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2.1. 1506. URTEA
2.1.1. Pedro Lopez Altzolaraskoaren
emaztearen dotea

eta han zergak ordaindu zituelako. Aitak semeari zorra hamabost eguneko epean ordainduko zion (ikus
[XVI. m. (06) 5] agiria).

- 1506-II-23an, Tolosan, Zestoako Bekolako Pedro
Lopez Altzolaraskoaren emazte Maria Perez Untzetakoak Getariako Beltran eta Katalina Orexarekin
zuen auzian, Gipuzkoako korrejidore Rodrigo Vela
Nuñezek agindua bidali zion Getariako Joan Martines Amilibikoa eskribauari. Maria Perez lehenbizi
Fernando Orexarekin (Beltran eta Katalinaren anaiarekin) ezkondu zen, eta, alargundu ondoren, lehen
ezkontzara eramandako dotea berreskuratu nahi zuen
(ikus [XVI. m. (04) 4] eta [XVI. m. (05) 1] agiriak).
Korrejidoreak bi aldeei epea eman zien beren testigantzak aurkez zitzaten. Testigantzak hartzeko eskribau Joan Martinez Amilibikoa izendatu zuen, eta
honek, Maria Perezek izendaturiko eskribauarekin
batera, lekukoei testigantzak jasoko zizkien. Maria
Perezek ezingo zuen eskribautzat bere aita aukeratu.
- 1506-III-2an, Getarian, korrejidoreak emandako
agindua bete zezala eskatu zion Katalina Orexak
Joan Martinez Amilibikoa eskribauari. Joan Martinez
Mantelolakoa eskribaua eta Joanes Pasaiakoa getariarrak izan ziren lekuko.

- 1506-IV-4an, Getarian, Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren aurrean Joan Ortiz Untzetakoa
azaldu zen, alaba Maria Perezen prokuradore gisa.
Getariako Sebastian Zabalaga eskribaua izendatu
zuen lekukoen aitorpenak jasotzeko. Getariako Joan
Lopez Zarauzkoa eta Migel Lopez Zarauzkoa anaia
izan ziren lekuko.
- 1506-IV-5ean, Getarian, Joan Martinez Amilibikoa eta Sebastian Zabalaga eskribau getariarrek
lekukoei dei egin zieten. Hauek ziren deituak: Joan
Ortiz Untzetakoa eta Maria Joan Amilibia emaztea,
Sebastian Zabalaga eta Joan Martinez Mantelolakoa
eskribauak, Joan Perez Baldakoa, Domingo Gaintza, Joan Aldape maisua, Grazia Burdinolakoa, Joan
Simon Estella, Joan Azpa eta Katalina Orexa ama,
Grazia Martinez Agirrekoa, Joan Askizu eta Katalina emaztea, Otxoa Agirre eta Inesa Otsango emaztea,
Maria Joango Galbete, Txata Ramus eta Joan Domingez Mirubikoa, denak ere Getariako auzotarrak.

- 1506-IV-6an, Getarian, Joan Martinez Amilibikoa eta Sebastian Zabalaga eskribauen aurrean, ai- 1506-III-3an, Zestoako Bekolako burdinolan patutako lekuko batzuek zin egin zuten.
Joan Martinez Mantelolakoa eskribauak Maria Pe- 1506-IV-7an, Getarian, beste lekuko batzuek zin
rez Untzetakoari testigantzak hartzeko bere eskribaua
izenda zezala eskatu zion. Pero Lopez Altzolaraskoa egin zuten, Maria Joango Indo zestoarrak, besteak
senarra ez zegoen etxean, eta jakinaraztekotan geratu beste. Katalina Orexak lekukoei egin beharreko galzen. Lekuko Joan Lopez Altzolaraskoa, Joan Altzo- derak aurkeztu zituen:
larats iloba eta Getariako Gontzalo Segurolaren Joan
1) Ea ezagutu zituzten Migel Ibañez Orexakoa,
morroia izan ziren (ikus [XVI. m. (06) 1] agiria).
Santxa Ibañez Etxeberrikoa, eta Fernando Orexa,
Beltran Orexa eta Katalina Orexa seme-alabak, eta
1506-III-13an, Bekolan, Nikolas Ibañez Igartzakoa
Maria Perez Untzetakoa.
eskribauaren aurrean Joan Lopez Altzolaraskoa aitak
seme Jofre Altzolaratsi (Pedro Lopezen anaiari) zorra
2) Ea zekiten aurreko galderakoak legezko senaregin ziola aitortu zuen. Bigantxa eta kintal bat burdina
emazte eta seme-alaba zirela.
zor zizkion, Jofrek Beduara burdina garraiatu ziolako
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2.1. irudia. Bekolako
burdinola izandakoa.

3) Ea zekiten Migel eta Santxa gurasoek Getariako
kalean, Otxoa Martinez Beduakoaren etxe ondoan,
etxea zutela, eta Joan Ortiz Untzetakoak eta emazteak errebalean zutela.
4) Ea zekiten Migel eta Santxa gurasoek zortzi bat
urte lehenago Fernando Orexa semeari, Maria Perez Untzetakoarekin ezkondu zenean, etxea eman
ziotela.
5) Ea zekiten emandako etxea garrantzitsua zela
eta urrezko 500 florin balio zituela.
6) Ea zekiten hiru bat urte lehenago etxea erre
egin zela.
7) Ea zekiten etxea erre zenean Joan Ortiz Untzetakoa, emaztea, Maria Perez alaba eta beste pertsona asko gauzak ateratzen saiatu zirela.

10) Ea zekiten etxea erre ondoren Maria Perez gurasoen etxean errebalean bizi izan zela, Pero Lopez
Altzolaraskoarekin ezkondu zen arte.
11) Ea zekiten etxea erre ondoren Joan Ortizek eta
emazteak orubean ondasunak bilarazi zituztela eta
hainbat zilar eta bitxi jaso zutela.
12) Ea zekiten erretako etxetik jasotako bitxiak
(Maria Perezek Fernandorekin ezkondu zenean
dote gisa eramanak) Joan Perez Baldakoa eta Domingo Gaintza zilarginei erakutsi zizkietela, aztertu eta zenbat balio zuten esan zezaten.
13) Ea zekiten Maria Perezek dotean eramandako
ondasun asko erretako etxetik kanpo zeudela, eta
esan zezatela zer gauza ez ziren erre.

8) Ea zekiten handik ateratako ondasunak Joan Ortizen errebaleko etxera eraman zituztela.

14) Ea zekiten aipatutako ondasun eta bitxi asko
Maria Perezek bere bigarren ezkontzara (Pero Lopez Altzolaraskoarentzat) dote gisa berriz eraman
zuela.

9) Ea zekiten ateratako ondasunak Joan Ortizen
etxean geratu zirela.

15) Ea zekiten edo entzun zuten delako etxea Maria Perez Untzetakoaren erruz erre zela.
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16) Ea zekiten aurreko guztia Getarian eta ingurue- egin zuen aitorpena. 51 urte zituen eta Pero Lopez
Altzolaraskoaren senide zen. Gero Maria Joan Amilitan ezaguna zela.
biak, 55 urtekoak, eman zuen testigantza.
- 1506-IV-18an, Getariako kale nagusian, Joan
Domingo Gaintza zilarginaren txanda izan zen
Martinez Amilibikoa eta Sebastian Zabalaga eskribauen aurrean, Joan Martinez Mantelolakoa eskri- hurrengoa. 56 urte zituen, eta erreta etxetik ateratako gauzen, eta batez ere bitxien, berri eman zuen.
bauak eta Joan Azpak lekuko gisa zin egin zuten.
Joan Ortiz Untzetakoak 60 urte zituen. Maria Perez
Ondoren, Maria Joango Galbetek, 29 urtekoak, Untzetakoaren aita zen, eta Katalina Orexak prestabere erantzunak eman zizkien Katalina Orexak pres- turiko galderei erantzun zien. Joan Martinez Mantetaturiko galderei. Maria Perez etxea erre ondoren lolakoaren txanda izan zen gero. 52 urte zituen eta
gurasoekin bizi izan zen Altzolaratsera (Bekolara) Katalina Orexa lehengusua zuen. Erretako etxean Duezkondu zen arte, baina tartean denboraldi batez Joan rangoko zilargin batzuk ere ibili omen ziren bitxi bila.
Martinez Amilibikoa anaiaren etxean egon zen. ErreJoan Azpak eman zituen ondoren erantzunak. 38
tako etxetik zer atera zuten adierazi zuen. Tartean Maurte zituen eta Katalina Orexaren iloba zen, lehenguria Perezen buru-estalki edo zorongak ere bai.
sinaren semea. Durangoko zilarginak ibili omen ziren
Gero Grazia Martinez Agirrekoak, 54 urtekoak, eran- erretako etxean bila. Getariako Joan Perez Baldakoa
tzun zien egindako galderei. Katalina Orexaren eta Maria (57 urte) zilarginak, erretako etxetik ateratako gauPerezen koinata zen. Jarraian Otxoa Martinez Agirre- zen, eta batez ere bitxien, berri eman zuen.
koak, 40 urteko adinekoak, eman zuen bere testigantza.
Testigantza haiek guztiak Joan Otxoa ZorrobiaHurrengo Katalina Ramosek erantzun zien galde- gakoak Katalina Orexaren izenean Gipuzkoako korei. 30 urte zituen, Maria Perezen koinata eta Joan rrejidoreari aurkeztu zizkion.
Martinez Amilibikoaren ohelaguna omen zen. Erre- 1506-IV-5ean, Azpeitian, Maria Perez Untzetako etxetik zer arropa, bitxi, etab. atera zituzten zehaztu zuen. Ondoren Zestoako Maria Joango Indok takoaren prokuradore Martin Martinez Lasaokoak

2.2. irudia. Lasaoko
markesaren etxea edo
komentua.
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- 1506-XI-17an, Valladoliden, Anton Oro prokurabere aldeko arrazoiak idatzita aurkeztu zizkion korrejidoreari. Ondoren, Katalina Orexaren izenean, Joan dorea aurkeztu zen Kantzelaritzan auziari jarraipena
Martinez Ibarbiakoa prokuradoreak aurkarien arra- eman nahian. Anton Oro lehenbizi Valladoliden Errege-entzutegian 1489-III-26an Fernando Intsaustiren
zoiei aurka egin zien.
morroi azaldu zen lekuko gisa. 1499. urtean, berriz,
- 1506-X-23an, Azpeitian, Vela Nuñez korre- prokuradore zen Valladolidko Kantzelaritzan. Bide
jidoreak epaia eman zuen Maria Perez Untze- batez esan dezagun Gipuzkoan Arrasaten azaldu zaitakoaren alde. Hogeita hamar eguneko epean Ka- gula behin eta berriz Oro deitura. 1429. urte inguruan
talina Orexak Maria Perezi eman behar zizkion sortu zen Lasturko Miliaren eresia, eta Miliaren senar
arropak, buru-estalki edo zorongak, oheak, bitxiak, alarguna Pero Gartzia Orokoa arrasatearra zen. 1449.
etab. banan-banan zehaztu zituen. Zerrenda harta- urtean Joan Oro eta bandoetako beste hainbat epaitik, ordea, kendu egin behar ziren Maria Perezek tu zituzten Arrasate 1448an erre egin zutelako. 1453.
Zestoako Bekolara Pero Lopez Altzolaraskoarekin urtean Arrasaten Joan Lopez Orokoaren etxean bilezkondu zenean dote gisa eraman zituenak. Gai- du ziren Gipuzkoako Batzar Nagusiak. 1497. urteko
nerakoa, edo gainerakoaren balioa, emango zion Bidaniko Usarragako Batzar Berezietan Arrasateko
Katalinak Maria Perezi. Balioa zehazteko pertsona prokuradore Martin Lopez Orokoa zen (ikus I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburua).
adituek tasazioa egingo zuten.
- 1506-XI-18an, Valladolidtik, Maria Perez Un- 1506-X-30ean, Tolosan, Joan Otxoa Zorrobiagakoa aurkeztu zen Katalina Orexaren izenean. Ko- tzetakoari erreginaren agindua bidali zioten Katalina
rrejidoreak haien aurka emandako epaiaren apelazioa Orexarekin zuen auzira aurkez zedin eta prokuradorea izenda zezan (ikus [XVI. m. (06) 1] agiria).
eskatuz idaztia aurkeztu zuen.
- 1506-XI-2an, Tolosan, Joan Rodriguez Zabalakoa prokuradoreak Katalina Orexaren izenean apelazioa ontzat eman zezala eskatu zion korrejidoreari.
- 1506-XI-5ean, Tolosan, Vela Nuñez korrejidoreak Joan Otxoa Zorrobiagakoari azaldu zionez, bere
epaian Katalina Orexaren aldea ez zuen iraindu eta
apelaziorik ez zegokion.
- Hala ere, 1506-XI-6an, Tolosan, Katalina Orexak
ahalorde-agiria egin zuen Valladolidko Anton Martinez (sic) Orokoa eta Santxo Paternina prokuradore
izendatuz. Auziari Errege-kantzelaritzan jarraipena
eman behar zioten. Lekuko Domingo Elduaraien, Gilen Erkizia eta Migel Berastegi tolosarrak izan ziren.
Iñigo Zaldibia eskribauak idatzi zuen agiria.
Egun berean, Tolosan, Joan Lopez Sarakoa eskribauaren aurrean, Joan Otxoa Zorrobiagakoak korrejidoreak emandako epaiaren eta prozesuaren kopia eskatu zuen erreginaren Kantzelaritzara eramatearren.

2.1.2. Martin Otxoa Artazubiagakoa
Santxa Migelez Atxagakoarekin auzitan
- 1506-I-26an, Zarauzko Allemen izeneko lekuan
(Santa Barbara ondoan), Zarauzko Joan Ibañez Amilibikoa eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Martinez
Arteagakoa ontzi-maisua eta Joan Fernandez Dornutegikoa zumaiarrak eta Aiako Arrazubiko Santxa Migelez Atxagakoa elkartu ziren. Santxa andreak bere
biloba Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa adingabeei Arrazubiko burdinola, errota, mendi eta abarretan
zuen usufruktu edo gozamenaren erdia utzi zien (ikus
[XVI. m. (05) 3] agiria). Ordainetan Joan Fernandez
zumaiarrak eta Martin Otxoa Artazubiagakoa tutoreek Santxa Migelezi bizialdi osoan 55 kintal burdina
eta bi urtez behin sagardoa, sagarra eta 110 librako
txerria eman behar zioten.
Joan Martinez ontzi-maisuak eta Joan Fernandez
Dornutegikoak konpromisoa hartu zuten aipatutakoez
gain Santxa Migelezi 110 librako txerria urtero (eta ez
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2.3. irudia. Aiako
Arrazubiko errota.

bi urtez behin) emateko. Lekuko Joan Santxez Gain- menaren erdia haien esku utzi ez zuelako. Ondasunen
tzakoa apaiza eta Joan Gerezieta getariarrak eta Iñigo gozamenaren erdia Martin Otxoa eta Joan Fernandez
tutoreen esku utzitakoan ordainduko zioten agiri biNarruondo zumaiarra izan ziren.
dez agindutakoa (ikus [XVI. m. (06) 3] agiria).
- 1506-II-13an, Azpeitian, Martin Otxoa Artazu- 1506-III-23an, Azpeitian, Santxa Migelez Atxabiagakoa zestoarrak ahalordea eman zien Tolosako
Joan Lopez Sarakoa eta Joan Otxoa Zorrobiagakoa to- gakoa Gipuzkoako Vela Nuñez korrejidorearen eta
losarrei eta Martin Martinez Lasaokoa, Joan Martinez Migel Perez Idiakaizkoa eskribauaren aurrean aurkezEgurtzakoa eta Domingo Egurtza azpeitiarrei, haren tu zen. Joan Fernandez Dornutegikoa zumaiarrak eta
prokuradore izan zitezen. Joan Arteaga zumaiarrare- Martin Otxoa Artazubiagakoa zestoarrak Santxa Migekin zuen auzia Gipuzkoako korrejidore Rodrigo Vela lezi urtero 55 kintal burdina eta bi urtez behin sagarra,
Nuñezen aurrean. Joan Perez Egibarkoa azpeitiarra, sagardoa, etab. ordaintzeko hartu zuten obligazio-agieta Frantzisko Idiakaitz eta Joan Eizagirre azkotia- ria erakutsi zien (ikus [XVI. m. (06) 2] agiria).
rrak, izan ziren lekuko.
- 1506-III-23an, Iraetan, Zestoako Joan Martinez
- 1506-III-15ean, Zestoako Enekosauztegin, Joan Zabalakoa eskribauaren aurrean Joan Otxoa ErrekalMartinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean Santxa dekoa merioordea azaldu zen. Vela Nuñez korrejidoMigelez Atxagakoa eta Martin Otxoa Artazubiagakoa rearen agindua zuen Martin Otxoa Artazubiagakoaren
azaldu ziren. Santxa andreak Martin Otxoari 55 kintal ondasunak bahitzeko. Zestoako Gesalagan zeukan saburdina, sagardoa eta gainerako gaiak eskatu zizkion. gastia bahitu zion. Martin Otxoak fidatzaile Sebastian
Lekuko Zestoako Joan Oribia zaharra eta Martin Artazubiaga anaia izendatu zuen. Lekuko Blas Artazubiaga zestoarra (Martin Otxoaren semea) eta Joan
Otxoaren morroi Martin Ermua izan ziren.
Martinez Goiazkoa azpeitiarra izan ziren.
- 1506-III-17an, Zestoan, Martin Otxoak Santxa
- 1506-III-24an Vela Nuñez korrejidoreak aginandreari erantzuna eman zion. Burdinak eta gainerako
gauzak ez zizkion ordainduko Arrazubiko etxe, bur- dua eman zion Joan Ibarra merioari, Joan Fernandez
dinola, errota, mendi eta gainerako ondasunen goza- Dornutegikoa zumaiarrari eta Martin Otxoa Artazu- 51 -
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2.4. irudia.Donostia. Gipuzkoako Batzarren egoitza.

biagakoa zestoarrari ondasunak bahitzeko. Santxa Migelezi ordaindu ahal izateko. Martin Otxoak hiru
Migelezi 55 kintal burdinak eta txerriak balio zutena egun zituen korrejidoreari aurkako arrazoiak aurkezteko.
ordaintzeko zen. Joan Fernandezek eta Martin Otxoak
- 1506-V-4an, Donostian, Santxa Migelezek zin
epea zuten beren arrazoiak korrejidoreari azaltzeko.
egin zuen korrejidorearen aurrean urte hartan zegoz- 1506-IV-3an, Azpeitian, Joan Otxoa Errekalde- kion 55 kintal burdina eta 110 librako txerria Joan
koa merioordeak bahitutako sagastia enkantean sal- Fernandezek eta Martin Otxoak ez zizkiotela ortzeko lehen pregoia egin zuen. Hilaren 12an egin zuen daindu. Korrejidoreak Probintziako Joan Ibarra merioari agindua eman zion Martin Otxoaren ondasunak
bigarren pregoia, eta hilaren 21ean hirugarrena.
enkantean saldu eta Santxa andreari ordain ziezaion.
- 1506-IV-22an, Azpeitian, Joan Otxoak bahitu- 1506-V-6an, Zestoan, bertako eskribau Joan Martako ondasunen lehen enkantea egin zuen, biharamutinez Zabalakoak Martin Otxoa Artazubiagakoa hausnean bigarrena eta 24an hirugarrena.
paginari korrejidorearen aginduaren berri eman zion.
- 1506-V-2an, Azpeitian, Domingo Eizmendi es- Zestoako Joan Erretzabal, Martin Artiga eta Joan
kribauaren aurrean Pedro Larrar azaldu zen, eta Mar- Urrutia zapataria izan ziren lekuko.
tin Otxoari bahitutako ondasunengatik zilarrezko
- 1506-V-8an, Donostian, Santxa Migelez Atxaerreala eskaini zuen. Joan Ezenarro, Joan Etxegarai
gakoaren prokuradore Joan Lopez Sarakoak korrejieta Martin Oiartzabal izan ziren lekuko.
dorearen agindua erakutsi zuen. Egun eta leku berean,
- 1506-V-3an, Donostian, korrejidoreak Martin Martin Otxoa Artazubiagakoak Santxa Migelezekin
Otxoaren ondasunak sal zitzatela agindu zuen, Santxa zuen auzirako prokuradoreak izendatu zituen: Mar- 52 -
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tin Martinez Lasaokoa, Joan Martinez Egurtzakoa eta
Domingo Egurtza azpeitiarrak, etab., Gipuzkoako korrejidorearen entzutegirako. Valladolidko Kantzelaritzarako Anton Oro, Pedro Arriola, Antso Paternina eta
Joan Lazkano izendatu zituen prokuradore.
Egun eta leku berean, Martin Martinez Lasaokoak
korrejidoreari Martin Otxoa Artazubiagakoaren aurka
emandako agindua bertan behera utz zezan arrazoiak
azaldu zizkion. Besteak beste, Santxa Migelezengandik ez omen zuten Arrazubiko ondasunaren gozamenik eskuratu.
Egun eta leku berean, Vela Nuñez korrejidoreak
Aiako Joan Migelez Azkuekoa eskribaua izendatu
zuen, Martin Otxoak eskatuta, auzi hartan Santxa andreak izendaturiko eskribauarekin batera, lekukoen
testigantzak jaso zitzan. Galdeketa nola egin eta agiriak nola kudeatu zehaztu zion korrejidoreak eskribauari.
- 1506-V-9an, Donostian, Martin Martinez Lasaokoak Santxa andrearen prokuradore Joan Lopez
Sarakoari bere eskribaua izenda zezala eskatu zion.
Aiako Migel Gonzalez Segurolakoa eskribaua izendatu zuen.
- 1506-V-12an, Aian, Joan Migelez Azkuekoa
eta Migel Gonzalez Segurolakoa eskribauak Martin
Otxoa Artazubiagakoarekin elkartu ziren. Honek lekukoen testigantzak hartzeko Aiako Ierroa lekua izendatu zuen. Eskribauek lekukoei dei egiteko gutunak
prestatu zituzten. Dei egindako lekukoak honako aiar
hauek ziren: Joan Irureta, Martin Diaz semea, Antso
Uzkudun, Joan Irureta gaztea, Joan Gonzalez Segurolakoa, Martin Gonzalez Segurolakoa, Maria Ruiz
Arrazubikoa, Domingo Perez Arizterratzukoa eta Maria Otxoa Oribarkoa (Laurgaingoa).
Martin Otxoa Artazubiagakoak lekukoei egin beharreko galderak prestatu zituen:
1) Ea ezagutzen zituzten Martin Otxoa, Joan Fernandez Dornutegikoa, Joan Ruiz eta Joan Lopez
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Arteagakoa (Joan Martinez Arteagakoa zenaren
eta Maria Ruiz Arrazubikoaren seme adingabeak)
eta Santxa Migelez Atxagakoa (adingabeen amama eta Maria Ruizen ama).
2) Ea zuten Arrazubiko etxe, burdinola, errota,
mendi eta ondasunen berri.
3) Ea zekiten Joan Ruiz eta Joan Lopez adingabeen izenean Martin Otxoak eta Joan Fernandezek
Santxa Migelezi ordaintzeko konpromisoa hartu
zutela, urtero 55 kintal burdina, etab., Arrazubiko
ondasunen gozamenaren erdia haiei uzten zienean.
4) Ea zekiten Martin Otxoak eta Joan Fernandezek
adingabeen tutore gisa Santxa andrea Maria Ruiz
Arrazubikoa alabak ondasun haiengatik ipinitako
demandetatik libre ateratzeko konpromisoa hartu
zutela.
5) Ea zekiten Martin Otxoak eta Joan Fernandezek
Santxari errenta ordaindu baino lehen honek Arrazubiko ondasunen gozamenaren erdia haien esku
utzi behar zuela.
6) Ea zekiten Maria Ruiz Arrazubikoak bertako
ondasun guztien errenta guztiak jasotzen zituela,
ama Santxak Maria Ruiz alabari zorrak egin zizkiolako.
7) Ea zekiten Santxa amak Maria Ruiz alabari,
hau ezkondu zenean, agindu zion arreoa eta Maria Ruizek etxe, burdinola eta errotetan egindako
konponketen gastuak zor zizkiola.
8) Ea zekiten Maria Ruizek Valladoliden Kantzelaritzako epaileei kexa azaldu ziela ama Santxak Arrazubiko dorrearen ateak indarrez ireki
zituelako.
9) Ea zekiten, Martin Otxoa eta Joan Fernandezekin kontratua egin zuenean, Santxa Migelezek ez
ziela alaba Maria Ruizekin zituen auzi eta gorabehera guztien berri eman.
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10) Ea zekiten Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa 14 urte bete gabeak zirela eta Martin Otxoak
eta Joan Fernandezek Santxarekin kontratua haien
izenean egin zutela.

zubian, Martin Otxoak eskribauei aurkeztuta Martin
Gonzalez Segurolakoak eta Maria Ruiz Arrazubikoak
zin egin zuten. Ondoren, Aiako Miruareitzagako portuan Maria Otxoa Oribarkoak zin egin zuen.

Galderei erantzuna lehenbizi Domingo Perez Ariz11) Ea zekiten Santxa Migelezek Arrazubiko ondasunen gozamenaren erdia bere bi biloba adinga- terratzukoak eman zien. 60 urte zituen. Bizente Sanbeei (eta hauen izenean ziharduen Martin Otxoari) txez Elduaingoak, Maria Ruizen bigarren senar zenak, konpondu omen zituen burdinola eta errotetako
utzi behar ziela eta ez ziela utzi.
aldaparoak eta etxeak. Galderek ziotenari, oro har,
12) Ea zekiten baldin Santxa andreak gozamena- baiezkoa erantzun zien.
ren erdia eman balie aipatutako errenta ordainduta
Migel Olaskoagak 70 urte zituen eta Martin
bi adingabeak kalteturik aterako liratekeela, Arrazubiko mendietako basoak botatzeko ahalmena Otxoaren lehengusu zen Migelen lehen emazte zena.
Zekizkien galderei baiezkoa erantzun zien. Joan IruMaria Ruiz alabak zuelako.
reta zaharrak 68 urte zituen. 64 zituen Antso Uzku13) Ea zekiten aurreko galdera guztietan esan- dunek, hau da, hurrengo lekukoak. Joan Gonzalez
Segurolakoak, 38 urtekoak, erantzun zuen hurrengo.
dakoa Aian eta inguruetan edonork zekiela.
Ondoren Martin Gonzalez Segurolakoa olagizonaren
- 1506-V-13an, Aiako Ierroan, Martin Otxoa Arta- txanda izan zen (54 urte zituen). Santxak Maria Ruiz
zubiagakoak Joan Migelez Azkuekoa eta Migel Gon- alabari urrezko 400 bat dukat zor omen zizkion.
zalez Segurolakoa eskribauei lekukoak aurkeztu zizGero Maria Otxoa Oribarkoak, Laurgainen bizi
kien, eta hauek zin egin zuten egia erantzungo zutela.
zen 45 urteko alargunak, eman zituen erantzunak.
- 1506-V-14an, Aiako Arizterratzun, Martin Otxoak Mariaren senar zena, Martin Lopez Oribarkoa, Martin
bi eskribauei Joan Gonzalez Segurolakoa lekuko gisa Otxoaren iloba omen zen. Hurrengo Maria Ruiz Arraaurkeztu zien, eta honek zin egin zuen. Gero, Arra- zubikoaren txanda izan zen. 28 urte zituen. Santxa

2.5. irudia. Aiako San Pedro
errekako Segurola.
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Migelezen alaba zen, eta Joan Lopez eta Joan Ruiz tzan. Martin Otxoaren izenean, Santxa Migelezekin
Arteagakoa adingabeen ama. Arrazubiko andrea zen. zuen auziaren prozesua eman zien, apelazio-mailan
Hamar bat hilabete lehenago Valladoliden izan zen, jarraipena izan zezan.
eta han Joan Irureta gazteak esanda eta berez zekiz- 1506-X-9an, Valladoliden, Santxa Migelez Atxakienak aitortu zituen galderei erantzunda.
gakoaren izenean Anton Oro prokuradoreak apelazioa
- 1506-V-18an, Azpeitian, Martin Martinez La- atzera bota zezatela eskatu zuen.
saokoak Martin Otxoaren izenean korrejidoreari le- 1506-X-13an, Valladoliden, Martin Otxoaren izekukoen testigantzak aurkeztu zizkion. Korrejidoreak
nean Joan Bitoria prokuradoreak bere aldearen arraagiriak argitara zitzatela agindu zuen.
zoiak azaldu zituen.
- 1506-V-27an, Azpeitian, Joan Lopez Sarakoak,
- 1506-X-16an, Valladoliden, Anton Orok bereari
Santxa Migelez Atxagakoaren izenean, korrejidoreari Martin Otxoaren ondasunak exekuta zitzala eskatu eutsi zion, Santxaren alde beste zenbait arrazoi azalduta. Horrela jarraitu zuten bi aldeek hurrengo egunezion zenbait arrazoi azalduta.
tan, alegazioak amaitu ziren arte.
- 1506-VIII-7an, Azpeitian, Martin Martinez La- 1506-XI-10ean, Valladoliden, Kantzelaritzako
saokoak aurka egin zion Joan Lopez Sarakoak arguepaileek erabakia jakinarazi zuten: Rodrigo Vela Nudiatutakoari, Martin Otxoaren alde.
ñez korrejidoreak epaia zuzen eman zuen, eta Martin
- 1506-IX-3an, Azpeitian, Vela Nuñez korreji- Otxoa Artazubiagakoak gaizki apelatu zuen. Beraz,
doreak epaia eman zuen: Martin Otxoari bahitutako ondasunak exekutatu eta Santxa Migelezi zorra eta
ondasunak exekutatzeari jarraipena emango zitzaion, auzi-gastuak ordaindu egingo zizkioten.
handik jasotakoaz Santxa Migelezi zorra eta auzi-gas- 1506-XI-24an, Valladoliden, Santxa Migelezek
tuak ordaintzeko.
berak epaileei auzi-gastuak balioestea eskatu zien.
- 1506-IX-7an, Azpeitian, Martin Martinez La- 5.610 maraikoak ziren auzi-gastuak.
saokoak korrejidoreak emandako epaiari apelazio- 1506-XII-2an, Valladoliden, Santxa Migelezen
agiria aurkeztu zion. Korrejidoreak erantzuna emanizenean Anton Oro prokuradoreak aurkariek auzigo ziola erantzun zion Martin Martinez Lasaokoari.
gastuen tasazioaren gaiari ez ziotela erantzunik eman
- 1506-IX-19an, Azpeitian, korrejidoreak Martin eta epaiaren gutun betearazlea eman zezatela eskatu
Martinez Lasaokoari aurkeztutako apelazioaz eran- zuen (ikus [XVI. m. (06) 3] agiria).
tzuna eman zion. Hark epaian Martin Otxoari laido
edo irainik ez omen zion egin, baina Kantzelaritzako 2.1.3. Zumaiako gastuen banaketa
epaileei zien begirunea kontuan hartuta, Valladoliden
epaitegira jotzeko baimena eman zion.
1506-VIII-20an, Zumaiako San Pedro elizan, Iñigo
Ibañez Dorrekoa alkatea, Martin Hernandez Dornu- 1506-IX-30ean, Azpeitian, Martin Martinez La- tegikoa sindikoa, Pedro Mantzizidorkoa (Saiakzo
saokoak Martin Otxoaren izenean Joan Ibarra korreji- prokuradorea) eta beste zenbait zumaiar bildu ziren
doreordeari apelazio-agiria aurkeztu zion.
abuztuko Andre Mariaren egunean, ohi bezala, ordaintzeko gastuen banaketa egitera. Gastuen zerren- 1506-X-3an, Valladoliden, Pedro Arriola proku- da zehatza egin zuten, eta bertako atal batzuk honako
radoreak ahalorde-agiria aurkeztu zuen Kantzelari- hauek dira:
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2.6. irudia. Zumaiako
Artadi. Dornutegitxiki.

- Probintziari, Donostiako Batzarretan erabakita, duko zituen: 4.710 marai. Beste zenbait gastu eta
diru-sarrera kontuan hartuta, Kontzejuak 2.319 marai
34 sukaldeari zegokiona ordaintzekoa 4.602 marai.
ordainduko zituen. Zumaiako milako bakoitzari bost
- Joan Perez Etxezarretakoa prokuradoreari, 14 marai ordaintzea zegokion.
egun Batzarretan igarotzeagatik 700 marai.
Zumaiako Kristobal Gartzia Azkuekoa eskribauak
- Martin maisuak Basarteko Batzarretan igarotako idatzi zuen gastu-banaketa. Aizarnazabal eta Oikiako
prokuradore Joan Domingo Areitzagak kopia jaso
bi egunengatik 100 marai.
zuen, Gipuzkoako korrejidoreak aginduta. Aizarnazabal eta Oikia ez zeuden ados herriko gastuak banatze- Bi alkateei guztira 800 marai.
ko erarekin (ikus [XVI. m. (06) 8] agiria).
- Prokuradoreari 400 marai.
Donostiako Batzar Nagusiak azaltzen dira agiri
honetan, eta horien aipamenik ez dugu beste inon to- Eskribau fielari 400 marai.
patu. 1506ko udaberrian egin ziren, noski.
- Saiazko prokuradoreari 200 marai.

2.1.4. Joan Perez Idiakaizkoa lur-erosle eta
merkatari

- Saiazko zinegotzi txikiari 100 marai.
Guztira 10.564 maraikoa zen gastua, baina Narruondoko errotetatik jasotakoa kenduta, 7.064 marai ordaindu behar zituzten. Saiazek (Aizarnazabal
eta Oikiak) herena ordainduko zuen: 1.355 marai.
Zumaiako Kontzejuak gainerako bi herenak ordain-

- 1506-II-24an, Zestoako Lili etxean, Estibaritz Irarrazabal eta Maria Martinez Idiakaizkoa senar-emazte debarrak Joan Perez Idiakaizkoarekin (Liliko jaun
merkatariarekin) elkartu ziren, Zestoako Joan Martinez Zabalakoa eskribaua bertan zela. Senar-emazteek
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Itziarko lurretan zeukaten Zigaranzar baserria bere salmentaren aurka inor azaltzen bazen bere kontura
lur, baso, zuhaitz eta ondasun guztiekin saldu egin eroslea defendatzeko. Hainbat eskubideri uko egin
zion Uzkangako jaunak. Lekuko Domingo Zabala eta
zioten Joan Perez jaunari.
Julian Ibañeta zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
Zigaranzar baserriaren lurrak Zigaran etxearen lu- (06) 4] agiria).
rrek mugatzen zituzten Olasoro aldetik. Gainerakoan,
- Urte hartan bertan, 1506-V-20an, Donostiako Joan
Debako herri-lurrak zituzten mugakide. Urrezko 500
dukat eta oihal bat eman zituen Liliko jaunak base- Bono Durangokoa eskribauaren aurrean, Joan Lopez
Agirrekoa ontzi-maisu donostiarrak obligazioa hartu
rriagatik.
zuen bere gain Zestoako Joan Perez Idiakaizkoa merkaEstibaritz eta Maria Martinez senar-emazteek tariari hogei karga legatz lehor Irlandatik ekartzeko.
hainbat eskubideri uko egin zioten salmenta-kontratu Kargen erdia Irlandan lehortuko zuten, eta beste erdia
haren berme gisa. Ordainagiria ere luzatu zioten Joan Gipuzkoan. Joan Perezek (Liliko jaunak) legatz haien
Perez Idiakaizkoari. Lekuko zestoar hauek izan ziren: balioa dirutan ordaindua zion Joan Lopezi. ArrantzaJoan Ierroa apaiza, Joan Perez Arretxekoa eta Joan ra Irlandara egingo zuten bidaia-arriskua, kasu haietan
ohi bezala, Joan Perezek hartu zuen bere gain.
Martinez Lilkoa.
- 1506-VIII-28an, Zestoako Lili etxean, Joan Martinez Ibañetakoa eskribau zestoarraren aurrera Joan
Uzkanga (Itziarko Uzkanga baserriko jauna) agertu
zen. Zestoako Joan Martinez Zabalakoa eskribaua
hila zen orduko.

Joan Lopez Agirrekoa ontzi-maisuak hainbat eskubideri uko egin zion lilitarraren mesedetan. Lekuko
Martin Perez Perkaiztegikoa, Domingo Agirre eta
Martinkot Azkue (azken hau oiartzuarra) izan ziren
(ikus [XVI. m (06) 6] agiria).

Joan Uzkangak konpromisoa hartu zuen Joan Perez Idiakaizkoak erositako Zigaranzar baserriaren

-1506-VI-30ean, Azpeitian, Joan Perez Idiakaizkoak (Zestoako Liliko jaunak) prokuradoreak izen-

2.7. irudia. Debako
Zigaranzar handikoa
baserria.
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datu zituen Gipuzkoako Vela Nuñez korrejidorearen
aurrean eta Valladolidko Kantzelaritzan Pedro Otxoa
Urteagakoa azkoitiarrarekin eta Martin Perez Akemendikoa azpeitiarrarekin hastear zuen auzirako.
Joan Otxoa Zorrobiagakoa, Joan Lopez Sarakoa,
Martin Martinez Lasaokoa, etab. ziren Gipuzkoarako
prokuradoreak, eta Pedro Arriola, Antso Paternina,
Francisco Valladolid eta Anton Oro Valladoliderako.

egindako eskritura bat erakutsi zion, herri-lurrak eta
lur pribatuak mugarriztatzeko egina (ikus I ZESTOA
MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 46] agiria).
Eskritura haren kopiak ateraraz zitzala eskatu zion
alkateari. Joan Lopez Amilibikoa eskribau zenak egina zen 1479-VII-2an.

Lope Altzolarats, Joan Ierroa, Esteban Olazabal,
Joan Martinez Ibañetakoa (eskribaua) eta Esteban
Ondasun batzuen jabetza zen auziaren zergatia. Artazubiaga zestoarrek, zin eginda, eskritura aztertu
Lekuko Joan Eizagirre eta Martin Idiakaitz azkoitia- eta egiazkoa zela aitortu zuten. Ondoren alkateak esrrak eta Domenjon Igartza zarauztarra izan ziren (ikus krituraren kopiak atera, Zestoako eta Aizarnako elizetan berri eman eta inork haren aurka eskubideren bat
[XVI. m. (06) 7] agiria).
baldin bazuen, hamar eguneko epean jakinarazi egin
Zestoako Udaleko artxiboan 1506. urtean Kon- beharko zion. Lekuko Martin Aspe eta Julian Ibaeta
tzejuko eskribau Joan Perez Idiakaizkoa azaltzen da. izan ziren (ikus [XVI. m. (06) 10] agiria).
Gure iritziz Liliko jauna zen Joan Perez eskribau de- 1506-XII-21ean, Zestoako elizan, auzotar gelakoa, nahiz eta gehienbat merkatari gisa nabarmendu
zen. Korrejimenduko Migel Perez Idiakaizkoa Mar- hienak meza entzuten ari zirela, bertako Joan Perez
tin Perez Idiakaizkoa eskribau azkoitiarren anaia ze- Idiakaizkoa eskribauak [XVI. m. (06) 10] agiriaren
berri eman zien. Inork herri-lurren eta lur pribatuen
lakoan gaude.
arteko mugarriez erreklamaziorik baldin bazuen, ha- 1506-XII-18an, Zestoan, bertako Martin Fernan- mar eguneko epean alkateari jakinarazi behar zion,
dez Edarritzagakoa alkatea, Sebastian Artazubiaga erabakiak har zitzan. Joan Erretzabal, Joan Mateo
fiela eta Joan Perez Idiakaizkoa eskribaua (gure ustez Arretxe eta Esteban Artazubiaga izan ziren lekuko
Liliko jauna) elkartu ziren. Fielak alkateari 1479an (ikus [XVI. m. (06) 11] agiria).
2.8. irudia. Lili
jauregia.
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- 1506-XII-26an, Aizarnako elizan, auzotar gehienak
meza entzuten ari zirela, bertako Joan Perez Idiakaizkoa
eskribauak [XVI. m. (06) 10] agiriaren berri eman zien.
Inork herri-lurren eta lur pribatuen arteko mugarriez
erreklamaziorik baldin bazuen, hamar eguneko epean
alkateari jakinarazi behar zion. Jofre Altzolarats, Joan
Gebara apaiza eta Domingo Arrona zestoarrak izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (06) 12] agiria).

Hiribilduek proposatutako legegizona ez zegoen nahitaez hautatu beharrik. Hiribilduan bi legegizon egonik
bata susmagarria bazen, kanpokoren bat ekarri behar
zen. Hiribilduan susmagarri ez ziren hiru legegizon
edo gehiago bazegoen, zozketa egingo zen.

1506. urtean hainbat gorabehera politikok bere
eragina izan zuen Gipuzkoan. Otsailean, adibidez,
Germana Foixkoa Gipuzkoatik igaro zen Aragoiko
Esana dugu Joan Perez Idiakaizkoa Liliko jauna Fernando Katolikoa errege alargunarekin ezkontzera.
zela; izan ere, bertako Domenja Lili eta Hurtado Mendozakoaren senarra zen. Diotenez, Liliko etxeak anOtsailaren 28an Salamancan emandako errege-agintzina armarrian lili edo lirio bakarra zuen, baina 1506. duz epaia eta erregearen iritzia argitu zen Gipuzkoako
urterako hiru ipini zizkioten1.
alkatetza nagusiari buruz. Apirilaren 28an Salamancan
Fernando Katolikoak, Felipe Ederrak eta Joana Eroak
epaia eman zuten, Gipuzkoak eta Diego Gomez Sar2.1.5. Zabaleta baserriko mugak eta
miento de Villaldrando jaunak (Salinasko kondeak) GiTxiribogako prestazioa
puzkoako alkate nagusi tituluaz zuten auzian.
- 1506-IX-4an, Zestoako alkateak eta gainerako orUrriaren 6an Genoa ondoko Portofinotik Fernandezkariek herri-lurrak eta lur pribatuak mugarritu
egin zituzten Zabaleta baserrian. Aisoron Joan Ai- do Katolikoak Felipe Ederra hil egin zela jakinarazi
sororen gaztainondo handiak aurkitu zituzten. Mu- zion Gipuzkoako probintziari. Azaroaren 6an, berriz,
garriak Mendiurreko sagastian (Joan Aisororenean) errege berak Napolitik Gipuzkoari jakinarazi zionez,
Espainiara etortzekoa zen, Joana alabak eskatuta,
ipini zituzten, Etorrako bideraino.
erreinuaren gobernua bere esku hartzera.
Martin Urrutiaren lurretan ere ipini zituzten mugaAbenduaren 10ean Burgostik Fernando erregeak
rriak eta hesiak. Joan Etorrarenak eta Etorrako etxearenak izan ziren lehenago 70 urtez edo, Martin Urru- kontsulatu eta itsasontzi-pleitatzeaz zeuden eskubitiak erosi baino lehen. Erretzabal etxearen inguruan deaz agiria bidali zuen.
ibili ziren (ikus [XVI. m. (06) 9] agiria).
Azpeitian, berriz, besteak beste bi gertaera dira
Txiriboga aldean ere ibili ziren 1506an lurrak mu- 1506an azpimarratzekoak. Batetik Iñigo Lopez Loiogatzen. 20 gaztainondo zahar aurkitu zituzten han, lakoa (San Inazio) Avilako Arevalora joan zen Juan
Velazquez de Cuellar senidearen etxera. Juan Velazeta, prestazioz, Txiribogako etxeari utzi zizkioten2.
quez Fernando Katolikoaren kontulari nagusia zen.
Bestetik, Azpeitian Beltran Ibañez Loiolakoaren
2.1.6. Gipuzkoako Batzar Nagusiak,
kontroletik at Enparan etxearen babesean moja franerrege-agiriak, etab.
tziskotarren komentua sortu zen. Azpeitiko elizgizo1506ko azaroan Gipuzkoako Batzar Nagusiak Her- nak aurka ziren, eta mojak eskumikatu egin zituzten.
nanin bildu ziren. Batzarretako presidentea aukera- Haiek eraikitako aldarea bota ere egin zuten. Komentzeko era arautu zuten3. Batzarrak, Nagusiak nahiz tuaren sortzaile Maria Lopez Enparan-Loiolakoa zen,
Bereziak, bere esku zuen presidentea izendatzea edo San Inazioren lehengusua. Urola ibaian zubia eraikiaez izendatzea. Batzarra ospatzen zen hiribilduak ez razi zuen, Enparan etxea eta hiribildua lotzearren. Joan
zeukan presidentea izendatzeko inolako eskubiderik. Martinez Olotzagakoa harginak eraiki zuen zubia4.
- 59 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

2.9. irudia. Azpeitiko
moja frantziskotarren
komentua.

1506. urtean, hain zuzen lehorte handia izan zen. ondoren A Coruñara heldu ziren, nahiz eta haien zain
Urtarrilaren 10ean Flandesko Flesinga edo Vlissin- jendea Laredon egon. Ekaitz hartan Joanes Landa
gengo portutik Espainia aldera abiatu ziren itsasoz Hondarribikoari ontzia hondoratu zitzaion5. Urte harJoana Eroa eta Felipe Ederra. Bidean ekaitza izan tantxe hil zen, irailaren 25ean, Felipe Ederra, zenbaizuten, eta Ingalaterrako zenbait hiri eta portutan egon ten ustez Fernando Katolikoaren eraginez pozoituta6.

2.2. 1507. URTEA
2.2.1. Pero Lopez Altzolaraskoa emazte
Mariarekin Katalina Orexaren aurka,
etab.

prozesuaren kopia eskatu zion, Valladolidko Kantzelaritzan aurkez zezan.

- 1507-IV-13an, Donostian, Katalina Orexaren
Zestoako Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoaren izenean Joan Otxoa Zorrobiagakoak Miguel Perez
emazte Maria Perez Untzetakoak alargundu baino Idiakaizkoari berriz ere prozesuaren kopia eskatu
lehen Getarian Fernando Orexa zenarekin (lehen se- zion. Eskribaua, ordea, Elgoibarko Batzar Nagusietanarrarekin) egindako ezkontzara eraman zuen dotea ra joatekoa zen korrejidorearekin.
berreskuratzeko, Fernandoren anaia Beltran Orexa eta
- 1507-V-7an, Donostian, Joan Otxoak eske bera
arreba Katalina Orexa getariarrekin Gipuzkoako korrejidorearen aurrean auzia izan zuen aurreko urteetan egin zion Migel Perezi, Elgoibarko Batzar Nagusie(ikus [XVI. m. (05) 1] eta [XVI. m. (06) 1] agiriak). tatik itzuli ondoren (Batzar Nagusi hauen aipamenik
ez dugu beste inon topatu). Hilaren 15ean berriz ere
1507. urtean auziak jarraipena izan zuen.
eskatu zion (ikus [XVI. m. (07) 1] agiria).
- 1507-II-3an, Getariako Katalina Orexa Tolosan
-1507-V-30ean, Aizarnako Florentzia etxean, Joan
aurkeztu zen Vela Nuñez korrejidorearen aurrean.
Korrejimenduko Migel Perez Idiakaizkoa eskribauari Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean honako
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- 1507-VI-14an, Errezilgo Iruresaroen, Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean Bekolako Pedro Lopez Altzolaraskoak eskutik helduta Esteban
Artazubiaga etxe barrura sartu zuen. Esteban barruan
zela, Pedro Lopezek irten egin zuen, eta Estebanek,
Joan Lopez, Pedro Lopez eta Maria Perezek Es- atea itxita, baserria bere ondasun guztiekin bere gain
tebani Errezilgo Iruresaroe baserria bere lur eta on- hartu zuen jabe gisa. Lekuko hauek izan ziren: Mardasun guztiekin saldu zioten. Esteban Artazubiagak, tin Otxoa Artazubiagakoa, Joan Gorosarri eta Martin
ordainetan, 470 kintal burdina ordaindu zizkien. Sal- Olazabal (Errotaetxeko maizterra).
tzaileek bermeak eman zizkioten Estebani saleroskeEgun eta leku berean, Esteban Artazubiaga jabe
ta-kontratu haren aurka ez joateko.
berriak Iruresaroen maizter Martin Pelurreko utzi
Maria Perez Untzetakoak, bestalde, Altzolarasko zuen (ikus [XVI. m. (07) 6] agiria).
ondasun guztiak hipotekatu egin zituen Getariatik
- 1507-VII-11n, Aizarnako Florentzia izeneko
Bekolara ezkondutakoan dotea ekarri zuenean, baina
uko egin zien Iruresaroen izan zitzakeen eskubideei. etxean (ez dakigu non zegoen), Joan Martinez IbañeSalerosketan lekuko zestoar hauek izan ziren: Sebas- takoa eskribauaren aurrean Maria Perez Untzetakoak
tian Artazubiaga, Martin Otxoa Artazubiagakoa eta (Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoaren emazteak)
prokuradoreak izendatu zituen. Valladoliden Katalina
Joan Akertza.
Orexa getariarrarekin zuen auzian Pero Perez ArrioJarraian, egun eta leku berean, Maria Perez Untze- lakoa, Joan Bitoria eta Anton Ibañez Orokoari ahatakoak zin egin zuen salerosketa-kontratua osorik be- lordea eman zien haren ordezkari izan zitezen; baita
teko zuela eta Iruresaroeri buruz doteagatik zuen hi- Andres Aginaga batxilerrari eta Joan Martinez Arteapoteka behin betiko baliogabetu zuela. Joan Martinez gakoa zumaiarrei ere.
Ibañetakoa eskribauaren aurrean lekuko lehentxeago
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren
aipatutako hiru zestoarrak izan ziren.
aurrean lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban ArOndoren, egun eta leku berean, aipatutako eskri- tazubiaga, Migel Joan Amilibia eta Julian Ibañeta.
baua eta lekukoak bertan zirela, Bekolako Jofre Iba- 1507-VIII-3an, Valladoliden, Maria Perezen izeñez Altzolaraskoa agertu zen, Joan Lopez Altzolaraskoaren eta Grazia zenaren semea. Jofrek uko egin zien nean Joan Bitoria prokuradoreak eskea egin zien epaiBekolako seniparteagatik Iruresaroen eduki zitzakeen leei. Katalina Orexak korrejidorearen epaiari aurka
eskubideei. Salerosketa-kontratua osorik beteko zuen. eginez gora jo zuen, baina Kantzelaritzan ez zen auzitara azaldu. Ondorioz, Joan Bitoriak korrejidorearen
- 1507-VI-3an, Zumaiako hiribilduan, Jofre Ibañez epaia betetzeko agindua eman zezatela eskatu zien
Sasiolakoa batxilerraren etxean Zestoako Joan Mar- (ikus [XVI. m. (07) 8] agiria).
tinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean Jofre Ibañez
- 1507-IX-11n, Azkoitian, Bekolako Pero Lopez
batxilerrak uko egin zien Iruresaroe baserriari buruz
zituen eskubideei Esteban Artazubiaga eroslearen Altzolaraskoak eskea egin zion korrejidoreari, Katalialde. Bekolakoekin egindako salerosketa-kontratua- na Orexak auzian Valladoliderako egindako apelazioa
ren aurka ez joateko konpromisoa hartu zuen. Agirian bertan behera utz zezan.
lekuko honako hauek izan ziren: Martin Otxoa Ar- 1507-IX-15ean, Azpeitian, Joan Martinez Ibartazubiagakoa, Kristobal Gartzia Azkuekoa eta Jofre
biakoa eskribauaren aurrean Katalina Orexak ahalorIbañez Sasiolakoa.
hauek elkartu ziren: Bekolako Joan Lopez Altzolaraskoa, Pedro Lopez Altzolaraskoa semea, honen emazte
Maria Perez Untzetakoa eta Esteban Artazubiaga. Denak Zestoako biztanle ziren.
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dea eman zien Anton Oro eta Antso Paterninari Valla- 2.2.2. Zumaiako Kontzejuak egindako
dolidko Kantzelaritzan haren prokuradore izan zite- gastuen banaketa
zen. Lekuko Joan Martinez Goiazkoa jostuna, Bartolome Ibarbia eta Mitxel Urreta azpeitiarrak izan ziren. Zumaiako Kontzejuak, Martin Perez Indanetakoa eta
Joan Ibañez Garratzakoa alkate zirela, ohi bezala abuz- 1507-X-4an, Zestoako Bekolan, Joan Martinez tuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko egindako
Ibañetakoa eskribauak erreginaren aginduaren berri gastu-banaketa egin zuen. Martxoko Andre Mariaren
eman zion Maria Perez Untzetakoari, Katalina Orexa- egunean ordaintzeko gastuen banaketa ere egin zuten.
rekin zuen auzian Valladoliden aurkez zedin. Lekuko
Julian Ibañeta eta Joan Lizasoeta zestoarrak izan ziren.
- 1507-II-26an, Zumaiako Kontzejuak martxoko Andre Mariaren egunean ohi bezala ordaintzeko gastuen
- 1507-X-14an, Valladoliden, Anton Oro Katalina banaketa egin zuen San Pedro elizan. Iñigo Ibañez DoOrexaren prokuradore gisa aurkeztu zen. Lau egun rrekoa eta Fernando Altzega ziren alkate, eta Martin Fergeroago Bekolako Maria Perez Untzetakoa salatu nandez Dornutegikoa zinegotzi nagusi eta sindiko. Saiegin zuen auzitara joan ez zelako.
azko zinegotzi nagusi Pero Martinez Mantzizidorkoa ere
bertan zen beste hainbat zumaiarrekin batera. Ordaindu
- 1507-X-22an, Valladoliden, Anton Oro proku- beharreko gastuen zerrendako atal batzuk hauek dira:
radoreak Katalina Orexaren izenean auziak Gipuzkoako korrejidorearen aurrean izandako gorabe- Hernaniko azkeneko Batzar Nagusietan erabakiheren berri eman zuen, beti ere bere aldeko arrazoiak
takoa, 34 sukalderi zegokiona, 2.550 marai.
argudiatuz.
- Fernando Altzegari Donostiara eta Usarragara
- 1507-X-26an, Valladoliden, Anton Oro prokurajoan zelako, 250 marai.
doreak auzia amaitutzat jo zezatela eskatu zien epaileei, Maria Perez Untzetakoa zegokion epean aurkez- Kristobal Azkuek Bidanian bi egun, Tolosan bost
tu ez zelako (ikus [XVI. m. (07) 1] agiria).
eta Azpeitian bi igaro zituelako, 450 marai.

2.10. irudia. Zestoako
Bekolako ferratokia.
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- Iñigo Narruondori Batzar Nagusietan 12 egun
igarotzeagatik, 600 marai.
- Joan Irureri Narruondoko zubian egindako lanagatik eta zuragatik, 1.002 marai.
- Oierren alaba Katalinari erreal bat, hau da, 35
marai.
- Bi alkateei guztira 800 marai.

Joan Domingo Areitzagari, Oikia eta Aizarnazabalgo prokuradoreari, kopia eman zion Kristobal
Azkue eskribauak, korrejidorearen aginduz.
Gastu-zerrendan aipatzen diren Usarraga eta Bidaniko bidaiak Gipuzkoako Batzar Berezietara egindakoak dira gure ustez, nahiz eta horien aipamenik
beste inon topatu ez dugun.
- 1507-VIII-7an, Zumaiako Kontzejuak abuztuko
Andre Mariaren egunean ohi bezala ordaintzeko gastuen banaketa egin zuen San Pedro elizan. Martin
Perez Indanetakoa eta Joan Ibañez Garratzakoa ziren
herriko alkate. Joan Irure zen prokuradore eta zinegotzi nagusi eta Joan Esnal Saiazko zinegotzi. Gastubanaketako atal batzuk hauek dira:

- Martin Fernandez prokuradoreari, 400 marai.
- Eskribau fielari, 400 marai.
- Saiazko prokuradoreari, 200 marai.
- Erregearen (Felipe Ederraren) hiletengatik, 547
marai.

- Elgoibarko Batzar Nagusietan erabakia, 34 sukalderi zegokiona, 3.068 marai.

- Narruondoko zubiko lanetan, 1.470 marai.

- Joan Perez Etxezarretakoa eskribauari Batzar
Nagusietan eta Berezietan 19 egun igarotzeagatik,
850 marai.

Beste zenbait gastu eta diru-sarrera kontuan hartuta, Saiazek 2.933 marai ordainduko zituen, eta Zumaiako Kontzejuak 3.921 marai (milako bakoitzak 8
marai).

2.11. irudia.
Aizarnazabalgo Esnal
baserria.
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marai.
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- Lope Fernandez Zumaiakoari Basarten bi egune- zestoar hauekin: Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoa,
Jofre Altzolarats anaia, Paskual Txiriboga, Joan Litan egon zelako, 100 marai.
zasoeta (Joan Martinez Lizasoetakoaren semea, Ma- Lope Fernandezi Jofretxorekin Bidanira Batza- txin “Agure”ren semea), Pedro Egaña eta Joan Lizasoetarekin.
rretara joan zelako, 100 marai.
- Jofreri Usarragara Batzarretara joan zelako, 200
marai.
- Sasiola batxilerrari, 400 marai.
- Joan Ibañez alkateari, 400 marai.
- Andres Perez alkateari, 400 marai.
- Joan Irure prokuradoreari, 400 marai.
- Kristobal Azkue eskribau fielari, 400 marai.

Fernando Arreitzak errota zeukan, Maria Fernandez Etxeberrikoa amaginarrebarekin batera, Zestoako
Urbietan (Txiriboga ondoan), Legazpi (Urola) ibaiko
harrizko presa, nasa eta guzti. Presaren erdia Fernandorena zen, eta bakean lan egin zuen azken 25-30
urtean. 1505eko ekainean, ordea, Pero Lopez Altzolaraskoak eta lehentxeago aipatutako lagunek ibaiko
presa eta nasa eraitsi egin zizkioten, eta harrezkero
errota geldirik zeukan. Kalte handia egin zioten Fernandori, eta honek Gipuzkoako korrejidore Vela Nuñezen aurrean auzia ipini zuen. Pero Lopez Altzolaraskoa eta lagunak preso hartu zituen korrejidoreak.

Preso zeudenek korrejidoreari jakinarazi ziotenez,
- Saiazko Joan Esnal zinegotzi nagusiari, 400
haiek ez zuten deliturik egin. Fernando Arreitzak Zesmarai.
toako Kontzejuarekin presari buruz zuen eztabaidan
Gastuak, guztira 9.626 maraikoak ziren. Beste alde bakoitzak hiru epaile arbitro izendatu zituen, eta
sarrera eta gastu batzuk kontuan hartuta, azkenean haien epaiaren ondoren Zestoako alkatearen aginduz
Saiazek 2.800 marai ordainduko zituen; Kontze- bota zuten Legazpi ibaiko presa. Hogei bat urte lejuak, berriz, 3.646 marai (milako bakoitzak 8 ma- henago errege-erreginek bidalitako epaile batek presa
rai). Saiazko Joan Domingo Areitzaga prokurado- hura botatzea agindu omen zuen (ikus 1482-II-5eko
reari Kristobal Azkue eskribauak gastuen kopia epaia, Diego Gonzalez de la Sal batxilerrak Bilbon
eman zion, korrejidorearen aginduz (ikus [XVI. m. emana [XV. m. 54] agirian I ZESTOA MENDETAN
ZEHAR liburuan).
(07) 2] agiria).
Rodrigo Vela Nuñez korrejidoreak bi aldeei
epea eman zien beren aldeko froga eta testigantzak
aurkezteko. Ondoren epaia eman zuen, Fernando
Arreitzaren alde. Pero Lopez Altzolaraskoa, Jofre
anaia eta gainerako lagunak kondenatu egin zituen.
Hogeita hamar egunez Zestoa, Zumaia, Getaria eta
Azpeititik kanpo bizi beharko zuten. Agindua haus2.2.3. Fernando Arreitzak Urbietan zuen
ten zuenak 60 eguneko erbestealdia izango zuen.
errotaren presa botatzeagatiko auzia
Agindua bigarrenez hausten zuenari eskuineko es1507-V-6an, Valladolidko Kantzelaritzatik Gi- kua moztuko zioten, eta hirugarrenez hausten zuena
puzkoako agintariei gutun betearazlea bidali zieten. hil egingo zuten. Erbestealdia amaitu eta 20 eguneko
Zestoako Fernando Arreitza hauspaginak (burdino- epean presa beren kontura berreraiki egin beharko
letako hauspoak egiten zituenak) auzia zuen honako zuten kondenatuek.
Gastu-zerrendan Elgoibarko Batzar Nagusiak eta
Usarragako (edota Bidaniko) Batzarrak eta Usarragara egindako bidaiak azaltzen dira. Gipuzkoako Batzar Nagusi eta Berezi horien aipamenik ez dugu beste inon topatu.
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2.12. irudia.
Zestoako Txiribogako
Auspagindegi
(Auspandegi) etxea.

Pero Lopez Altzolaraskoak eta lagunek gora jo
zuten epaiaren aurka, eta Errege-kantzelaritzan errugabetzat jo zitzatela eskatu zuten, zenbait arrazoi argudiatuta. Fernando Arreitzak aurka egin zien. Ondoren, Pero Lopez eta lagunek testigantzak aurkeztu
zituzten. Valladolidko epaileek, ordea, Gipuzkoako
korrejidorearen epaia ontzat eman zuten. Gainera,
Pero Lopez eta lagunek auzi-gastuak ordaindu beharko zituzten.
Jofre Altzolarats eta lagunek epai hura deusezta
zezatela eskatu zieten epaileei, baina epaileek lehen
aipatu gabeko arrazoiak frogatzen ez bazituzten isuna
ipiniko zietela jakinarazi zieten.

Fernando Arreitza hauspagina da, Maria Fernandez
Etxeberrikoaren suhia).

2.2.4. Martin Otxoa Artazubiagakoaren
eta Santxa Migelezen auziaren jarraipena
- 1507-V-19an, Donostian, Gipuzkoako Joan Ibarra korrejidoreordeak agindua bidali zion Santxa Miguelez
Atxagakoari. Santxa andreak Aiako Arrazubian etxe,
burdinola, errota, portu, errenteria, mendi, baso eta abarren gozamenaren erdia zeukan, baina eskubide haiek
alaba Maria Ruiz Arrazubikoa eta suhi Joan Martinez
Arteagakoa zenaren bi seme adingabeei eman zizkien,
lehendik eskribau aurrean sinatutako agiriaren bidez.
Adingabeen tutoreek (Martin Otxoa Artazubiagakoa
zestoarra zen bat) Arrazubiko ondasunak haien esku utz
zitzala eskatzen zioten (ikus [XVI. (06) 2] agiria), baina
Santxa andreak ez zien ondasunen gozamena uzten.

Azkenean, lehengo epaiari eutsi zioten. Auzi-gastuak ere (10.337 marai) ordainduko zizkioten Fernando Arreitzari. Bestela ondasunak bahitu eta enkantean
saldu egingo zizkieten. Ondasunik ezean, preso edukiko zituzten Fernando hauspaginari zor osoa ordainKorrejidoreordeak sei eguneko epea eman zion
du arte (ikus [XVI. m. (07) 4] agiria).
Santxa Migelezi ondasunen gozamena uzteko. Bestela, besteak beste, 20.000 maraiko isuna ezarriko zion.
(Oharra: agiri honetan Fernando “Areyça” izen- Lau eguneko epea zuen Santxak agindu hura ez bedatzen da ia beti, baina lehenago 1.3.4 atalean, 1.51. tetzeko arrazoirik baldin bazuen jakinarazteko (ikus
atalean edo [XVI. m. (05) 1] agirian azaldu zaigun [XVI. m. (07) 5] agiria).
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2.2.5. Jakobo Ipintzak Napolin egindako
testamentua

genoarra, Branca de Oro, Domingo Perez Idiakaizkoa
doktorea, Martin Butron kapitaina, Migel Astero maisua eta Joan Ipintza (Migel Ipintza anaia zenaren eta
- 1507-VI-5ean, Napolin, Jakobo Ipintza merkatari Grazia Egurtzakoaren sasiko semea).
zestoarrak testamentua egin zuen Getariako Domingo
Jakobo Ipintzak Zestoako Azpeen sagastia eta baOtxoa Portukoa eskribauaren aurrean. Gorputza Napoliko Castilnobo kale ondoko San Nikolas elizan hobira ratzea zituen. Ipintzako etxea eta bere ondasunak Mazezatela agindu zuen. Limosna utzi zien honako hauei: ria alaba ezkontzen baldin bazen nola kudeatu eta zer
gatibu kristauei, Guadalupeko Ama Birjinari, Geta- egin agindu zuen.
riako Askizuko San Martini, Zallurroako (Errezilgo)
Jakobo Ipintzak testamentu-betearazle bi zestoar
San Martini, Mauleongo San Joani, Zestoako elizari,
izendatu zituen: Joan Perez Idiakaizkoa (Liliko jauSanta Engraziari, Beaingo San Lorenteri eta abarri.
na, Domenja Liliren senarra) eta honen seme eta izen
Jakobo Ipintzaren aginduz, haren hiletak Napoliko bereko Joan Perez Idiakaizkoa gaztea (geroko agirieSan Nikolas elizan eta Zestoako elizan egingo ziren, tan Joan Perez Idiakaiz-Lilikoa edo Lili-Idiakaizkoa
izendatzen dena). Joan Perez aita-semeek ongi zekiIpintzako jaunari zegokion mailan.
ten Joan Migeliz Ganboakoaren itsasontzian eta MarOndoren Jakobok bere merkataritzako harrema- tin Otxoa Garatekoarenean bidali zizkioten salgaien
nen eta ondasunen egoeraren berri eman zuen. Zorrak egoera zein zen. Beraz, ondasunetatik zorrak ordainzituen Martin Ipintza anaia zenaren semeekin (Joan duta geratzen zena Jakoboren emazte Maria Martinez
Perez Idiakaizkoa, Iñigo Ruiz Etxeberrikoa eta Este- Altzolaraskoari emango zioten. Maria Martinez izanban Artazubiaga zestoarrek ere parte hartu zuten zor go zen Ipintzako etxekoandre seme-alabekin bertan
hartan), eta batez ere Joan Fernandez Zubeltzukoare- bizi nahi zuen bitartean.
kin. Honek diru asko emana zion maileguz, zenbait
Joan Perez Idiakaizkoa aitak Joan Migeliz eta Joan
merkatari eta itsasgizonekin izandako tratuetarako.
Hauek ziren horietako batzuk: Joan Martinez Lilikoa Otxoaren itsasontzietan bidalitako gaiak, Napolin
(hau Erromara joan zenean urrezko 27 dukat eman ziz- Joan Martinez Lilikoak eta Joan Fernandez Zubelkion Zubeltzukoak), Martin Mallea (Palermotik Na- tzukoak kudeatuko zituzten.
polira salgaiak bidali zizkion), Iñigo Lopez ElorriaTestamentua Domingo Otxoa Portukoa eskribau
gakoa ontzi-maisu zena, Iñigo Almeta, Martin Iruña,
Antonio medikua, Errodrigo (Jakoboren iloba), Pedro getariarrak idatzi zuen Napolin, lekuko hauek ere han
zirela: Joan Martinez Azabalgoa maisua, Joan Perez
Idiakaitz eta mizer Gabriel.
Ollokikoa, Joan Otxoa Arriolakoa maisua, Joan ArJakobo Ipintzak zorrak egin zizkien, halaber, Na- gibel eta Joan Fernandez Elormendikoa debarrak, eta
poliko ostatuko Grazia andreari eta San Joan Epelola Getariako Sebastian Elkano (Joan Sebastian Elkano
famatuaren anaia zaharra).
pilotuari.
Hartzekodun ere bazen Jakobo Ipintza zestoarra.
Hona hemen zordun zituen batzuk: Joan Perez
Akoakoa (“Mendoza” deitua), Beltran Iraeta eta Maria Ortiz Iraetakoa, Frantzisko Ereño (Andaluziako
Lepe herrian bizi zena) eta honen aita zestoarra (Pedro Baltzola ontzi-maisua eta Jakoboren Pedro Ipintza anaia ere tarteko ziren), Gabriel Forne merkatari

Hurrengo egunean, 1507-VI-6an, Jakobo Ipintza
hila zen, eta Napolin zituen arropa eta eskrituren inbentarioa egin zuten Joan Fernandez Zubeltzukoak
eta Joan Martinez Lilikoak. Eskrituretan Domingo
Perez Idiakaizkoa doktorea, Martin Zabala, Estibaritz
Zabala bergararra, Pedro Ipintza eta Pedro Arrona getariarra aipatzen dira.
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2.13. irudia. Ipintza
baserria, behean
ezkerrean, errepide
ondo-ondoan, 1959.
urtean.

- 1507-III-19an, Zestoan, Maria Perez BarrunDomingo Otxoa Portukoak inbentarioa idatzi zuenean, lekuko izan ziren honako debar hauek: Joan Martin dikoa eta Joan Perez Idiakaizkoa Sastarrain aldeko
Azabal maisua, Joan Olloki, Joan Fernandez Elormen- sagasti, gaztainadi eta intxaurdian zeuden. Azpeitiko
Joan Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurrean Liliko
dikoa eta Pedro Zabala (ikus [XVI. m. (07) 7] agiria).
jaunak erosi berriak zituen lur haien jabetza bere gain
hartu zuen. Horretarako zerbait aitzurtu, zuhaitz-adar
2.2.6. Joan Perez Idiakaizkoa Sastarrain
batzuk moztu eta bertako jaun gisa ibili zen. Lekuko
aldeko sagasti eta intxaurdien erosle
hauek izan ziren: Zestoako Joan Perez Amilibikoa
- 1507-III-17an, Azpeitian, Zestoako Pero Gartzia An- hargina (Peru Portaleren semea) eta Martin Lizarratxietakoa eta emazte Maria Perez Barrundikoa Joan rats, eta Azpeitiko Martin Eizagirre (eskribauaren sePerez Idiakaizkoarekin (Liliko jaunarekin) elkartu mea) (ikus [XVI. m. (07) 3] agiria).
ziren Joan Perez Eizagirrekoa eskribau azpeitiarraren
aurrean. Pero eta Maria senar-emazteek Liliko jauna- 2.2.7. Joan Perez Idiakaizkoa Irlandako
ri sagastia, gaztainadia, intxaurdia eta 17 zuhaitz za- legatzagatik auzitan Joan Lopez
harren prestazioa saldu zizkioten. Lur eta baso haiek Agirrekoarekin
Zestoako partean zeuden, Lili eta Sastarrain bitartean.
15.000 marai ordaindu zizkien Joan Perez Idiakaiz- - 1507-XI-5ean, Azkoitian, Zestoako Joan Perez
koak senar-emazte saltzaileei.
Idiakaizkoak (Liliko jaunak) auzitara eraman zuen
Joan Lopez Agirrekoa ontzi-maisu donostiarra GiPero Gartziak eta Maria Perez emazteak hainbat puzkoako korrejidore Kristobal Vazquez Acuñakoa
eskubideri uko egin zieten salmenta-kontratuaren lizentziatuarengana. Aurreko urtean, 1506ko maiaaurka ez zirela joango bermatzearren. Lekuko Az- tzean, Joan Perez Idiakaizkoa merkatariak 80 dukat
peitiko Antonio Arregi eta Joan Perez Ormaetxekoa eman zizkion Joan Lopez donostiarrari Barbera itsaapaizak, eta Martin Eizagirre izan ziren.
sontzian Irlandara arrantzara joan baino lehen. Donostiarrak handik etorrita hogei karga legatz eman beSegidan Pero Gartzia eta Maria Perez senar-emaz- har zizkion ordainetan, 10 karga Irlandan lehortu eta
teek Joan Perez Idiakaizkoari ordainagiria eman zio- gazituak eta beste 10 Donostian lehortu eta gazituak
ten, 15.000 maraiak jasoak zituztelako.
(ikus 1506-V-20ko [XVI. m. (06) 6] obligazio-agiria).
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Joan Lopez Agirrekoak ez zizkion legatz-kargak
eman eta Lilikoak korrejidoreari honako hau eskatu
zion: donostiarraren ondasunak bahitu eta sal zitzala,
zorra kobra zezan. Korrejidoreak horretarako agindua eman zion Probintziako Frantzisko Fernandez
Xerezkoa merio nagusiari (edo edozein merioorderi)
Joan Lopezen ondasunak exekuta zitzan. Joan Martinez Lasaokoa eskribau azpeitiarra eta Joan Eizagirre
azkoitiarra izan ziren lekuko.

Egun berean, Deban, Joan Lopez Agirrekoa donostiarrak korrejidorearen aurrean auzia bideratzeko
prokuradoreak izendatu zituen. Baita Valladolidko
Kantzelaritzako prokuradoreak ere. Ahalorde-agiria
egitean lekuko hauek izan ziren: Martin Idiakaitz
azkoitiarra, Anton Ieribar tolosarra eta Joan Martinez hernaniarra. Ahalorde-agiriarekin Martin Perez
Gorozikakoa aurkeztu zen, Joan Lopez Agirrekoaren
prokuradore gisa, korrejidore aurrean.

- 1507-XI-9an, Donostiako kaian, Joanes Orreaga
eskribauaren aurrean Joan Martinez Lasaokoa merioordeak Joan Lopez Agirrekoari itsasontzi bat bahitu
zion, eta Joan Lopezek Joan Etxabe ontzi-maisu donostiarra izendatu zuen fidatzaile. Martin Ruiz Elduaiengoa, Joan Iurramendi eta Joan Saez Leizaurkoa
izan ziren lekuko.

Egun berean, Deban, Kristobal Vazquez korrejidoreak agindua bidali zion Donostiako Joan Saez
Elduaiengoa eskribauari, Joan Lopez Agirrekoaren
eskribau gisa Joan Perez zestoarrak izendaturiko eskribauarekin batera bi aldeek aurkeztuko zituzten lekukoei testigantzak behar bezala jaso ziezazkien.

- 1507-XI-14an, Deban, Gipuzkoako korrejidoreak
- 1507-XI-13an Deban, Joan Lopez Agirrekoa agindua bidali zion Donostiako Joanes Orreaga eskrikorrejidorearen eta korrejimenduko Migel Perez bauari, Joan Perez Idiakaizkoa zestoarraren eskribau
Idiakaizkoa eskribauaren aurrera azaldu zen. Gure us- gisa Joan Lopez Agirrekoaren eskribauarekin batera
tez korrejidorea eta eskribaua Debako Batzar Nagu- bi auzilariek aurkeztutako lekukoei testigantzak jaso
sietan zeuden, nahiz eta horren berririk oraindik beste ziezazkien.
inon topatu ez dugun.
Egun berean Joan Lopez Agirrekoa Zestoako LiJoan Lopez Agirrekoak itsasontzia bahitu zio- lin izan zen, eta korrejidorearen agindua erakutsi zion
lako aurkako agiria eman zion korrejidoreari bere Liliko jaunari, Donostian lekukoei galderak egin eta
arrazoiak azalduz. Hark zioenez, Irlandako bidaia- erantzunak jasotzeko eskribaua izenda zezan. Joan
ren arriskua Joan Perez zestoarrak hartu zuen bere Martinez Ibañetakoa Zestoako eskribauaren aurrean
gain. Bidaian, ordea, Irlandako Arreselin eta Cala- Martin Perez Lizarraraskoa eta Julian Ibañeta zesbeq (oraingo Killybegs edo Na Cealla Beaga irlan- toarrak izan ziren lekuko.
deraz) portuetan ibili ondoren naufragioa izan zuten.
- 1507-XI-15ean, Donostian, Joan Lopez AgirreBarbera itsasontzia hondatu egin zuen ekaitzak.
Beraz, Joan Lopez donostiarrak ez zeukan Domu koak Joan Saez Elduaiengoa eskribauari korrejidoreaSantu egunerako inolako obligaziorik Liliko jauna- ren agindua erakutsi zion.
rekiko. Bestalde, korrejidoreak beste itsasontzi bat
- 1507-XI-16an, Donostian, Joan Saez Elduaiengoa
bahitu zion Joan Lopezi, baina beste ondasun batzuk
ere bazituen bahitzeko. Beraz, itsasontzia libre utzi eta Joanes Orreaga eskribauen aurrean Joan Lopez on(bestela 500 dukat galduko zituen bidaia galarazi- tzi-maisuak aitorpenak egiteko lekuko hauek aurkeztu
ta) eta bahitzeko beste ondasunak eskaini zizkion zituen: Joanot Errando, Ramus Berrasoeta, Rolan Ribera
trukean. Korrejidoreak ontzat eman zion trukea, eta eta Joan Busto donostiarrak. Hauek zin egin zuten egia
hamar eguneko epean bere arrazoiak azaldu behar aitortuko zutela. Zinean lekuko izan ziren Donostiako
zizkion. Lekuko merio nagusia eta Martin Perez Go- Joan Etxabe, Migel Areitzaga, Martin Perez Altzegakoa
eta Pero Beltran Iraeta (Pero Beltranen semea).
rozikakoa izan ziren.
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2.14. irudia. Lizarrarats edo Lizarraitz etxea.

- 1507-XI-17an, Donostian, Joan Lopez Agirrekoak
beste lekuko hauek aurkeztu zituen: Ramus Mugurrua
ontzi-maisu ondarroarra, Bernalt Lezo eta Mikelo Lizartza Hondarribiko Pasaiakoak, eta Martin Faiet (Aiete) donostiarra. Hauek denek ere zin egin zuten.
Egun eta leku berean Joan Lopez Agirrekoa ontzimaisu donostiarrak lekukoei egin beharreko galderak
aurkeztu zituen. Hauek ziren:
1) Ea Joan Lopez Agirrekoa ezagutzen zuten, ea
Barbera izeneko itsasontzia (150 upeleko edukierakoa) ezagutu zuten eta ea Joan Perez Idiakaizkoa
zestoarra ezagutzen zuten.
2) Ea zekiten Joan Lopez Agirrekoa Irlandara
arrantzara joan baino lehen bere itsasontzia armatu eta hornitu egin zuela eta 600 bat dukat kostatu
zitzaiola. Ea zekiten Joan Perez Idiakaizkoak 80
dukat maileguz eman zizkiola, Irlandatik itzuli- 69 -

takoan 20 karga legatz ematekotan, 10 karga Irlandan eta beste 10 karga Donostian lehortu eta
gazituta.
3) Ea zekiten Irlandako bidaiaren arriskua Joan Perez Idiakaizkoak bere gain hartu zuela.
4) Ea zekiten 1506ko maiatzetik Eguberriak arte
Donostian Irlandako arrain lehortuko kargak sei
dukat eta erdi edo sei dukat eta laurden balio zuela
eta prezio hori izaten zuela.
5) Ea zekiten Joan Perezek, 80 dukat emanda eta
bidaiako arriskua bere gain hartuta, arrain-karga
gero sei dukat eta erdian salduta irabazi handiak
bereganatu nahi zituela.
6) Ea zekiten Joan Perez Idiakaizkoak horrelako
tratuak beste zenbait karabelarekin ere egin zituela
eta egiten zituela.

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

mendeko beste irla batera eraman zituztela, handik
Eskoziara eta handik, dena galduta, beste itsasontzi batzuetan nola edo hala etxera itzuli zirela.

7) Ea zekiten Irlandan portu asko zeudela, baina
batez ere Killybegs (Calabeq) eta Arreselin izenekoetan uztailetik Eguberriak arte Gipuzkoa, Bizkaia eta beste erreinuetako itsasontzi asko aritzen
zela arrantzan, eta itsasontziak batzuetan portu batera eta besteetan bestera joaten zirela.
8) Ea zekiten Joan Lopezek Donostiatik 1506an
abiatu aurretik bere marinelei jakinarazi ziela
Arreselinera edo Killybegsera joango zirela, eta
portu batean behar adina arrain ez bazegoen bestera joango zirela. Ea zekiten Irlandarako bidean
Killybegsera zihoan Errenteriako itsasontzi batekin topo egin zutela.

15) Ea zekiten orain arte esandakoa Donostian, inguruetan, Irlandako portuetan eta Eskozian ezaguna zela.
- 1507-XI-19an, Deban, Martin Martinez Lasaokoa
Joan Perez Idiakaizkoaren prokuradore gisa azaldu
zen korrejidorearen aurrera. Joan Lopez Agirrekoaren
ondasunak exekuta zitzala eskatu zion. Donostiarrak
beti Arreselinera eta ondoko Puerto Chico, Dursey
irla eta lurmutur eta 20 bat legoaren barruko portuetara joan ziren Irlandara arrantzara, eta ez Killybegsera.

9) Ea zekiten lehenbizi Arreselinen egun batzuk igaEgun berean, Donostian, Joan Lopez Agirrekoak
ro eta, oso legatz eta itsas aingira gutxi harrapatu
zutelako, abuztu amaieran Killybegsera joan zirela. galdeketak egiteko bi eskribauen aurrean lekuko
hauek aurkeztu zituen: Joanot Escalante (Hondarri10) Ea zekiten Joan Lopez Agirrekoaren itsasontzian 63 gizon eta 11 txalupa zeudela eta Arreselinen 40 egunean lauzpabost legatz-karga eta itsas
aingirako beste lauzpabost karga besterik ez zutela
harrapatu.
11) Ea zekiten Arreselindik abiatu aurretik beste
karabela batzuetakoek beren gatzetik zati bat eman
ziotela Joan Lopezi eta bi legatz-karga eta itsas
aingirako beste bi karga emanda ordaindu zituela.
12) Ea zekiten Killybegsen Errenteriako eta beste
leku batzuetako itsasontziekin batera arrantzan ibili zirela eta, amaitutakoan, sei edo zazpi itsasontzi
batera abiatu zirela etxerantz.
13) Ea zekiten itzuleran ekaitza izan zutela, taldea
sakabanatu egin zela, zazpi gau eta egunez ibili zirela, belak galdu egin zituztela, itsasontzia galduta naufragioan Eskoziako erregearen mendeko irla batera
iritsi zirela beste ezer salbatu gabe, eta beste itsasontzi bateko sei edo zazpi pertsona ito egin zirela.
14) Ea zekiten irla hartako bi kristauak zirela, naufragoak hil egin nahi izan zituztela, Eskoziaren
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2.15. irudia. Lili jauregiko ate nagusia

2. (1506-1510)

biko Pasaiakoa) eta Jakume Zaldu ontzi-maisua. Bi tiarra ezagutzen zuen, eta behin hark itsasontzian Andaluziatik garia ekarri zion zestoarrari. Bigarren eta
hauek zin egin zuten egia aitortuko zutela.
hirugarren galderei erantzunez, hau zioen: ez ziokeela
- 1507-XI-20an, Donostian, Joan Lopez Agirre- dukatik maileguz emango Joan Lopezi, baldin eta orkoak beste lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan Marti- dainetan legatz lehor gazituko kargak emateko oblinez Aierdikoa (5, eta 6. galderei erantzuteko), Pedro gazioa sinatu ez balu. Laugarren galdera aurrekoekin
Hernando eta Matxin Zuastieder donostiarrak. Hiru- erantzuntzat jo zuen. Bosgarren eta seigarren galderei
erantzunez, hau zioen: 1506. urtean egin zituen horek zin egin zuten.
rrelako kontratu denak Joan Bono Durangokoa eskri- 1507-XI-22an, Deban, Joan Perez Idiakaizkoa, bau donostiarrak zituela. Donostiatik Killybegsera ez
Zestoako merkataria, korrejidorearen aurrean azaldu omen zen ordura arte itsasontzirik arrantzara joan.
zen. Zin egin zuen auzi hartan maltzurkeriaz ez zela
- 1507-XII-1ean, Azkoitian, Joan Martinez Aranari. Ondoren, Joan Lopez Agirrekoaren izenean Martin Perez Gorozikakoak Joan Perez Idiakaizkoari egi- burukoa prokuradorea azaldu zen korrejidorearen aurrean Joan Perez Idiakaizkoaren izenean, eta Joan Loteko galdera hauek aurkeztu zituen:
pez ontzi-maisuak zin egin eta Joan Perezen galderei
1) Ea Joan Perez Idiakaizkoak Joan Lopez Agi- erantzuna eman ziezaiela eskatu zuen.
rrekoa ezagutzen zuen eta Barbera itsasontziaren
Egun berean agindua bidali zion korrejidoreak
berririk zuen.
Joan Lopezi zina egitera eta galderei erantzutera joan
2) Ea 1506an Joan Lopezi, Irlandara abiatu baino zedin.
lehen, 80 dukat maileguz eman zizkion, gero Ir- 1507-XII-2an, Azkoitian, Joan Martinez Aranlandatik itzulitakoan Joan Lopezi 20 karga legatz
burukoak Joan Perezen izenean korrejidoreari Joan
lehor kobratzekotan.
Lopez ontzi-maisuari egin beharreko galdera hauek
3) Ea 80 dukatak Joan Lopezi eman zizkionean aurkeztu zituen:
itsasoko bidaiaren arriskua Joan Perezek bere gain
1) Ea Joan Perez Idiakaizkoa, Pelegrin Hua, Jakuhartu zuen.
me Zaldu eta Rolan Ribera ontzi-maisu donostiarrak ezagutzen zituen eta Barbera itsasontzia4) Ea zekien 80 dukat Joan Lopezi eman zizkioren berririk zuen. Ea ezagutzen zituen Irlandako
nean agirian legatz-kargaren preziorik ez zela ipiArreselin eta honen inguruko Puerto Chico, Durni.
sey, San Micheo, Valenchin, Contravalenchin eta
ondoko portuak (hauek elkarrengandik gertu 20
5) Ea zekiten 1506 eta 1507. urteetan eta lehenalegoaren barruan egonik). Ea ezagutzen zuen Kigokoetan Irlandako arrantzarako dukatak Joan Pellybegs (Calabeq) portua.
rezek maileguz eman zituenean bidaiako arriskua
bere gain hartu zuen edo ez.
2) Ea zekien Arreselindik Killybegsera 100 bat legoa zeudela, Arreselinera eta ingurura legatza uz6) Ea dukatak maileguz ematen zituenean arriskua
tail, abuztu eta irailean sartzen zela eta KillybegIrlandako bidaiarako zela idatzi zuten, baina Irlansera Domu Santu inguruan sartzen zela. Ea zekien
dako zein portutara joan behar zen ez zela aipatzen.
Killybegsen itsasoan ekaitz gehiago izaten zela eta
arriskutsuagoa zela.
Joan Perez Idiakaizkoak, Liliko jaunak, galderei
erantzuna eman zien. Joan Lopez Agirrekoa donos- 71 -
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3) Ea zekien azken 30 urtean Donostiatik Arreselinera eta ingurura joaten zirela legatza harrapatzera, ekainaren amaieran abiatu eta gehienez ere
Domu Santurako itzuliz.

14) Ea zekien Joan Perez Idiakaizkoa kaparea,
aberatsa, kristau ona eta ospe onekoa zela.

Egun berean, Donostian, Joanes Orreaga eskribauak Joan Lopez Agirrekoari korrejidorearen agin4) Ea zekien merkatariek Donostian ontzi-armado- dua erakutsi zion, zin egitera eta Joan Perezen galdereei dirua aurreratzen zietela (legatz-kargako lau rei erantzutera joan zedin.
dukat edo gutxiago) eta bidaiako arriskua merkatariak hartzen zuela bere gain.
- 1507-XII-7an, Azkoitian, korrejidorearen aurrean Joan Lopez Agirrekoa agertu zen. Zin egin eta
5) Ea zekien Donostiatik Killybegsera arrantzara inor Joan Perez Idiakaizkoak prestaturiko galderei eranez zela joan, 1506an Joan Lopez Agirrekoa izan ezik. tzun egin zien. Donostiako itsasontziak Irlandara joaten zirenean batzuek Arreselindik eta beste batzuek
6) Ea zekien Joan Perezek Joan Lopezi Irlandako Killybegstik itzultzen omen ziren. Gipuzkoako beste
aipatutako ohiko portuetara joateko hogei kargaren itsasontzi batzuk ere joaten omen ziren Killybegsera.
truke dirua emanda bere burua eta ondasunak be- Arreselinen arraina emanda ordaindu omen zien beste
hartu egin zituela.
7) Ea zekien Donostiatik Arreselin eta inguruko
portuetara Pelegrin, Jakume eta Rolan ontzi-maisuak joan zirela arrantzara eta Domu Santuetarako
etxera itzuli zirela.
8) Ea zekien Arreselin eta inguruak utzi eta ehun
legoa urrunago zegoen Killybegsera joan zela.
9) Ea zekien asmoa Arreselinera joatea zela, Killybegs ez zela aipatu eta hara joatekotan ordaintzeko epe luzeagoa beharko zukeela.
10) Ea zekien Arreselinen abuztuaren amaieran
Killybegsera joatea erabaki zuenean marinel batzuek ontzia utzi egin zutela eta Killybegsen Domu
Santu eguna igaro eta beste bi hilabete han eman
zituela.
11) Ea zekien Joan Lopez irailaren hasieran Killybegsera abiatuta Donostiara Domu Santu egunerako itzultzerik ez zeukala.
12) Ea zekien Barbera itsasontzia zaharra eta ahula zela.
13) Ea zekien 1506an Donostian Irlandako arrainkargak gutxi gorabehera lau dukat zahar balio zituela.
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2.16. irudia. Azkoitiko iturria.

2. (1506-1510)

itsasontzi batzuetako maisuei haiek eman zioten gatza. Arreselingo portuan marinel bakarra geratu zen,
eta beste guztiak ados zeuden Killybegsera joateko.
Barbera izeneko bere itsasontzia ona eta ongi hornitutakoa zen. Ekaitzagatik hondatu omen zen. Joan
Perez aberatsa omen zen eta legez kanpoko irabaziak
eskuratzen omen zituen.

eta Pedro Askamendi merkatariek ere azken 15 urtean
aurreratzen omen zieten dirua ontzi-jabeei. Joan Perezek Errenteriako Pedro Lastolari eta beste itsasontzi batzuetako maisuei ez omen zien dirurik aurreratu
Killybegsera zihoazelako. 1507an Donostian Irlanda
eta Kornuallesko arrain-karga bost kintal burdinatan
saltzen omen zen.

Hurrengo Sebastian Borrotok erantzun zien galderei. 58 urteko donostiarra zen. Azken 30 urtean Iñigo
Pontikaren itsasontzian eta beste itsasontzi batzuetan
10-12 aldiz izan zen Arreselinen. Donostiako Kontxatik abiatzen ziren itsasontziak Irlandarantz. Irlandan
ehun arrain Ingalaterrako hiru koroa kostatu omen
zitzaizkion, eta karga bakoitzean 19 bat dozena arrain
- 1507-XII-9an, Donostian, Joan Perez Idiakaiz- sartzen omen zen.
koak beste lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan Galbai,
Gero 23 urteko Joan Galbaik erantzun zien galdeMartin Zuastieder eta Martin Lopez Amezketakoa donostiarrak. Hauek ere zin egin zuten. Zinean lekuko rei. Lau urte lehenago Ondarroako itsasontzi batean
izan ziren Pedro Sagastizar, Pedro Aduritz eta Amado Killybegsen izan omen zen.
Elduaien donostiarrak.
Ondoren 34 urteko Martin Zuastiederrek erantzun
- 1507-XII-10ean, Donostian, Joan Perez Idiakaiz- zuen. Joan Martingo pilotuari entzunda eta konpaskoak beste bi lekuko aurkeztu zituen: Migel Ieroa eta mapa ikusita zekien Arreselindik Killybegsera 80
Joan Larrandobuno (azken hau 1, 4 eta 13. galderei legoa zeudela. Arreselindik Sebastian Borroto Donostiara itzuli zen, eta gainerakoak Joan Lopezekin
erantzuteko). Hauek ere zin egin zuten.
Killybegsera joan ziren. Barbera itsasontzia ona eta
- 1507-XII-11n, Azkoitian, Joan Otxoa Zorrobia- ongi hornitutakoa zen.
gakoa prokuradorea azaldu zen, Joan Lopez AgirreHurrengo Domingo Bidania merkatariak erantzun
koaren izenean, eta korrejidoreari auziko gaiaz bere
zuen. 50 urteko adina zuen. Azken 20 urtean ezaguarrazoiak jakinarazi zizkion idatziz.
tzen zuen Joan Perez Idiakaizkoa merkatari zestoar
- 1507-XII-13an, Donostiako Pasaian, Joan Pe- aberatsa.
rez Idiakaizkoak beste hiru lekuko aurkeztu zizkien
Martin Lopez Amezketakoak, 60 urteko adineJoanes Orreaga eta Joan Saez Elduaiengoa eskribauei: Martin Baiona, Joanes Lesaka eta Migel Isasa. koak, eman zituen hurrengo erantzunak. Joan Bustok
Hauek zin egin zuten. Ondoren Joan Perezek 1, 2, 9 eta Esteban Altzegak Irlandako arrain-kargagatik lau
eta 11. galderei erantzuteko Bertelot Iraurgi eta Mar- dukat ematen omen zituzten, bidaiako arriskua beren
tin Amezketa hondarribitarrak aurkeztu zituen. Hauek gain hartuta.
ere zin egin zuten.
Paskual Faiet (edo Aiete) lekukoak, 55 urtekoak,
Joan Perez Idiakaizkoak abenduaren 2an aurkeztu- erantzun zuen ondoren. Amado Cotillosen itsasonriko galderei lehenbizi Martin Perez Perkaiztegikoak, tzian Killybegsen ibili omen zen. Errenteriako Martin
60 urteko donostiarrak, erantzun zien. Pero Alonso “Zuri”ren itsasontziak ere joaten omen ziren hara.
Egun berean, Donostian, Joan Perez Idiakaizkoak
Joanes Orreaga eta Joan Saez Elduaiengoa eskribauei bere lekukoak aurkeztu zizkien: Martin Perez
Perkaiztegikoa, Paskual Faiet, Domingo Bidania eta
Sebastian Borroto donostiarrak. Hauek zin egin zuten
egia erantzungo zutela.
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2.17. irudia. Donostiako Aieteko parkea eta jauregia.

Gero 40 urteko Joan Larrondobunoren txanda izan
zen. Joan Lopezen aitaren arrebarekin ezkonduta zegoen. Hurrengo Donostiako Pasaiako Migel Ieroak
egin zuen aitorpena. 60 urte zituen. Bost urte lehenago Pasaiako Pedro Fornoren itsasontzian Leche-ko
portuan (Killybegs ondoan) izan omen zen. Telingo
portuan ere bai.

ziren. Naufragioan batel batean eta txalupa batean lehorreratu omen ziren Joan Lopez eta lagunak.

Hondarribiko Martin Amezketaren txanda izan zen
ondoren. 60 urteko lekukoak zioenez, Killybegsko
itsasoa ez zen Arreselingoa baino zakarragoa. Hondarribiko 30 urteko Bertelot Iraurgik zioenez, Joan
Lopezek itsasontzia hondatu zuenean ez zuen bertako
Martin Baionak 30 urte zituen, eta, aitortu zuenez, ezer salbatzerik izan.
Joan Lopez ontzi-maisuak Killybegsen ogia eta saTestigantza haiek Martin Martinez Lasaokoak
gardoa erosi zituen. Gabon egunaren ondoren, lauzpabost egun geroago, abiatu omen ziren Donostiarantz. korrejidoreari aurkeztu zizkion Joan Perez Idiakaizkoaren izenean.
Joan Lesakak, 40 urtekoak, hitz egin zuen gero.
Egun eta leku berean, Joan Lopez Agirrekoak
Itzulerakoan naufragioan jantzia kendu omen zion
hango lehorreko jendeak Joan Lopezi. Apaiz batek Joanot Igeldo, Joanes Pineda eta Joango Hernani lezapatak eman omen zizkion Joan Lopez ontzi-mai- kukoak aurkeztu zituen. Hondarribiko Pasaiako biztanleak ziren, eta hauek ere zin egin zuten.
suari, ez zeuzkalako.
- 1507-XII-14an, Donostian, Joan Lopez Agirre34 urteko Migel Isasak erantzun zuen gero. Otxoa
Laborda kapitaina eta Bartolome Azkarate beren itsason- koak Joan Perez de las Cabañas lekukoa aurkeztu
tzian elkarrekin Arreselindik Killybegsera joan omen zuen, eta ondoren lekukoak zin egin zuen. Jarraian
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Rolan Ribera ontzi-maisuak egin zuen ondoren
lekukoak Joan Saez Elduaiengoa eta Joanes Orreaga
eskribauen aurrean testigantzak ematen hasi ziren, aitorpena. 50 urte zituen eta 50 upeleko edukierako
Joan Lopez Agirrekoak azaroaren 17an prestaturiko ontzia armatu eta hornituta joan zen Irlandako Arreselinera. 200 dukat kostatu zitzaion armatzea eta hornitgalderei erantzunez.
zea. Joan Perez Idiakaizkoak 40 dukat aurreratu zizLehenbizi 40 urteko Domingo Agirrek hitz egin kion. Martin Lopez Amezketakoa zen itsasontziaren
zuen. Joan Lopezek Irlandarako ontzia armatzen eta jabea, eta Joan Perezi arrain lehor eta gaziko 10 karga
hornitzen 500 dukat gastatu omen zituen. Joan Lopez eman zizkion gero.
itsasontzia galdu eta sosik gabe itzuli omen zen.
Hurrengo Bernalt Lezoren txanda izan zen. 30 urte
Joanot Hernandok 58 urte zituen eta, hark zioenez, zituen. Joan Lopezen itsasontzian marinel joan zen.
Killybegsen Errenteriako bi itsasontzi, Ondarroako Gipuzkoa eta Bizkaiko kostatik Killybegsera itsasonbeste bi eta Donostiako Pasaiako Amado Cotillosena tzi asko joaten omen zen arrantzara.
zeuden.
Gero Mikelo Lizartzak hitz egin zuen. 55 urte ziJoan Bustok 48 urte zituen eta bere garaian 70 upe- tuen eta Joan Lopezen itsasontzian ibilia zen. 45 urteko
leko itsasontzia Irlandarako armatzea 280 dukat kos- Martin Faiet (edo Aiete) jarraitu zitzaion. Joan Lopezen
tatu zitzaion. Beraz, Joan Lopezena armatzea 600 bat itsasontzian joan zen. Ondoren Joanot Escalantek hitz
kostatuko zen. Joan Perez Idiakaizkoak bere garaian egin zuen. 27 urte zituen. Arreselinera eta Killybegsera
Joan Bustori ere dirua maileguz eman zion (4 dukat Gipuzkoako, Bizkaiko eta beste zenbait erreinutako
itsasontziak joaten omen ziren arrantzara. Arreselinen
legatz-kargako).

2.18. irudia. Lekeitioko portua.
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Lekeitioko eta Ondarroako itsasontzi batzuk omen zeuden, eta gero Killybegsen topatu omen zituzten berriz.

dagoena. Irlanderaz “Na Cealla Beaga” du izena eta
Donegal konderrian dago.

Beste gune nagusia Arreselin zen Irlandako heJarraian Ramus Berrosaetak egin zuen aitorpena. 45
urtekoa zen eta, hark zioenez, Joan Lopez ontzi-maisuak goaldean, eta ondoan ditu “Dorsey” edo oraingo Durlauzpabost pilotu zeuzkan Killybegseko bidea zekitenak. sey irla eta lurmuturra. Irlanderaz “Baoi Behéarra”
edo “Oileán Baoi” du izena. Cork (irlanderaz “CorGero Jakume Zaldu ontzi-maisuak erantzun zien gal- caigh”) konderrian dago.
derei. 50 urte zituen, eta 60 upeleko edukierako ontzia
“Valenchin” agian Valentia island izango da, irzeukan. 250 dukat kostatu zitzaion hura Irlandarako armatzea. Arreselinen Joan Lopezi gatza eman zion, eta gatz landeraz “Dairbhre”. Durseytik gertu dago, Irlandako
hura Joan Lopezen amak Donostian ordaindu zion gero. hego-mendebaldean.
Joan Martinez Aierdikoak, 34 urteko merkatariak
zioenez, Paulo Lastola errenteriarrari Killybegsko arrain lehorra erosi zion, eta karga batzuk urrezko sei dukat
eta erdian saldu zituen gero Bilbora, eta gainerakoa zazpi dukatean Donostiara. Joan Perez Idiakaizkoak Joan
Martinez Aierdikoari ere dirua aurreratu omen zion (48
dukat) itsasontzia Irlandarako armatu zuenean. Esteban
Santiagori Joan Perezek 102 dukat aurreratu omen zizkion, gero arrain lehorreko 25 karga jasotzekotan.

Auzi honetan argi eta garbi ikusten da Liliko Joan Perez jauna merkatari garrantzitsua zela, eta maileguz dukat
ugari ematen zuela, gero irabazi handiak eskuratzeko.
Irlandara arrantzara Donostiatik 1477. urte inguruaz gero joaten ziren, lekukoren batek dioenez, hau
da, Kolon Amerikara iritsi baino lehenago.

Bestalde, auziko prozesu honetan bi Pasaia aipatzen
dira: Donostiakoa eta Hondarribikoa. Donostiako PaJoan Perez de las Cabañasek 50 urte zituen, eta, hark saiak oraingo Pasai San Pedro eta Herrera hartzen zizioenez, Irlandarako bidean Joan Lopezen itsasontziak tuen, eta Hondarribiko Pasaiak Pasai Donibane eta Lezo.
Hondarribiko Pasaiako Joan Labordaren ontziarekin
topo egin zuen. Azken hau Killybegsera zihoan.
2.2.8. Gipuzkoako Batzarrak, erregeJoanot Igeldok 40 urte zituen eta Joan Labordaren (Hondarribiko Pasaiakoaren) karabelan zihoan
itsasoan Joan Lopezen ontzia ikusi zutenean. Killybegsen eta inguruko Telta, Broca eta Lecheko portuetan ibilia zen. Ondarroako eta Lekeitioko itsasontziak ere bazebiltzan han.
Joan Otxoa Zorrobiagakoa prokuradoreak, Joan
Lopez Agirrekoaren izenean, korrejidoreari aurkeztu
zizkion, itxita eta zigilatuta, testigantzak. Argitara zitzala eskatu zion (ikus [XVI. m. (07) 9] agiria).

gutunak, etab.

1507-VIII-20an, dirudienez, Usarragan Gipuzkoako
Batzar Bereziak bildu ziren, Tellez Ontiveros korrejidorea bertan zela4. Ez dugu egiaztatzerik izan 1507an
Gipuzkoako korrejidore Francisco Tellez Ontiveros
izan zenik. Lehen hilabeteetan Rodrigo Vela Nuñez
Avilakoa zen korrejidore, eta azken hilabeteetan Kristobal Vazquez Acuñakoa.

1507. urtean Gaztelako erregina Joana Eroak eta
Fernando Katolikoa aitak zenbait gutun eta agindu
bidali zuten Gipuzkoara. 1507-II-28an Salamancan
Garbi ikusten da Irlandan arrantzarako bi portu egindako batean Gipuzkoako herriek urte hartan ornagusi zeudela, eta haietako bakoitzak ondoan beste daindu beharreko alkabalen zerrenda argitaratu zuten.
batzuk zituela. Bata “Calabeq” zen, Irlandako iparral- Zestoako Kontzejuak, adibidez, 18.747 marai ordaindean, oraingo Killybegs hain zuzen, Donegal Bay-n du beharko zituen7.
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1507-VII-19an bidalita Palentziako Magaztik erre1507. urtearen bukaeran (edo hurrengo urtearen
ge-gutuna iritsi zen Gipuzkoara, salgaiak bertakoen hasieran) Andres Urdaneta itsasgizon ospetsua jaio
itsasontzietan karga zitezen aginduz.
zen Ordizian8. Dirudienez, 1507. urtean izurritea izan
zen, aurreko urtean lehortearen eraginez uzta txarrak
1507-X-16an Burgostik beste gutun bat iritsi zen, izan ondoren5.
erreinuko barne aldetik Gipuzkoara garia eramateko
baimena emanez. Urte hartan Joana Eroa erreginak
Erroman, berriz, irailaren 10ean Iruñeko apezgutuna bidali zuen, Getarian kaia egiteko egindako pikua, Antoniotto Gentil Pallavicini kardinala, hil
gastuentzat laguntza eskatuz.
egin zen. Iruñeko kalonjeek bikario nagusi Migel
Gartzez Kaskantekoa izendatu zuten9.
1507. urteko urrian bertan, hilaren 20an, Beltran
Ibañez Oñazkoa (Loiolako jauna eta San Inazioren
aita) hil egin zen4.

2.19. irudia. Ordiziako
Urdanetaren estatua
eta markesaren
jauregia

2.3. 1508. URTEA
2.3.1. Liliko jauna eta Irlandako legatzen
auziaren jarraipena
Joan Perez Idiakaizkoa zestoarrak (Liliko jaunak)
auzia zuen, aurreko urtean hasita, Donostiako Joan
Lopez Agirrekoa ontzi-maisuarekin. 1506. urtean
Joan Perezek Joan Lopezi 80 dukat eman zizkion
azken hau Irlandara arrantzara joan baino lehen, gero
Domu Santu egunez 20 karga legatz lehor jasotzeko-

tan. Joan Lopez donostiarrak, ordea, naufragioa izan
zuen eta ez zizkion arrain-kargak eman (ikus [XVI.
m. (06) 6] eta [XVI. m. (07) 9] agiriak).
- 1508-I-3an, Donostian, Joan Perez Idiakaizkoaren
prokuradorea, Joanes Aranburu donostiarra, Gipuzkoako Kristobal Vazquez Acuñakoa korrejidorearen aurrean azaldu zen. Joan Perez zestoarraren
aldeko arrazoiak azaldu zituen.
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- 1508-I-4an, Donostian, gauza bera egin zuen, baina bere alde, Joan Lopez Agirrekoak, aurreko urtean
lekukoek emandako testigantzetan oinarrituta. Hil bereko 17an, Donostian, Joanes Aranburuk erantzuna
eman zion Joan Lopezek argudiatutakoari. Egun batzuk geroago, otsailaren 26an, Joan Lopez Agirrekoak
berriz errepikatu zituen bere arrazoiak. Hiru egun geroago Joanes Aranburuk erantzuna eman zion ontzimaisu donostiarrari.

- 1508-III-26an, Donostian, Joan Lopez Agirrekoak ahalordea eman zien Joan Etxabe aitaginarreba,
Esteban Amasa, Joan Olondo eta abarri, haren prokuradore izan zitezen. Valladolidko Kantzelaritzan Joan
Lopez Arrietakoa, Frantzisko Valladolid, Antso Paternina, etab. izendatu zituen prokuradore. Donostiako
Pedro Sagastizar eskribauak idatzi zuen ahalordeagiria.
- 1508-III-27an, Donostian, korrejidoreak bere
epaiaren oinarrien berri eman zuen, eta gora jotzeko
arrazoirik ez zegoela zioen. Hala ere, Valladolidko
epaileei zien begiruneagatik, apelazioa egiteko baimena eman zuen.

Horrela jarraitu zuten 1508-III-22an, Donostian
Kristobal Vazquez lizentziatuak epaia eman zuen arte.
Epaian Joan Perez Idiakaizkoari arrazoi eman zion,
Joan Lopez Irlandan ohiko portuetatik urrun ibili zelako. Donostiarrak zestoarrari jasotako 80 dukatak
Egun eta leku berean, Joan Otxoa Zorrobiagakoa
itzuli beharko zizkion. Bestela ondasunak enkantean
saldu egingo zizkioten. Auzi-gastuak alde bakoitzak prokuradoreak, Joan Lopez Agirrekoaren izenean,
korrejimenduko Migel Perez Idiakaizkoa eskribauari
bereak ordainduko zituen.
prozesuaren kopia eskatu zion. Urrezko florina au- 1508-III-24an, Donostian, Joan Lopez Agirre- rreratu zion egingo zuen lanagatik. Eske-agiria Pekoaren izenean Joan Otxoa Zorrobiagakoa prokura- dro Igeldo eskribauak egin zuen. Martin Ibaiazabal,
doreak korrejidoreari bi egun lehenago emandako Martin Martinez Lasaokoa eta Joan Etxabe izan ziren
epaiaren aurkako arrazoiak azaldu eta apelazioa egi- lekuko.
teko (hau da, gora jotzeko) baimena eskatu zion.
- 1508-IV-4an, Valladoliden, Joan Lopez Arrie- 1508-III-25ean, Donostian, Joan Perez Idiakaiz- takoa prokuradorea azaldu zen Joan Lopez Agirrekoaren izenean Joanes Aranburu prokuradoreak bai- koaren izenean, Joan Perez Idiakaizkoarekin zuen
mena eskatu zion korrejidoreari bezperan eman zuen auziari jarraipena ematearren.
epaiaren ondoren gora jotzeko.
- 1508-IV-5ean, Valladoliden, gutuna egin zuten

2.20. irudia. Donostia.
Igeldoko eliza.
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Joan Perez Idiakaizkoarentzat, auzira aurkez zedin. Joan Perez zestoarraren izenean. Joan Lopezek EskoJoan Lopezi korrejimenduko prozesuaren kopia eman zia aldean itsasontzia isilpean saldu egin omen zuen.
ziezaiotela agindu zuten.
Bestela, lehorretik gertu egonda, ezer salbatu gabe ez
omen zitekeen hondatuko.
- 1508-IV-17an eta 19an, Donostian, Joan Otxoa
Zorrobiagakoak prozesuaren kopia eskatu zuen erre- 1508-XII-8an, beste epai bat eman zuten Kanginaren agindua erakutsita. Hilaren 20an jaso zuen tzelaritzakoek, lehen auzialdian frogatu gabeko gaiak
kopia.
froga zitzaten. 40 eguneko epea zuen alde bakoitzak
horretarako.
- 1508-IV-25ean, Zestoako Lilin, Joan Martinez
Ibañetakoa eskribau zestoarrak Kantzelaritzako erre- 1508-XII-9an, Valladoliden, erreginaren gutuna
ge-aginduaren berri eman zion Domenja Liliri (Joan eskuratu zuen Joan Lopez Agirrekoak, lekukoei testiPerez Idiakaizkoa senarra bertan ez zelako), Joan Lo- gantzak hartzeko.
pez Agirrekoarekin zuen auzira Liliko jauna aurkez
zedin.
- 1508-XII-20an, Valladoliden, Anton Oro prokuradoreak zioenez, testigantzak hartzeko behar zituen
- 1508-V-3an, Zestoan, Valladoliderako Joan Pe- lekukoak Eskozia, Ingalaterra, Nafarroa eta Ararezen prokuradoreak izendatuz Joan Martinez Ibañe- goikoak ziren, eta horretarako epe egokia eman zetakoa eskribauak idatzi zuen ahalorde-agiria. Lekuko zatela eskatu zien epaileei, Joan Perez zestoarraren
Joan Ierroa apaiza, Joan Ibañeta eta Grazian Lili zes- izenean (ikus [XVI. m. (08) 1] agiria).
toarrak izan ziren.

2.3.2. Joan Beltran IV.a Iraetaren
- 1508-V-23an, Valladoliden, Anton Oro proku- pribilegioen berrespena

radoreak Joan Perez Idiakaizkoaren izenean Gipuzkoako korrejidoreak emandako epaia berrets zezatela eskatu zuen. Hiru egun geroago leku berean
Joan Lopez Arrietakoa prokuradoreak, Joan Lopez
Agirrekoaren izenean, justu kontrakoa eskatu zien
Kantzelaritzako epaileei.

Burgosko hirian, 1508-I-19an, Joana Eroa erreginak
Joan Beltran IV.a Iraetari berretsi egin zion Errege Katolikoek Kordoban 1485-III-28an bizialdirako
eman zioten pribilegioa. Orduan, aita Joan Beltran
III.a Iraeta Granadako mairuen aurkako gerran hil
zelako, Aizarna, Zestoa, Aizarnazabal eta Oikiako
- 1508-VI-6an, Valladoliden, epaileek alde bakoi- elizen patronatua eta Zestoako Udaleko probestutza
tzari 40 eguneko epea eman zioten bere testigantzak eman zizkioten Joan Beltran IV.ari.
eta frogak aurkez zitzan.
Geroztik hainbat gorabehera eta auzi izan zituen
- 1508-X-20an, Kantzelaritzakoek epaia eman zu- Iraetako jaun gazteak, baina 1508an lortu zuen berriz
ten Joan Lopez Agirrekoaren alde. Gipuzkoako ko- ere pribilegioa berretsi eta indarrean edukitzea (ikus
rrejidoreak Joan Perez Idiakaizkoaren alde emandako [XVI. m. (08) 2] agiria).
epaia txartzat jo zuten. Beraz, Joan Lopez donostiarra
aske utzi zuten.
2.3.3. Bekolako Maria Perez

Untzetakoaren auziaren jarraipena

- 1508-XI-4an, Valladoliden, Joan Lopez Arrietakoak, epaileek emandako epaia berrets zezatela Zestoako Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoaren
eskatu zien Kantzelaritzakoei. Hiru egun geroago, emazte Maria Perez Untzetakoak auzia zuen Valladoordea, gora jota Anton Orok aurka egin zion epaiari lidko Kantzelaritzan Getariako Katalina Orexarekin.
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2.21. irudia. Zestoa.
Amilibitxiki baserria.

Maria Perez lehenbizi Katalinaren anaia Fernando
Orexarekin ezkondu zen, baina alargundu zenean, lehen ezkontzara eramandako dotea berreskuratu nahi
zuen. Horregatik zuen auzia Katalina Orexarekin
(ikus [XVI. m. (05) 1], [XVI. m. (06) 1] eta [XVI. m.
(07) 1] agiriak).

- 1508-IV-7an, Valladoliden, Anton Oro prokuradoreak Katalina Orexarentzat epe luzeagoa eta Gipuzkoako korrejimendutik prozesuaren kopia lortzeko konpultsa-agiria eskatu zituen. Bi gauzak onartu
zituzten epaileek.
- 1508-IV-8an, Valladoliden, erreginaren gutuna
eman zuten, Katalinak testigantzak jaso zitzan.

- 1508-I-25ean, Valladoliden, Maria Perez Untzetakoaren Joan Bitoria prokuradoreak Katalina Orexak
- 1508-V-3an, Getarian, Katalina Orexak Joan
Gipuzkoako korrejidoreak (Rodrigo Vela Nuñezek)
emandako epaiari egindako apelazioa bertan behera Martinez Mantelolakoa eskribau getariarrarekin leutz zezatela eskatu zien epaileei. Hiru egun geroago kukoak Joan Martinez Amilibikoa alkateari aurkeztu
eta zin eginarazita, egin beharreko galderak zehaztu
ere bai, aurkaria azaltzen ez zelako.
zituen. Hauek ziren galderak:
- 1508-III-17an, Valladoliden, epaileek epaia eman
1) Ea Katalina Orexa eta Maria Perez Untzetakoa
zuten Katalina Orexaren aurka, Gipuzkoako korrejiezagutzen zituzten, eta ea Fernando Orexa ezagutu
doreak emandako epaia berretsiz.
zuten.
- 1508-III-28an, Valladoliden, Katalina Orexa2) Ea zekiten Rodrigo Vela Nuñez korrejidoreak
ren izenean Anton Oro prokuradoreak azken epaiari
Katalinaren aurkako epaia eman zuela.
aurka egin zion, bere arrazoiak azalduta.
- 1508-III-31n, Valladoliden, epaileek onartu egin
zuten Katalinari 40 eguneko epea ematea, bere frogak
eta testigantzak aurkez zitzan.
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emandako epaiari Valladoliden apelazioa aurkeztu
ziola eta Gipuzkoako korrejimenduko Migel Perez

2. (1506-1510)

Idiakaizkoa eskribauari hainbat aldiz eskatu ziola tzetakoa (Maria Perezen aita) izendatu zuen eskriprozesuaren kopia.
bau.
4) Ea zekiten erreginaren konpultsa-agiria ekarrita
Ondoren Katalina Orexak Getariako Joan Martinez
Migel Perez Idiakaizkoa eskribauari eta Frantzisko Amilibikoa alkateari aurkeztu zizkion lekuko getariaIdiakaitz seme eskribauari prozesuaren kopia ema- rrak. Hauek lehenbizi zin egin zuten egia erantzungo
teko egindako eskabideak zein egunetan, hilabete- zutela.
tan eta urtetan egin zituzten.
Lehen lekukoa Joan Martinez Amilibikoa izan zen,
5) Ea zekiten errege-aginduaren gainean idatzi- 26 urtekoa, eta, besteak beste, Migel Perez eskribauata zeuden eta Migel Perez eta Frantzisko semeari ri eta semeari prozesuaren kopia non, noiz eta zenbat
egindako eskeetako datak ongi zeuden, eta bertako aldiz eskatu zien adierazi zuen. Hurrengo 70 urteko
sinadurak aipatutako eskribau aita-semeenak ziren. Joan Perez Amilibikoak erantzun zien galderei. Katalinaren eta Maria Perezen senide zen.
6) Ea zekiten Katalina 50 urteko umezurtza eta
ezkongabea zela, zintzoa, eta ondasunik ez zueGero 57 urte zituen Martin Joan Amilibiaren txanlako ez zela ezkondu, eta Martin Mantelola apaiz da izan zen. Katalina eta Maria Perez senide zituen.
lehengusuak mantentzen zuela.
Ondoren Otxoa Martinez Agirrekoak, 40 urteko lekukoak, erantzun zien Katalinaren galderei. Hurrengo
7) Ea zekiten azkenean Azkoitian Migel Perez es- Joan Perez Baldakoaren, 60 urtekoaren, txanda izan
kribauak prozesuaren kopia eman ziola eta neke zen.
askoren ondoren ordaindu ahal izan zuela.
50 urteko Gontzalo Segurolak ere bere aitorpenak
8) Ea zekiten Fernando Orexak, erretzen ari zen egin zituen. Besteak beste, Katalina larri omen zebibere etxetik atera zutenean, etxe hartatik zer gauza len diruz auzia zela eta. Behin etxean gonbidatuak ziatera ziren bazekiela eta bestela testamentuan eta tuela esan omen zion, eta ea zilarrezko katilua utziko
kodiziloan haiek itzultzea ez zukeela aginduko. Ea zion. Utzi omen zion Gontzalok, eta Pedro Arrona
zekiten Fernando Orexa Joan Ortiz Untzetakoaren ontzi-maisuari bahian eman omen zion urrezko lau
dukaten truke. Diru harekin prozesuaren kopia atera
etxean hil zela.
eta Valladolida bidali omen zuen.
9) Ea zekiten Fernandok bere testamentuan gauza
Ondoren 40 urteko Joan Lopez Zarauzkoak eranhaiek Maria Perezi itzultzea agindu zuela, salbatu
tzun zien galderei.
egin zirela pentsatzen zuelako.
- 1508-V-21ean, Tolosan, korrejimenduko Frantzisko Idiakaitz eskribauak, Migel Perez Idiakaizkoa
eskribauaren semeak, agiria idatzi zuen Katalina
- 1508-V-5ean, Zestoako Bekolan, Katalina Orexa Orexak prozesuaren kopia non, noiz, nori eta zenbat
Joan Martinez Mantelolakoa eskribauarekin aurkeztu aldiz eskatu zuen azalduz.
zen, eta Maria Ortiz Untzetakoari lekukoen testigantzak
- 1508-V-22an, Zestoako Bekolan, Maria Perez
jasotzeko bere eskribaua izenda zezala eskatu zion.
Untzetakoa ez zegoelako, Pero Lopez Altzolaraskoa
- 1508-V-15ean Getarian, Maria Perezen sena- senarrari jakinarazi zion Katalina Orexak Tolosan tesrrak (Pero Lopez Altzolaraskoak) Joan Ortiz Un- tigantzak jasotzeko Iñigo Zaldibia, Fernando Idiakaitz
10) Ea zekiten aurreko galderetan adierazitakoa Getarian, Donostian, Tolosan eta Azkoitian ezaguna zela.
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2.22. irudia. Zestoako Pagio edo Pagino baserria.

eta Joan Martinez Ibarbiakoa eskribauak izendatu ziMaria Elorriagak Joan Martinez Mantelolakoa
tuela. Pero Lopezi berea izenda zezala eskatu zion.
eskribaua aurkeztu zuen fidatzaile gisa. Getariako
Sebastian Zabalaga eskribauak egindako agirian le- 1508-VI-21ean, Valladoliden, Katalina Orexak kukoetako bat Sebastian Elkano izan zen (ikus [XVI.
jasotako testigantzak aurkeztu ziren Kantzelaritzako m. (08) 5] agiria), Joan Sebastian Elkano famatuaren
anaia zaharra eta aurreko urtean Napolin zebilena
epaileen aurrean (ikus [XVI. m. (08) 3] agiria).
(ikus [XVI. m. (07) 7] agiria).

2.3.4. Zestoako Domingo Paginoren
alarguna eta seme-alabak

- 1508-VII-9an, Getarian, Pedro Ibañez Aldamarkoa
alkatearen eta Sebastian Zabalaga eskribauaren aurrean, Maria Elorriaga azaldu zen. (Maria lehen ere
aipatu genuen 1500. urteko atalean, I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 247] agirian). Maria Elorriaga Zestoako Domingo Paginoren alarguna
zen, eta lau seme-alaba adingabe zituen: Joan, Sebastian, Ana eta Katalina. Maria Elorriagak zin egin ondoren, Pedro Ibañez alkateak seme-alaba adingabeen
tutore eta zaintzaile izendatu zuen, haien pertsonak
eta ondasunak behar bezala kudea zitzan. Alkateak
ahalordea eman zion Mariari auzitan seme-alaben ordezkari gisa ahalmena izan zezan.

2.3.5. Sebastian Artazubiaga zestoarraren
bi auzi azpeitiarrekin
- 1508-VI-15ean, Valladoliden, erreginaren Kantzelaritzakoek auzi baten gutun betearazlea bidali zuten
Gipuzkoako eta erreginaren mendeko erreinuetako
agintarientzat. Auzia Zestoako Sebastian Artazubiagak (Martin Otxoaren anaiak) zuen Azpeitiko Martin Fernandez Idiakaizkoa errementariarekin, honen
emazte Santxa Ibarbiarekin, hauen seme Domingorekin eta errain Domenja Garagartzarekin.
Sebastian Artazubiagak 21.000 marai maileguz eman
zizkien, baina zorra ordaintzen ez ziotelako, auzitara
eraman zituen Rodrigo Vela Nuñez korrejidorearengana.
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Joan Ibarra korrejidoreordeak agindua eman zuen Martin Fernandez Idiakaizkoaren eta Domingo semearen
etxea (Azpeitiko errebalekoa), baratzea eta beste zenbait
ondasun bahitzeko eta enkantean saltzeko.

eman zion auziari jarraipena. Azkenean, Kantzelaritzako epaileek Gipuzkoako korrejidorearen epaia ontzat eman zuten. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak
ordainduko zituen (ikus [XVI. m. (08) 4] agiria).

Agindu hari aurka egin zioten korrejidorearen
aurrean Domingo Idiakaizkoaren emazte Domenja
Garagartzak, ondasun haiek hark ezkontzara eramandako dotekoak zirelako. Martin Fernandezen Santxa
Ibarbia emazteak ere aurka egin zion aginduari; izan
ere, bahitutako zenbait ondasunen gozamena bizialdirako zegokien eta oker bahitu zituzten.

Sebastianen beste auzi baten ondorioz, 1508-VII12an Valladolidtik, Gipuzkoako eta beste lekuetako
agintariei erreginaren gutun betearazlea bidali zieten
Kantzelaritzako epaileek. Zestoako Sebastian Artazubiagak auzitara eraman zuen Gipuzkoako korrejidorearen aurrera Martin Otxoa Eizagirrekoa azpeitiarra.

Orduan Joan Garagartza azaldu zen korrejidorearen aurrera. Domenja Garagartza alabari eta Sebastian
Artazubiagari kobratzeko zeukaten zorraren zati bat
bere gain hartu zuen. Sebastian Artazubiagagandik
12.200 maraiko zorra hartu zuen bere gain, eta Domenjarengandik 750 florineko zorra.

Urte batzuk lehenago, 1502-VI-26an, Zestoako
Joan Ausororen etxe ondoan Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Joango Erretzabal zestoarrak
(Frantziako erreinuan bizi zenak) eta Martin Otxoa
azpeitiarrak konpromisoa hartu zuten Sebastian Artazubiagari eskritura bat emateko.

Rodrigo Vela Nuñez korrejidoreak alde bakoitzari
pertsona bat izenda zezala agindu zion, bahitutako ondasunak balioetsi zitzan. Santxa Ibarbiari ondasunen
gozamen edo usufruktua errespetatuz ondasunak saltzea eta hartzekodunei ordaintzea erabaki zuen.

Joan Erkiziak eta Maria Iñigez emazteak Errezilen
Erkizia baserria eta bertako ondasunak herentzian utzi
zituzten, eta bost oinordekoetako bat Grazia Erkizia
zen, Joango Erretzabal zestoarraren emaztea. Joango
Erretzabalek eta Grazia emazteak dirua jaso zuten,
baina horren truk Graziak seniparteari uko egiteko
eskritura eman behar zioten Sebastian Artazubiagari
senarrak edo Martin Otxoak.

Santxa Ibarbiak gora jo zuen korrejidorearen epaiaren aurka, eta Valladoliden Joan Garagartzaren aurka

2.23. irudia.
Zestoako
Erretzabal
baserria, bota
aurretik.
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Eskritura hura eskatuz Sebastian Artazubiagak
Rodrigo Vela Nuñez korrejidorearengandik aldeko
epaia lortu zuen. 1.000 maraiko isuna ordainduko
zion Martin Otxoak Sebastiani. Martin Otxoa Eizagirrekoak gora jo zuen, Valladolidko Kantzelaritzara,
epaiaren aurka, baina gero han auziari ez zion jarraipenik eman. Ondorioz, Valladolidko epaileek korrejidorearen epaia ontzat eman zuten, eta Martin Otxoa
Sebastian Artazubiagaren auzi-gastuak ordaintzera
kondenatu zuten (ikus [XVI. m. (08) 6] agiria).

zien Gipuzkoako korrejidoreordearen aurrean, zorra
kobratzeko asmoz.

Korrejidoreordeak merioari agindua eman zion. Haren arabera, Pedro Otegik epea izango zuen ordainketa egiteko, eta Domingo Perez Arizterratzukoari zazpi
ahuntz, bi behi, txahal bat, burdin mea, ikatza, hauspoak, etab. bahitu zizkioten Arizterratzuko burdinolan.
Ondoren, Domingo, Pedro eta Joangok (hiru zordunek)
Rodrigo Vela Nuñez korrejidoreari idaztia aurkeztu
zioten ondasunak bahitzeari aurka eginez. 380 kintal
burdina ordaintzeko obligazio-agiria itxurazkoa omen
2.3.6. Zestoako Martin Otxoa
zen, lukurreriazkoa. Urdaiagako portuan utzi beharreko
Artazubiagakoaren Aiako zordunak
kintal burdinagatik 29 txanpon aurreratu omen zizkien
- 1508-X-17an, Valladolidtik, erreginaren gutun be- Martin Otxoak, baina egiazko prezioa 37 txanponekoa
tearazlea bidali zuten, besteak beste, Gipuzkoako omen zen. Beren hartu-emanetan Martin Otxoak kintal
eta Bizkaiko agintarientzat. Zestoako Martin Otxoa haiek denak kobratuta omen zeuzkan.
Artazubiagakoak, Sebastian Artazubiagaren anaiak,
Martin Otxoa zestoarrak zioenez, Arizterratzuko
auzitara eraman zituen Aiako Domingo Perez Arizterratzukoa eta Joango Olaskoaga eta Orioko Pedro burdinolako ikatz, burdin mea, alkabala, ofizialak,
Otegi (Domingo Perezen anaia). Lehendik bi aiarrek etab. hark ordaindu zituen eta hiru aurkariak zordun
eta oriotarrak obligazio-agiria egina zioten Martin ziren. Bitartean merioordeak Pedro Otegi korrejidoOtxoari, eta epe baten barruan zestoarrari 380 kintal rearen aginduz preso zeukan (Domingo Perez ere bai)
burdina emateko konpromisoa hartu zuten. Epearen bahitzeko ondasunik aurkeztu ez zuelako, baina karbarruan 60 kintal burdina besterik ez zituen jaso Mar- tzelan zegoela Orioko sagasti bat, lursail bat eta fidatin Otxoak. Beraz, 320 kintal burdinagatik auzia ipini tzaileak aurkeztu zituen, eta gero aske utzi zuten.

2.24. irudia. Aiako
Arizterratzu.
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Ondoren Vela Nuñez korrejidoreak epaia eman
zuen. Martin Otxoaren eta hiru zordunen arteko kontuak ikusita, Martin Otxoari 184 kintal burdina ordaindu gabe zeuzkaten zordunek, baina ez 320 kintal.
Beraz, bahitutako ondasunak enkantean saldu egingo
zituzten 184 kintal eta exekuzio-gastuak ordaintzeko. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak ordainduko
zituen. 1507-VIII-27an, Azkoitian, eman zuen epaia
korrejidoreak.

bidali zion, Probintzian egiten ari zen lana laudatuz.
1508-VI-25ekoan zerga edo alkabalak murriztu egin
zizkieten Donostia, Segura, Errenteria eta Oiartzuni, erre egin zirelako. 1508-VII-9an Burgostik Joan
Gartzia Baldakoa azkoitiarrari gutuna bidali zioten
Azkoitiko Andre Mariaren elizako patronatuaz.

2.3.7. Getariako Batzar Nagusiak, erregegutunak, etab.
1508-XI-23an Gipuzkoako Batzar Nagusiak Getarian bilduta zeuden Kristobal Vela Nuñez korrejidorea
bertan zelarik. Erreginari dirua eskatu zioten Getariako portuan kaia egiteko.

1508an eta hurrengo urtean Fernando Katolikoa
erregeak bere asmoak zituen Iruñeko elizbarrutiak
Gipuzkoan zuen lurralderako. Gipuzkoarako bikario
nagusia izendatzea nahi zuen, Elizako auziak bertan
ebazteko. Gero Gipuzkoatik Zaragozako artzapezpikuarengana zuzenean gora jotzea nahi zuen, Iruñetik pasatu gabe4. Asmo hark ez zuen aurrera egin.

Urte hartan Gipuzkoan Joana Eroa erreginaren
eta Fernando Katolikoaren hainbat gutun jaso zuten.
Batzuk baino ez ditugu ondoren aipatuko. 1508-I16an Burgosen egindakoan agintzen zenez, Probintziara ogiarekin etortzen zirenak ez ziren zigortu
behar. 1508-I-18an Burgostik Fernando Katolikoak
Gipuzkoako korrejidore Vela Nuñez lizentziatuari

Fernando errege berak Bilboko Otxoa Larrea ontzi-maisuari aseguru-gutuna bidali zion kortsario batek Ingalaterrako ontzi bat Andaluzia aldean lapurtu
zuelako mendekuz eraso ez ziezaioten. Apirilaren
18an Ingalaterrako itsasontziei baimena eman zien
Bizkaira eta Gipuzkoara salgaiak ekarri eta hemendik
burdina eraman zezaten5.

1508an, bestalde, Arrasateko eskribauek eskea
egin zioten erreginari hiribilduko eskribauak gehienez zortzi izan zitezen. Hiribilduaren jurisdikzioan
Alde batak zein besteak gora jo zuen epaiaren 450 bat auzotar omen zeuden eta zortzi eskribaurenaurka Valladolidko Kantzelaritzara. Han ere beren tzat hiribildu txikiegia zela zioten.
frogak eta testigantzak azaldu zituzten. Garai horretan
Azpeitian, berriz, San Inazioren anaia Martin
Domingo Arizterratzu kartzelatik libratu egin zuten.
Azkenean, 1508-VIII-29an Valladoliden epaia eman Gartzia Loiolakoak auzia zuen Azpeitiko Soreasuko
zuten Gipuzkoako korrejidoreak Azkoitian eman- elizaren patronatuaz Joanes Antxietarekin. Joanesek
dakoa ontzat hartuz. Auzi-gastuak bakoitzak bereak auzia Gaztelako Errege-kontseiluan erabakitzea nahi
zuen, baina Loiolakoak uztailaren 6ko aginduaz auzia
ordainduko zituen.
Kantzelaritzan bideratzea lortu zuen4.
Ez Martin Otxoa eta ez zordunak, ez zeuden ados
azken epaiarekin, eta epaitegi berean eskea egin zuZumaiako Udalak bere gutun eta pribilegioak erreten alda zezaten. Berrikuspen-mailan behin betiko ginak berrestea lortu zuen. Hain zuzen 1508-VI-3an,
epaia eman zuten 1508-X-13an, Valladoliden, lehena- Burgosen, Joana Eroa erreginak 1347-VII-4an Gaztego emandakoa ia erabat berretsiz. Domingo Perezen lako Alfontso XI.a erregeak Zumaiari emandako hirifidatzaile gisa Pedro Otegi korrejidorearen aginduz gutuna berretsi zuen. Lehenago agiri horixe berretsia
preso eduki izana ez zuten ontzat eman. Gainerako zuten Errege Katolikoek, Joan II.a, Enrike III.a eta
guztia bai (ikus [XVI. m. (08) 7] agiria).
Joan I.a erregeek ere10.
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2.4. 1509. URTEA
2.4.1. Joan Lopez Agirrekoaren azken rekin batera aitorpenak jasotzeko. Joan Martinez Lilikoa eta Bartolome Ibañeta zestoarrak jakinarazpeberriak Irlandako legatzen auziari buruz
nean lekuko izan ziren.

Liliko Joan Perez Idiakaizkoa jaunak auzia zuen Donostiako Joan Lopez Agirrekoa ontzi-maisuarekin,
1506an Irlandatik aurrez ordaindutako 20 karga legatz lehor eta gazi ekarri ez zizkiolako. Auzia 1507an
hasi zuten Gipuzkoako korrejidorearen aurrean, baina
1509an Valladolidko Kantzelaritzan jarraipena ematen ari ziren (ikus [XVI. m. (07) 9] eta [XVI. m. (08)
1] agiriak).

- 1509-II-23an, Valladoliden, Joan Lopez Agirrekoaren prokuradoreak epaileei eskea egin zien Joan
Perez Idiakaizkoari atzerrian testigantzak jasotzeko
emandako epea amaitutzat jo zezaten; ez baitzuen
arauzko 20 dukateko ordainketarik egin.

Egun berean Donostian, Pedro Igeldo eskribauaren
aurrean Joanes Aranburu azaldu zen Liliko jaunaren
- 1509-II-19an, Donostian, Joan Lopez ontzi-mai- prokuradore gisa. Joanes Orreaga eskribaua izendatu
suak Pedro Igeldo eskribaua izendatu zuen aurkez- zuen lekukoen testigantzak jasotzeko.
tuko zituen lekukoei testigantzak hartzeko.
- 1509-II-24an, Donostian, Pedro Igeldo eskri- 1509-II-21ean, Zestoan, Lilin Anton Tolosa ager- bauaren aurrean Joan Lopez Agirrekoak lekuko dotu zen, Joan Lopez Agirrekoaren prokuradore gisa, nostiar hauek aurkeztu zituen: Sebastian Borroto,
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauarekin. Pedro Hernandorena, Joanot Hernandorena, Ramus
Joan Perez Idiakaizkoa bere negozioetan Valladolid- Berrasoeta, Martin Zuastieder, Joan Busto, Dominen zebilelako, Domenja Lili emazteari jakinarazi zion go Oreña, Domingo Bidania, Martin Faiet (edo Aiehiru egunen buruan Donostian eskribaua izendatu te), Joan Larrondobuno eta Joan Martinez Aierdikoa.
behar zuela, auziko lekukoei Pedro Igeldo eskribaua- Hauek denek zin egin zuten egia erantzungo zutela.
2.25. irudia. Donostia
Urgull eta Ulia mendien
barrenean.
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tik abiatzerako. Portu segurua zen hura. Eskoziako
irlatan galdu zen Joan Lopezen itsasontzia.

Lekukoei egin beharreko galderak hauek ziren:
1) Ea ezagutzen zituzten Joan Lopez Agirrekoa eta
Joan Perez Idiakaizkoa.

Joan Hernandorena 50 urteko marinela zen. 18 urte
lehenago hasia zen Irlandara joaten. Itsasontzia hon2) Ea zekiten Donostiatik eta Probintziako bes- datutakoan dirua maileguz eman zuenak ez zuen ezer
te zenbait lekutatik aspaldi-aspalditik Irlandara kobratzen. Bestela, bidaia ongi amaituta, bere irabaarrantzara joaten zirela, itsasontziak hornitzeko zia kobratuko zuen. Arrainaren atzetik portu batetik
dirua maileguz hartzen zutela eta bidaiako arris- bestera ibiltzen ziren.
kua dirua aurreratzen zuenaren gain izaten zela,
Joan Larrondobunok Joan Perez Lilikoa ezagutzen
eta itsasontzia hondatzen baldin bazen emandako
diruak galdu egiten zituela. Ea zekiten itsasontzia zuela zioen. Lili deitura ezartzen dio Joan Perez Idiakaizonik itzultzen bazen dirua eman zuenak obligazio- koari, Zestoako Lilin bizi eta bertako jauna zelako. 40
urte zituen Larrondobunok, eta Joan Lopez ontzi-maiagirian hitzartutakoa jasotzen zuela.
suaren senide zen. Joan Perez Lilikoak (Idiakaizkoak)
3) Ea zekiten Irlandara joaten zirenean ustez arrai- bere garaian Irlandarako dirua aurreratu omen zion.
na zegoen portura edo portuetara joaten zirela, baiOndoren Martin Faiet (edo Aiete) marinelak, 48
na ez beti jakineko portu batera, une hartan ustez
urtekoak, egin zuen aitorpena. Azken 16 urtean hiarrain gehiena zegoen lekura baizik.
rutan izan zen Irlandan. Killybegsera Joan Lopezen
4) Ea zekiten Irlandarako bidaien obligazio-agi- ontziarekin batera Ondarroako bi eta Lekeitioko bat
rietan ordainketa-egun gisa Domu Santu eguna ere joan ziren elkarrekin. Itzulerakoan Joan Lopezen
ipintzen zela (ordurako itzulita zeuden itsasontziek ontzia eta Ondarroako biak hondatu ziren.
geroago ordain ez zezaten), baina Domu Santu onJarraian Domingo Bidania merkatariak eman zidoren onik itzultzen zen itsasontzia ez zegoela lehenago ordaintzera behartuta. Ea zekiten azken 60 tuen erantzunak. 46 urte zituen eta azken 6 urteetan
Irlandara arrantzara zihoazen ontzi-maisuei dirua auurtean ohitura hori indarrean zegoela.
rreratzen zien. Bidaiako arriskua bere gain hartzen
5) Ea zekiten Irlandan Killybegs (edo Calabeq) zuen merkatariak.
portua Arreselin, Dursey, Brian eta beste zenbait
50 urteko Joan Busto donostiarrak ere inoiz Joan
bezain segurua zela.
Perez Idiakaizkoari dirua maileguz eskatu zion Ir6) Ea zekiten 1506an Joan Lopez Agirrekoa Ir- landara arrantzara joateko. Domingo Oreña ontzilandara joan zenean, itzuleran itsasontzia hondatu maisuak erantzun zuen gero. 46 urte zituen eta bere
egin zitzaiela ekaitzagatik, eta taldean joandako ontziarekin hirutan ibilia zen Irlandan.
beste bi itsasontzi ere hondatu egin zirela.
- 1509-III-27an, Donostian jasotako testigantzak
7) Ea zekiten aurreko galderetan esandakoa Do- Joan Lopez Agirrekoaren Joan Lopez Arrietakoa
prokuradoreak Valladolidko Kantzelaritzan aurkeztu
nostian, Pasaian eta inguruetan ezaguna zela.
zituen. Eskea egin zuen lekukoen aitorpena argitara
Lehenbizi Martin Zuastiederrek, 35 urteko mari- zitzaten. Baita hiru egun geroago ere.
nelak, erantzun zuen. Azken 14 urtean ikusi zituen
- 1509-IV-24an eta 27an, Valladoliden, Joan Loitsasontziak Donostiatik Irlandara arrantzara joaten.
Killybegsera joateko asmoa zuten 1506an Donostia- pez Arrietakoa prokuradoreak zioenez, Joan Perez
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- 1509-III-2an, Valladolidko Kantzelaritzako epaiIdiakaizkoak ez zuen ezer esaten auziari jarraipena
emateko. Beraz, auzia amaitutzat jo zezatela eskatu leek, berrikuspen-mailan, lehen Katalina Orexaren
aurka eta Maria Perezen alde emandako epaia berretsi
zuen (ikus [XVI. m. (09) 1] agiria).
egin zuten. Auzi-gastuak ere Katalina Orexak ordain2.4.2. Maria Perez Untzetakoaren auziaren duko zituen.

amaiera eta Bekolako Joan Lopezen
testamentua

- 1509-III-7an, Valladoliden, Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoak auzi-gastuen zerrenda osatu zuen.
Zestoako Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoaren 5.600 maraikoa zen guztira. Zin eginda hurrengo
emazte Maria Perez Untzetakoak, 1504an Gipuzkoako egunean aurkeztu zuen gastu-zerrenda epaitegian,
korrejidorearen aurrean hasitako auzia zuen Vallado- eta, besteak beste, Katalinaren prokuradoreari, Anton
lidko Kantzelaritzan Getariako Katalina Orexarekin. Orori, eman zioten (ikus [XVI m. (09) 3] agiria).
Maria Perez lehenbizi Katalinaren anaia Fernando
- 1509-III-8an, Valladolidko Kantzelaritzatik, ZesOrexarekin ezkondu zen, baina alargundu zenean, lehen ezkontzara eramandako dotea berreskuratu nahi toa, Getaria eta Gipuzkoako agintariei erreginaren guzuen. Horregatik zuen auzia Katalina Orexarekin tun betearazlea bidali zieten. Zestoako Bekolako Pero
(ikus [XVI. m. (04) 4], [XVI. m. (05) 1], [XVI. m. Lopez Altzolaraskoaren emazte Maria Perez Untzetakoak alargundu aurretik Fernando Orexa getariarra(06) 1] eta [XVI. m. (07) 1] agiriak).
rekin ezkondu zenean eramandako dotea berreskura1508an Valladolidko epaileek berretsi egin zuten tzeko auzi luzea izan zuen Fernandoren arreba Katalehenago Gipuzkoako korrejidoreak Katalina Orexa lina Orexarekin.
getariarraren aurka eta Zestoako Bekolako jaunaren
Auzi luzearen laburpena egiten da gutunean. Guk,
emazte Maria Perezen alde emandako epaia. Katalinak, ordea, epaia berrikus zezatela eskatu zuen (ikus hain zuzen, hurrenez hurren 1504, 1505, 1506, 1507
eta 1508. urteei dagozkien 1.4.3.; 1.5.1.; 2.1.1.; 2.2.1.;
[XVI. m. (08) 3] agiria).

2.26. irudia. Zestoako
Bekola etxea.
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eta 2.3.3. ataletan eman dugu auziaren berri. Gutun
betearazlean Kantzelaritzan Maria Perezek egindako
auzi-gastuak (6.105 marai) ordaintzera ere kondenatu
zuten Katalina Orexa getariarra (ikus [XVI. m. (09)
4] agiria).
-1509-XII-30ean, Zestoako Bekolan, Joan Lopez
Altzolaraskoak Zarauzko Nikolas Ibañez Igartzakoa
eskribauaren aurrean testamentua egin zuen. Hildakoan gorpua Aizarnako elizan, Bekolako etxearen
hilobian, lurpera zezatela agindu zuen.
Aizarnako elizan egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrenak, etab. ohi bezala. Mairuen gatibu zeuden kristauak askatzeko urrezko florin
bat utzi zuen. Guadalupeko Andre Mariarentzat bi florin arrunt eman zituen, Santa Engraziako ermitarentzat
beste bi, Itziarko Andre Mariarentzat ere bi, Aizarnazabalgo San Migeli beste bi, Urdanetako San Martini
erreal bat. Aizarnako elizan hogeita hamar meza hamabi aldiz emango zituzten, edo, bestela, urtebetean egunero emango zuten meza haren arimaren alde.
Joan Lopez Altzolaraskoak ondoren zorren zerrenda osatu zuen. Zor hauek zituen:

- Jofre semeari seniparteagatik zegokiona.
- Zarauzko Grazia Altzolarats alabari behi gazte
bat bere txahalarekin.
- Maria Joango alabari, Errekondokoari, 20 florin
arrunt.
- Garai batean Grazia Altzolarats alabak zilarrezko
katilua eman zion Joan Lopezi, eta, ordainetan, Joan
Lopezen emazte Graziak beste katilu bat eman zion
alabari. Hura alaba Graziarentzat izango zen.
- Nikolas Ibañez Igartzakoa suhiari 90 florin zor
zizkion. Pedro Lopez Altzolaraskoa semeak ordainduko zizkion florin haiek Nikolasi; izan ere,
Pedrok Joan aitari 16 dukat zor zizkion.
- Zumaiako Joan Martinez Arriagakoari urrezko
dukat bat.
- Jofre semeari Pagaldazurin aukeratutako behia
emango zioten.
- Joan Agirreri lau florin arrunt.

- Pedro Egañari bi kintal burdina eta 25 libra.

- Joan Martinez Ibañetakoari ahari bat.

- Mikeo? Zinkunegiri dukat bat.

Joan Lopez Altzolaraskoak ondasun hauek zeuzkan:

- Domingo Urbieta zurgin zenaren ondorengoei 7
txanpon.

- Pagaldazurin sei behi eta 29 ardi. Haiek hiletak
eta elizkizunak ordaintzeko izango ziren.

- Maria Santxez Lizasoetakoari kintal bat burdina.

- Portugalgo katilu urreztatua.

- Maria Perez Aizarnazabalgoari 120 sos.

- Zilarrezko zinta urreztatua. Joan Otxoa Gorosarrikoa mazolariak bahituta zeukan, Pedro Lopez Altzoalraskoa semeak Joan Otxoari zorra egin ziolako.
Pedro Lopez semeak Estebetxo ilobari eta Nikolas
Ibañez Igartzakoari zorrak ordaindu egingo zizkien.
Joan Lopez aitari ere 16 dukat zor zizkion.

- Joan Lopezen neskame Maria Otxoa Aiakoari 10
txanpon.
- Peru “Harakinari” eta ondorengoei zilarrezko hamar erreal aharitan.

- Joan Beltran Laurgain gazteak 430 “otxabuko” sagardoa
zor zion. “Otxabua” sei sosean saldu zion Joan Lopezek.

- Zabalako serorari 17 txanpon.
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nahi zituen. Ondorioz, Vazquez Acuñakoa korrejidoreak epaia eman zuen Martin Otxoa eta Joan FernanJoan Lopez Altzolaraskoaren aginduak bete eta zo- dezen alde (eta Santxaren aurka). Beraz, Joan Ibarra
rrak ordaindu ondoren geratzen ziren ondasun guztiak korrejidoreordeak emandako agindua bete egingo
Pedro Lopez semearentzat izango ziren, oinordeko zen. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak ordainduko
unibertsal izendatu zuelako. Testamentu-betearazleak zituen.
Pedro Lopez eta Jofre semeak, Joan Otxoa GoroOndoren, Santxa Migelezek gora jo zuen, Vallasarrikoa, Jofreren seme Joan Altzolarats eta Martin
dolidko Kantzelaritzara, epai haren aurka. AdingaRuiz Errekondokoa iloba izango ziren.
been tutoreek ziotenez, berriz, Arrazubira Santxaren
Testamentu-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- ondasunak hartzera haien izenean Sebastian Artazuren: Joan Beltran Urbieta, honen iloba Joan Urbieta biaga zestoarra eta Domingo Dornutegi zumaiarra
eta Pedro Migel Lizasoeta (ikus [XVI. m. (09) 10] joan zirenean, bertako Domingo Miranda zurginmaisuak ez zien utzi. Santxaren alaba Maria Ruiz
agiria).
Arrazubikoaren (adingabeen amaren) izenean etxea,
burdinola, errota, mendi eta abar hark zeuzkala zio2.4.3. Aiako Arrazubia eta Martin Otxoa
en. Santxaren idatzizko baimena eskatzen zuen onArtazubiagakoa auziaren amaieran
dasunen erdia uzteko.
- 1509-IX-19an, Valladolidtik, besteak beste GiHorren ondoren korrejidoreak beste epai bat eman
puzkoako agintariei erreginaren gutun betearazlea bidali zieten. Santxa Migelez Atxagakoak, Aiako Arra- zuen. Berretsi egin zituen bere lehen epaia eta Joan
zubiko andreak, auzia zuen bere biloba Joan Ruiz eta Ibarraren agindua. Ondasunak tutoreei utzi arte,
Joan Lopez Arteagakoa adingabeekin eta hauen tuto- hauek ez zizkioten burdinak eta gainerako gaiak Sanre Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Joan Fernandez txa andreari ordainetan emango.
Dornutegikoarekin.
Egoera horretan auzia Valladolidko Kantzelaritzan
Santxa andreak Arrazubiko etxe, burdinola, erro- zegoela, Santxa Migelezek hitzarmena egin zuen alata, mendi eta abarren gozamenaren erdia zeukan, ba Maria Rruiz Arrazubikoarekin (biloba adingabeen
baina eskubide haiek urtero 55 kintal burdina, etab. amarekin). Maria Ruizek tutoreek eman beharreko 55
jasotzearen truke biloba adingabeei eman zizkien kintal burdinen eta gainerako gaien erdia jasoko zuen.
(ikus [XVI. m. (06) 2] agiria). Hala ere, Santxa anOndorioz, Valladolidko epaileek behin betiko bi
dreak ez zituen Arrazubiko ondasunetan zegokion
erdia biloben esku uzten, eta Martin Otxoa zes- epai eman zituzten 1509-IX-14an. Lehenengoak ziotoarrak eta Joan Fernandez zumaiarrak (tutoreek) enez, Santxa andreak onartu egin zuen Vazquez AcuGipuzkoako korrejidorearengana auzitara eraman ñakoa korrejidorearen epaia. Beraz, tutoreek ez zuten
zuten. Joan Ibarra korrejidoreordeak 1507-V-19an ezer ordainduko ondasunak eskuratu arte. Ondasunak
sei eguneko epea eman zion Santxari ondasunen eman egingo zitzaizkien tutoreei.
gozamena biloben esku utz zezan (ikus [XVI. m.
Egun bereko bigarren epaiak zioenez, Joan Rruiz
(07) 5] agiria).
eta Joan Lopez adingabeen tutoreek emandako 55
Santxa Migelezek, ordea, aurka egin zion epaiari. kintal burdinen eta gainerako gaien erdia Maria RuiMartin Otxoa eta Joan Fernandez tutoreek ziotenez, zentzat izango zen. Maria Ruiz kondenatu egin zuten
korrejidoreordeak emandako agindua ez zuen bete ama Santxa ondasunen gozamenaren erdiaren jabe
nahi, baina kintal burdinak eta gainerako gaiak jaso zela aitortzera (ikus [XVI. m. (09) 5] agiria).
- Joan Aldalur gazteak 30 txanpon zor zizkion.
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2.27. irudia. Aiako
Arrazubialdekoa.

2.4.4. Zumaiako Joan, Joan Ruiz eta Joan
Lopez Arteagakoaren ondasun-kudeaketa
Zumaiako Joan Arteaga, Joan Ruiz Arteagakoa eta
Joan Lopez Arteagakoa anaien prokuradoreak, Gipuzkoako Kristobal Vazquez Acuñakoa korrejidoreari
demanda aurkeztu zion Aiako Maria Ruiz Arrazubikoaren (Joan Ruiz eta Joan Lopez anaia adingabeen
amaren), Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoaren
eta Azpeitiko Martin Martinez Lasaokoa prokuradorearen aurka.

nez Lasaokoak zuten. Hiru anaien prokuradore Joan
Otxoa Zorrobiagakoak zioenez, herentziako ondasun
higigarriek 18.000 florin baino gehiago balio zuten,
eta kudeatzaileek urtero urrezko 1.000 dukat baino
gehiago irabazi zituzten. Obligazio-agiri, zedula eta
ordainagiri asko zegoen hiru anaien alde, baina kudeatzaileak ez ziren saiatu haien zordunei zorrak
kobratzen eta kontuen berri ematen. Ondasunen inbentariorik ere ez zuten egiten, eta zenbait ondasun
ezkutuan zeuzkaten.

- 1509-VI-9an, Donostian, Gipuzkoako korrejidoHiru anaiak Joan Martinez Arteagakoa zenaren re Francisco Tellez Ontiveroskoa lizentziatuak epaia
seme ziren. Lehena Joan Martinezek Katalina Dorre- eman zuen. Alde bakoitzak kontulari bat izendatuko
koarekin izan zuen, eta, alargundu ondoren, bigarren zuen, eta hauek, ondasunen, eskrituren eta abarren inemazte Maria Ruiz Arrazubikoarekin izan zituen bi- bentarioa eginda, kontuen berri emango zuten. Desagarrena eta hirugarrena. Joan Martinez Artegakoa hil dostasunik baldin bazegoen, korrejidoreak erabakiko
zenean, honen ama Maria Ibañez Altzolaraskoa (edo zuen zegokiona. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak
Arteagakoa), Maria Ruiz eta Zestoako Bekolako Lope ordainduko zituen.
Altzolarats apaiza izendatu zituzten anaia adingabeen
Maria Ruiz Arrazubikoak eta Joan Fernandez Dorntutore, baina 1509. urterako Maria Ibañez eta Lope
utegikoak gora jo zuten epaiaren aurka, eta Valladolidko
apaiza hilak ziren.
Kantzelaritzan, 1509-XI-16an, behin betiko epaia eman
Hiru anaiek aitaren herentzia jaso zuten, eta hura zuten, korrejidoreak amandako epaia berretsiz. Hala ere,
kudeatzeko ardura Maria Ruiz Arrazubikoa amak, Maria Ruiz bere seme ez zen Joan Arteagari zegokion
Joan Fernandez Dornutegikoak eta Martin Marti- partetik libre utzi zuten (ikus [XVI. m. (09) 9] agiria).
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2.4.5. Zestoako Domingo Arronaren eta
Joan Otxoa Gorosarrikoaren kontratuak
1509. urtean Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak
egindako hiru kontratu gorde dira. Blas Artazubiaga,
Martin Otxoa Artazubiagakoaren semea, urte askoan
izan zen XVI. mendean Zestoako eskribau, eta gorde
diren lehen hiru eskritura hauen ondoren urtero izango
dugu Blas eskribauaren berri.

mingo Arrona ontzi-maisuari 13 kintal burdina zor
zizkiola aitortu zuen. Beduaraino eramanda utziko
zizkion hurrengo martxoko Andre Mariaren eguna
baino lehen. Bere burua eta ondasunak behartu zituen
berme gisa.
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen
obligazio-agiria. Pedro Egaña, Domingo Etxabe eta
Pedro Lizasoeta zestoarrak izan ziren lekuko (ikus
[XVI. m. (09) 7] agiria).

- 1509-X-2an, Zestoan, Joan Lizasoeta Ormaetxekoak, Joan Aldalur gazteak eta honen emazte Maria
Joango Aldalurrek Zestoako Domingo Arrona ontzimaisuari (Altzolarats jauregiko jaunari) 34 kintal burdina pletina (pletina bakoitza 2 “ertz” pisukoa izanik) zor
zizkiotela aitortu zuten. Beduako porturaino eramanda
utziko zizkioten hurrengo martxoko Andre Mariaren
egunerako. Kintal haien balioa urrezko dukatetan jaso
zuten hirurek Domingok emanda.

Domingo Arrona azaltzen da Altzolarats dorre edo
jauregiko jaun gisa. 1500. urtean Fernando Gebara
zen Altzoalrats jauregiko jauna, baina harrezkero ez
dugu hango jaunen berririk izan. Hemendik aurrera
ere aipatuko dugunez, Domingo Arronaren eta emazte
Ana Arretxeren San Joan Arrona semea Fernando Gebararen eta Elena Lopez Zumaiakoaren alaba Juliana
Gebararekin ezkondu zen. Ezkontza haren bidez eta
zorrak ordainduta eskuratu zuen Domingo ontzi-maiHiru zordunek beren buruak eta ondasun guztiak suak Altzolarats jauregiko jabegoa.
behartu zituzten obligazio-agirian, eta hainbat eskubiBlas Artazubiagaren hirugarren agiria 1509-Xderi uko egin zioten. Esana dugunez, Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauak idatzi zuen agiria (ikus [XVI. 21ean Zestoan, Aizarnako Zabala etxean, egina da.
Joan Otxoa Gorosarrikoa eta Maria Migelez emazm. (09) 6] agiria).
tea aurkeztu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren
Egun berean, hau da, 1509-X-2an, Zestoan, Joan aurrean. Maria Migelezek lehenbizi baimena eskatu
Lizasoeta Ormaetxekoak Altzolarats jauregiko Do- zion senarrari agirian esango zena egiteko. Emazteak

2.28. irudia. Aizarnako
Aldalur.
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zioenez, 20 urte zeramaten ezkondurik eta ez zuten Elorriaga zen zinegotzi nagusi, eta Saiazko zinegotzi
nagusi eta prokuradore Joan Fernandez Otsangokoa.
seme-alabarik.
Dena den, Joan Otxoa senarrak ongi kudeatu zuen
emazteak ezkontzara eramandako dotea, eta, horrez
gain, beste zenbait ondasunen jabe ere egin zen. Irabazitako ondasun haietan emazteari zegokion zati
osoari uko egin zion Maria Migelezek Joan Otxoa
senarraren alde. Senarrak erabakiko zuen gero haien
oinordeko zein izango ziren.

Banatu zituzten gastuen atal batzuk hauek ziren:

Agiriari legezko indarra emateko Zestoako alkate
arrunt Martin Otxoa Artazubiagakoari parte har zezala
eskatu zioten, eta alkateak bere baimena eman zuen.

- Joan Perez Elorriagakoari Getarian 3 egun eta
Basarten 2 egun igarotzeagatik 250 marai.

- Probintziari hiribilduaren 34 sukalderi zegokiona
(sukalde bakoitzagatik 111 marai) 3.774 marai.
- Martin Narruondori Getariako Batzar Nagusietan
13 egun igarotzeagatik 650 marai.

- Bi alkateei (bakoitzari 400 marai) 800 marai.
Agirian lekuko eta sinatzaile zestoar hauek izan ziren:
Joanes Ipintza apaiza, Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoa, Martin Fernandez eta Joan Otxoa. Ondoren Maria
Migelezek zin egin zuen agiri hark zioenaren aurka ez
zuela ezer egingo (ikus [XVI. m. (09) 8] agiria).

2.4.6. Zumaiako Kontzejuaren gastubanaketa

- Prokuradoreari eta eskribau fielari (bakoitzari
400) 800 marai.
- Tomas Uzkanga zinegotzi txikiari 112 marai.
- Debako mendiengatik 216 marai.
- Gasteizko prozesuagatik 375 marai.

- 1509-II-26an, Zumaiako Kontzejuak martxoko Andre Mariaren egunean ohi bezala ordaintzeko gastuen
banaketa egin zuen. Martin Santxez Arteagakoa eta
Joan Perez Elorriagakoa ziren alkate. Joan Sebastian

2.29. irudia.
Deba. Elorriagako
Etxenagusia.
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Gastuak guztira 16.882 maraikoak ziren, baina
errotetatik jasotako 23 florin kenduta 15.730 marai
ziren ordaintzekoak. Aizarnazabal eta Oikiak herena
(5.244 marai) ordaindu behar zuten. Zumaiako Kontzejuari 10.486 marai zegozkion, baina beste gastu
eta diru-sarrera batzuk kontuan hartuta, 8.594 marai
ordaindu beharko zituzten. Ordaintzeko 490 milako
zeudenez, milako bakoitzari bi txanpon zegozkion.
Horrela azkenean 226 marai soberan geratuko ziren.

Ordiziako Gartzia Lopez Iribekoa eta Legorretako
Joan Iriarte azaldu ziren berehala erreginaren gutunean aipatzen ziren unibertsitateetako prokuradore
gisa. Korrejidoreak eskatutako ordenantzen kopia
atera zezatela agindu zuen. Baliarrain, Ikaztegieta eta
beste zenbait unibertsitatek Frantzisko Etxeberria eta
Gartzia Lopez Iribekoarekin auzia zuten saroi batzuei
buruz. Eskatutako eskriturak 1509-VI-1ean Valladolidko Kantzelaritzan aurkeztu zituzten13.

Tomas Uzkanga zinegotzi txikiak kobratuko zituen gastuak. Kristobal Gartzia Azkuekoa eskribauak
idatzi zuen gastu-banaketako agiria. Saiazko prokuradore Joan Domingo Areitzagakoari agiriaren kopia
eman zioten korrejidorearen aginduz (ikus [XVI. m.
(09) 2] agiria).

1509an Gipuzkoako Batzar Nagusiak Seguran bildu
ziren berriz azaroaren 16tik 14a arte, Joan Belez Gebarakoaren etxean. Francisco Tellez Ontiveroskoa korrejidorea bertan zela, Batzarretan Oiartzunek Errenteriak
baino lehen eserlekua edukitzea eta botoa ematea eskatu zuen. Probintziako Batzarrak Oiartzunen egitea ere
bai12. Lehen gaia aztertzeko batzordea eratu zuten, eta
Gastuetan Joan Perez Elorriagakoa alkateak Ge- bigarren eskeari ezezkoa eman zioten4.
tariako Batzar Nagusietan eta Basarten egunak igaro
zituela azaltzen da. Otsaila baino lehen, agian 1508ko
Garai hartan Gipuzkoan alkabala izeneko zerga
udazkenean, Basarte egindako Batzar Berrezien berri- garrantzitsua zen. Salmentengatik ordaindu beharrerik beste inon ez dugu topatu.
koa zen. Gipuzkoak 1509. urtean koroari ordaindu
beharreko zerga edo alkabalak urtero berdin (igoerarik gabe) mantentzea lortu zuen. 1.181.723 maraikoa
2.4.7. Gipuzkoako Batzar Nagusiak
zen eta bertako hiribildu eta Kontzejuek ordaintzen
Zestoan eta Seguran, alkabalak, etab.
zuten12. Valladolidtik zenbait errege-gutun lortu ziren
1509. urtean Gipuzkoako Batzar Nagusiak lehenbizi 1509-V-12 eta 1509-XII-14 bitartean. Zestoak 18.747
Zestoan bildu ziren, apirilaren 23tik aurrera. Bertan marai ordaindu behar zituen 1509, 1511, 1512 eta
izan ziren lehen aldiz Oiartzungo prokuradoreak zu- 1514an, eta 17.341 marai 1513an eta 1515ean14. Gizenean (Errenteriakoek ordezkatu gabe). Guztira 27 puzkoako alkabalen pribilegioen kopiak Arrasate, Sohiribilduk eta hiru Alkatetza Nagusik bidaltzen zituz- raluze, Elgeta, Elgoibar eta Debako Udal Artxiboetan
ten prokuradoreak Batzarretara11. Zestoako Batzarre- ere badira.
tan Errenteriak eta Oiartzunek bakoitzak bere lekua
eta ermandade-alkatea edukitzea eskatu zuten. Oiar1509an Gipuzkoara beste zenbait errege-agiri ere
tzungo Pedro Ibañez Iurritakoa alkateak aurkeztu zi- iritsi ziren. Maiatzean Vazquez Acuñakoa korrejidotuen agiriak. Lekuko izan ziren Zestoako Iñigo Ruiz reak bere kargua utz zezala agindu zuten, eta agintaldian egindako lana epaitu egingo zioten. Hil bereko
Etxeberrikoa eta Joan Martinez Amilibikoa12.
26ko gutunean Berastegiri barkatu egin zioten gastu
Azaroaren 30ean Kristobal Vazquez Acuñakoa ko- handiegiak banatu izana. Abuztuaren 13ko gutunari
rrejidorea bertan zela, Batzarretako eskribau Anton esker hiribilduen gastu-banaketa egiteko Probintziako
Martinez Abaliakoa zen, Anton Gonzalez Andiakoaren Ba-tzarren baimena aski izango zuten, etab.
ordez. Orendaingo Joan Martinez Abelbidekoak erre1509. urtean Valladolidtik Azpeitira ere agindua
ginaren gutuna aurkeztu zuen Probintziako Ordenanbidali zuten. Martin Gartzia Loiolakoak (edo Oñaztza-koadernotik zenbait ordenantza ateratzeko.
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koak, San Inazioren anaiak) Azpeitiko Soreasuko elizaren patronatuaz zuen auzia irabazi egin zion Joanes
Antxietari4.
Hala ere, Loiolako etxekoek beste mota bateko
auzia ere izan zuten. Martin Gartzia Loiolakoaren eta
San Inazioren anaiordea zen Joan Beltran Loiola, Beltran Ibañez Loiolakoaren sasiko semea. Joan Beltran
hau Joan Martinez Urraategikoak (edo Urrategikoak)
hil egin zuen, eta 1509-VIII-20an, Tolosan, Francisco
Tellez Ontiveroskoa korrejidoreak epaia eman zuen.
Joan Martinez Urrategikoa azpeitiarrak (“Joantxo
Andia” ezizenekoak) hil zuen Joan Beltran Loiola,
eta ihesi zebilen. Erruduntzat jo zuen Tellez epaileak
eta aiztoz sastakatuta eta buruan kolpeak jota hiltzera kondenatu zuen. Gero gorpua laurdendu egingo
zioten eta puskak lau zutoinetan lau bide nagusitan
zintzilik ipiniko zituzten. Joan Martinezen ondasunak
nola banatu ere agindu zuen korrejidoreak epaian15.
1509ko martxoan Gaztelako erreinuak itsas armada handia bildu zuen Bizkaian eta Gipuzkoan, oraingo Aljeriako Oran (edo Uharan) konkistatzeko asmoz.
Pedro Nabarro, Olivetoko kondea, izango zen agintari nagusi. Bertan, besteak beste, Martin Diaz Mirubikoaren ontziak eta Andres Perez Indanetakoarenak
(edo Endañetakoarenak) parte hartu zuten. Lehen
itsasontziak 190 upeleko edukiera, 28 marinel, 12
2.30. irudia. Azpeitiko Soreasuko eliza.
itsasmutil eta 3 morroi zituen. Bigarrenak, berriz, 230
upeleko edukiera, 38 marinel, 8 itsasmutil eta hiru
morroi. Kristobal Arriaran gipuzkoarraren bi galera
Gipuzkoako Elizaz arduratuta zebilen garai hartan
5
txikik eta beste ontzi txiki batek ere parte hartu zuten . Fernando Katolikoa erregea. Fazio Santori kardinala
zen orduan Iruñeko elizbarrutiaren arduradun, eta IruHain zuzen 1509. urte inguruan Bergaran Domin- ñeko elizbarrutiak Gipuzkoan zuen lurralderako bikago Martinez Iralakoa jaio zen, gero Paraguai koloni- rio nagusia nahi zuen, ahalmen handiak zituena, gero
zatzen ibili zena. Buenos Aires hiria sortu zenean ere Elizako auziak Iruñetik igaro gabe zuzenean Zaragozara joan zitezen. Santori kardinalaren mizer Ronciohan izan zen16.
nio bikario nagusiak (seguruenik Fernando erregeaGarai hartan Bizkaian Anboto inguruan sorginke- ren eraginez) Joan Intsausti (Azkoitiko bikarioa) eta
rian ibiltzen ziren heretikoak ugaldu egin ziren. 1509. Lope Egino izendatu zituen Gipuzkoarako bikario naurtean ugari ziren Aramaio osoan, Otxandion eta Du- gusi eta fiskal, hurrenez hurren. Tolosan izango zuten
rangon, besteak beste. Heretiko haien aurka asko saia- egoitza. Joana Eroa erreginak kendu egin zituen bi
tu zen Joan Zumarraga durangarra, gero Mexikoko le- apaizak kargu haietatik, baina martxoaren 28an berriz
ezarri zituen beren postuetan Fernando Katolikoak17.
hen apezpiku izango zena5.
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2.5. 1510. URTEA
2.5.1. Pero Lopez Altzolaraskoaren
ahalordea eta emaztearen dotea

razlea egin zuten. Alargundu ondoren Zestoako Bekolara
Pero Lopezekin ezkonduta zegoen Maria Perez Untzetakoak auzia izan zuen Katalina Orexa getariarrarekin,
- 1510-I-6an, Aizarnako plazan, Zestoako Bekolako hark honen anaia Fernando zenarekin ezkondu zenean
Pero Lopez Altzolaraskoak prokuradore izendatu zi- eraman zuen dotea berreskuratzearren (ikus, adibidez,
tuen zestoar hauek: Martin Otxoa Artazubiagakoa, [XVI. m. (09) 3] eta [XVI. m. (09) 4] agiriak).
Esteban Artazubiaga, Joan Otxoa Gorosarrikoa eta
Katalina Orexak auzia galdu egin zuen, eta ondaSebastian Artazubiaga. Lauek zuten ahalmena Pero
Lopezen auzietan haren prokuradore izateko. Pero sunak bahituta enkantean saltzeko prozesua hasi zen.
Lopezek, Zestoan zituen ondasunak (burdinola, erro- 1510eko gutun betearazle honetan zehaztu egin zen
ta, etxe, mendi, etab.) saltzeko edo errentan emateko Maria Perezi zein arropa, bitxi eta ondasun itzuli behar zitzaizkion.
ahalordea ere eman zien.
Blas Artazubiaga eskribauak, Martin Otxoaren semeak, idatzi zuen agiria, eta lekuko honako zestoar
hauek izan ziren: Martin Fernandez Edarritzagakoa,
Esteban Olazabal eta Erramun Gorosarri (ikus [XVI. m.
(10) 1] agiria).

Katalinari ondasun hauek bahitu zizkioten Getarian: Orexa familiakoan etxe eta orubea, Alkizabeko
mahastia, sagasti bat, Isasaldeko mahastia, Iherategi
edo Igerategiko mahastiak eta mendia, Laranjagako
mahastia, Goiabideko mendia, Sapobeazko mendia
eta baratze bat.

Adierazi beharra dago, bai Pero Lopez eta bai lau
Orduan Joan Martinez Ibarbiakoa, eskribau azprokuradoreak, burdingintzaren munduari lotutakoak
zirela. Martin Otxoa, Sebastian eta Esteban anaiak ziren. peitiarra, ondasun-bahiketa haren aurka azaldu zen
korrejidorearen aurrean. Azpeitiarrak zioenez, Vela
1510eko otsailean, Valladoliden, besteak beste Zes- Nuñez korrejidoreak emandako epaia bete egin behar
toa, Getaria eta Gipuzkoako agintarientzat gutun betea- zen, baina epai hartan Katalinari zenbait bitxi eta on-

2.31. irudia. Aizarnako
Gorosarri baserria.
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- 1510-II-28an, Valladolidko Kantzelaritzatik erredasun itzultzea agintzen zen, eta lehenbizi baldintza
hura bete behar zen. Maria Perezen aldeak, berriz, on- ginaren gutuna bidali zieten Gipuzkoako agintariei.
Santxa Migelezen eskaria ontzat hartuta, honek audasunak exekuta zitzatela eskatu zuen.
rrerantzean izango zituen auziak zuzenean KantzeTellez Ontiveroskoa korrejidoreak epaia eman laritzako epaileek hartuko zituzten, lehenago beste
zuen, eta exekuzioari jarraipena ematea agindu zuen. epaitegietatik igaro gabe. Salbuespenak auzi kriminaJoan Martinez Ibarbiakoak gora jo zuen, Valladolid- lak, zerga edo alkabalekin zerikusia zutenak eta beste
ko Kantzelaritzara, korrejidorearen azken epaiaren zenbait izango ziren, hauek prozedura arrunta izango
aurka. Kantzelaritzako epaileek korrejidorearen epaia zutelako.
berretsi egin zuten, baina agindu bat gehitu zioten:
- 1510-V-22an, Aiako Arrazubian, Santxa Migelez
ondasunak enkantean saldu baino lehen, Vela Nuñez
korrejidoreak emandako epaian aipatutako ondasun Zestoako Martin Otxoa eta Zumaiako Joan Fernandezekin bildu zen, Zarauzko Joan Ibañez Amilibikoa eshigigarri guztien balioa zehaztu egin beharko zuten.
kribaua aurrean zela. Martinek eta Joanek obligazioa
Berriro ere gora jo zuen Joan Martinezek azken zuten Santxa andreari urtero 55 kintal burdina eta beste
epaiaren aurka, baina, berrikuspen-mailan, Kantze- zenbait gai emateko Arrazubiko ondasunen gozamenalaritzako epaileek lehengoari eutsi zioten eta gutun ren truke (ikus [XVI. m. (05) 3] agiria), baina harrezkebetearazlea eman zioten Maria Perezen aldeari (ikus ro auzi luzea izan zuten. Egoerari amaiera emateko, bi
aldeek uko egin zioten 1505. urteko eta hurrengo kon[XVI. m. (10) 2] agiria).
tratuei. Beraz, bi aldeak libre geratu ziren.

2.5.2. Arrazubiko auzien konponbidea

Aiako Santxa Migelez Atxagakoak auzi luzeak izan
zituen Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoarekin
eta Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoarekin
Arrazubiko ondasunen inguruan; baita alaba Maria
Rruiz Arrazubikoarekin ere (ikus, adibidez, [XVI. m
(06) 2] eta [XVI. m. (09) 9] agiriak).

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez
Olaberrikoa aiarra, Migel Elduaien hernaniarra eta
Martin Lasarte jostun usurbildarra.
- 1510-V-26an, Aiako Arrazubian Santxa Migelez Atxagakoa Maria Rruiz Arrazubikoa alabarekin
elkartu zen, Orioko Martin Gartzia Ganboakoa eskri-

2.32. irudia. Aiako
Arrazubiko PortuAltzibar.
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bauaren aurrean. Ama-alabak elkarren aurka auzitan dako egur-ikatzagatik, amari beste 80 kintal burdina
luze ibili ziren Arrazubiko ondasunen inguruan, baina ordainduko zizkion, hurrengo hiru urteetan banatuta.
desadostasunak gainditzeko bi epaile arbitro izendaAgirian lekuko Domingo Lerin eta Joanes Lerin
tu zituzten: Joan Zarautz (Aiako San Esteban elizako
andoaindarrak eta San Joan Arrillaga usurbildarra
erretorea) eta Martin Lasarte usurbildarra.
izan ziren (ikus [XVI. m. (10) 3] agiria).
Bi arbitroak ados jartzen ez baziren, hirugarrena
aukeratuko zuten bi arbitroek. Haien erabakia erres- 2.5.3. Zumaiako Kontzejuaren gastuak
petatzen ez zuenak urrezko 500 doblako isuna izango zuen. Arbitroek hamar eguneko epea zuten epaia - 1510-III-11n, Zumaian, ohi bezala martxoko Ama Biremateko, baina beste hamar eguneko luzapena ere jinaren egunean ordaintzeko gastu-banaketa egin zuen
eska zezaketen.
Kontzejuak. Lope Fernandez Zumaiakoa zen alkate,
Fernando Indo prokuradore, Tomas Uzkanga zinegotzi
- 1510-VII-3an, Usurbilgo Urdaiagako ontziolan, txiki eta Joan Mirubia errementaria Saiazko prokuradoJoan Zarautz Aiako erretoreak eta Martin Lasarte re, Joan Areitzagaren (Atristaingoaren) ordez.
usurbildarrak hirugarren arbitroa aukeratu zuten: Sebastian Santander donostiarra. Martin Gartzia GanGastuen zerrendako atal batzuk hauek dira:
boakoa eskribauak idatzi zuen agiria. Lekukoak: Joan
Otxoa Dorrekoa usurbildarra, Pelegrin Gomez donos- Probintziako gastuetarako (34 sukalderena) 4.182
tiarra eta Domingo Lerin andoaindarra.
marai.
- 1510-VII-9an, Martin Gartzia eskribaua Donostiako San Bartolome komentura joan zen, Maria Ruiz
Arrazubikoari hirugarren arbitroa hautatu zutela jakinaraztera. Maria Ruizek ez zuen eskribaua hartu, eta
honek bertako Ingelesa Altzolarats mojari (zestoarra
zelakoan gaude, eta 1492-VII-10eko berrietan I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuan aipatu genuen)
eman zion berri lekukoen aurrean.
Eskribau berak egun berean Orion Santxa Migelezi jakinarazi zion hirugarren arbitroa hautatu zutela. Martin Gezasagarreta apaiz goiaztarra eta Martin
Ruiz Arrazubikoa izan ziren lekuko.

- Hernando Indori Batzar Nagusietan (Seguran) 14
egun egoteagatik eta Bidanikoan 3 egun egoteagatik 850 marai.
- Beltrangori kapare-eskriturarekin Segurara joateagatik 72 marai.
- Pribilegioak berresteko gastuak (urrezko sei dobla) 2.428 marai.
- Domingo Gonzalezi bideengatik 30 marai.
- Saiazko alkabala biltzeagatik 300 marai.

Epaile arbitroek 1510-VII-15ean beren erabakia- Alkateei 800 marai.
ren berri eman zuten. Maria Ruiz Arrazubikoak Santxa Migelez amari, hau bizi zen artean, urtero 35 kintal
- Prokuradoreari eta eskribau fielari 800 marai.
burdina emango zizkion, erdia Eguberrietan eta beste
erdia ekaineko San Joan egunerako. Gainera portuko
- Saiazko zinegotzi nagusiari eta txikiari 300 marai.
etxearen erdia, bere sagastitxoarekin, eta lursail bat
ere amarentzat izango ziren. Maria Ruizek ArrazuGastuak guztira 12.214 maraikoak ziren, eta Saiabiko mendietan egur-ikatza egin ahal izango zuen zen herena (4.071 marai) ordainduko zituen. Beste bi
burdinolarako. Maria Ruizek azken zazpi urtean egin- herenei Zumaiako Kontzejuak egindako beste sarrera
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Senar-emazteek ordainagiria eginarazi zioten Joan
eta gastu batzuk gehitu behar zitzaizkien. Kontzejuak,
azkenean, guztira 5.043 marai ordainduko zituen. Martinez Ibañetakoa eskribau zestoarrari, eta agiri haKontzejuan (Saiaz gabe) 491 milako zeudenez gero, ren aurka ez joateko zenbait lege eta eskubideri uko
egin zioten. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
milako bakoitzari 11 marai ordaintzea zegokion.
Martin Fernandez Edarritzagakoa, Beltran Iraeta,
Zumaiako Kristobal Azkue eskribauak egin zuen Fortun Santxez Iraetakoa eta Bartolome Ibañeta (ikus
agiria. Kopia bat Joan Domingo Areitzagari, Saiazko [XVI. m. (10) 5] agiria).
prokuradoreari, eman zioten korrejidorearen aginduz
(ikus [XVI. m. (10) 4] agiria).
2.5.5. Altzolarats jauregiko Ana

Arretxeren testamentua eta Domingo
Kontuan hartzekoa da hemen Bidaniko Batzar Be- Arronaren erosketak

reziez egiten den aipamena, beste inon topatu ez dugulako. 1509ko urte amaiera aldera edo 1510eko urte - 1510-V-11n, Zestoako Altzolarats jauregian bertako
hasieran ospatuko ziren.
etxekoandre Ana Arretxek, gaixo zegoela eta, testamentua egin zuen. Azken borondatearen arabera zio2.5.4. Martin Gartzia Lasaokoa eta Maria enez, limosna utzi zien Aizarnako, Zestoako, Santa
Engraziako, Urdanetako, Itziarko, Guadalupeko eta
Ibañez arrebaren dotea
Iruñeko elizei. Aizarnako elizan Altzolaraskoen hilo- 1510-V-2an, Zestoako Lasaon, Joan Urbieta eta bian emakumeen lekuan lurpera zezatela agindu zuen.
Maria Ibañez Lasaokoa emaztea azken honen anaia
Ondoren, testamentu-betearazle Domingo Arrona
Martin Gartzia Lasaokoarekin elkartu ziren. Martin
Gartzia Lasaoko etxe, burdinola eta ondasunen jabe senarra izendatu zuen. Domingok kudeatuko zituen
zen, eta aipatutako senar-emazteei 40 kintal burdina haren eta haien seme-alaben arazoak. Testamentua
eman zizkien. Maria Ibañez Joan Urbietarekin ezkon- Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen.
du zenean dotean agindutako 200 kintal burdinaren Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Altzolarats
apaiza, Martin Otxoa Artazubiagakoa (eskribauaren
zati ziren 40 kintal haiek.

2.33. irudia. Zestoako
Urbietatxikiren (edo
Urbittatxikiren)
aurriak.
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aita) eta Martin Perez Iribarrengoa (ikus [XVI. m. saldu zizkioten 27 florinen truke. Lurrek mugakide
hauek zituzten: Domingo Arrona beraren lurrak, Elka(10) 6] agiria).
noko Joan Agoteren lurrak eta Izetako lurrak.
- 1510-VIII-9an, Aiako Indagarate baserriaren
Pedro eta Maria senar-emazteek hainbat eskubiondoan, Joan Lertxundi aiarra eta Altzolarats jauregiko Domingo Arrona jauna (Ana Arretxeren senarra) deri uko egin zioten salmentaren berme gisa. Lekuko
elkartu ziren Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua- Zestoako Joanes Ipintza apaiza, Martin Artzuriaga eta
ren aurrean. Joan Lertxundik Domingori Indagarate Joan Martin Indo izan ziren.
baserriaren ondoan lursail eta belardia saldu zizkion
Ondoren, eskribau eta lekukoen aurrean, Maria Dohiru kintal burdinaren truke. Lurrek mugakide hauek
zituzten: Elkanoko Joan Agoteren lurrak, Joan Elka- mikutza Urozperoeta emazteak zin egin zuen salerosketakontratu haren aurka ez zela joango. Gero senar-emazteek
noren lurrak eta Izetako lurrak.
Domingo Arrona eskutik helduta lursailera sarrarazi egin
Joan Lertxundik hainbat eskubideri uko egin zion sal- zuten. Domingok zuhaitz-adarra moztu zuen, jabea zela
mentaren berme gisa. Lekuko Zestoako Joanes Ipintza adieraztearren (ikus [XVI. m. (10) 9] agiria).
apaiza, Martin Artzuriaga eta Joan Martin Indo izan ziren.
- 1510-XI-27an, Zestoako Altzolarasko jauregian,
Ondoren, eskribau eta lekukoen aurrean, Joan Ler- bertako jaun Domingo Arronarekin Joan Fernandez
txundik Domingo Arrona eskutik helduta lursailera Olaberrikoa aiarra elkartu zen, Blas Artzubiaga essarrarazi egin zuen. Domingok zuhaitz-adarra moztu kribaua ere bertan zela. Joan Fernandezek bere burua
zuen, jabea zela erakustearren (ikus [XVI. m. (10) 8] eta ondasunak behartu zituen hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako ehun kintal burdina pletina
agiria).
zabaletan Domingori ordaintzeko (pletina bakoitza 2
Egun eta leku berean, Pedro Urozperoeta eta emazte “ertz” pisukoa izanik).
Maria Domikutza aiarrak eta Altzolarats jauregiko DoAgiria egin zenean lekuko izan ziren Martin Arano
mingo Arrona jauna elkartu ziren Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Senar-emazteek Domin- Berastegikoa, Martin Zuube eta Joan Uraintziar debagori Indagarate baserriaren ondoan lursail eta belardia rra (ikus [XVI. m. (10) 11] agiria).

2.34. irudia.
Urdanetako
Indagaratezar baserria.
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2.5.6. Irlandako arrantza, eta Iraetako
zubia

2.5.7. Azpeitiko eta Usarragako Batzarrak,
mairu eta juduak, etab.

- 1510-VII-23an, Azpeitian, Zestoako Domingo Ereño eta Beltran Iraeta eta Joan Mendizabal azpeitiarra
Domingo Ibañez Arrietakoa azpeitiarrarekin elkartu ziren, Azpeitiko Joan Martinez Egurtzakoa eskribauaren aurrean. Domingo Ibañez azpeitiarrak beste
hirurei urrezko 70 dukat eman zizkien; izan ere, hiru
zordunek Donostiako Sebastian Alkaraetaren Madalena itsasontzia hartu eta hornitu egin zuten Irlandara
arrantzara joan zedin. Elikagaiak erosteko jaso zituzten 70 dukatak.

1510eko apirilean Gipuzkoako Batzar Nagusiak Azpeitian bildu ziren. Hilaren 18ko bileran ordezko eskribau fiel Anton Martinez Abaliakoari agindua eman
zioten zerga edo alkabalei buruzko errege-pribilegioaren kopiak atera zitzan19.

Lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Joan Martinez
Larrarkoa eta Sebastian Egurtza (ikus [XVI. m. (10)
7] agiria). Irlandarako bidaiaren antolatzaileetako bat
Beltran Iraeta zen, eta kontuan hartu behar da Iraetako
jauna Joan Beltran zela. Beltran hau Iraetako jaun
Joan Beltran IV.aren senide zen.

1510. urtean hainbat errege-gutun iritsi zen Gipuzkoara. 1510-II-10ean Valladoliden egindako
errege-zedula batean beste urtebeterako luzatu zioten
Francisco Tellez Ontiveroskoari Gipuzkoako korrejidore-kargua.

Hurrengo Usarragan bildu ziren Gipuzkoako Batzar Bereziak. Abuztuaren 20an Elizaren jurisdikzioaz jardun zuten. Probintziako apaiz batzuek egiten
zituzten irain eta gordinkeriak salatu zituzten. Ordura arte gai hartaz ez zuten erabakirik hartu. Jende
Domingo Ibañez Arrietakoak bere gain hartu arruntari, emakumeei eta abarri egindako delituenzuen itsasontziaren bidaiaren arriskua, baina ontzia gatik Elizako epaileek ez omen zituzten zigortzen,
onik itzultzen baldin bazen, hau da, ontziaren gila18 eta errege-jurisdikzioari parte hartzea eragotzi egiitzultzen baldin bazen, hurrengo urteko martxoan 70 ten omen zioten20.
dukatak itzuli egingo zizkioten hiru zordunek. Hirurek behartu zituzten beren ondasun guztiak berme
Batzar Berezietan debekatu egin zitzaion Iruñetik
gisa, eta hainbat eskubideri uko egin zioten. Itsas- etor zitekeen epaile bisitatzaileari Probintziara sarontzia prest zegoen Getariako kontxan Irlandarantz tzen, erreinuaren kalterako zelakoan. Iruñean zegoeabiatzeko.
nari ez obeditzea ere agindu zuten.

Frantziako erreinuarekin harreman txarrak zituz- 1510-X-10ean, Azkoitian, Iraetako jaun Joan telako, Hondarribia eta Hendaiaren arteko desadostaBeltran IV.ak aitortu egin zuen, Zestoako Kontzejua- sunaz ere igorri zituzten agiri batzuk; baita Probinren partetik, Martin Otxoa Artazubiagakoa zestoarrak tziako larruginei, zapatariek, zurginek eta harginek
60 florin arrunt eman zizkiola. Diru hura Iraetako zu- kobratu behar zituzten sariei buruzkoak ere.
bia (Iraetako etxearen ondoan zegoena) konpontzeko
izango zen (ikus [XVI. m. (10) 10] agiria).
Bestalde, gipuzkoarrek parte hartu zuten Bugia edo
Bejaia (oraingo Aljeriako Bgayet berberez) eta Tripoli
Azpeitiko eta Zestoako biztanleak ordaindu gabe hiriak itsasotik konkistatzen. Flandesen eta Gaztelan
ibil zitezkeen zubi hartan, bi hiribilduetako Kontze- soldadu ibilitako beste bat Otxoa Loiola zen, Beltran
juek horregatik ordaindu egiten zutelako. Zestoak, Ibañez Loiolakoaren semea eta San Inazioren anaia,
adibidez, 1500-I-10ean 5.000 marai ordaindu zi- 1510. urte hartantxe hil zena. Azpeitiko Soreasuko
tuen (ikus I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko erretore Joanes Antxietari agindua eman zion erregi20.5.4. atala).
nak zor ziona kobra zezan.
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1510ean eman zuen Tellez Ontiveroskoa korrejidoreak Oiartzungo lurrak bertako olagizonekin zuen
auziko epaia. Oiartzunago lurretan bederatzi burdinola zeuden eta bakoitzak urtean 1.000 kintal burdina
landu ateratzen zuen. Egurra eta egur-ikatza erabiltzen zuten horretarako. Kintal burdina ateratzeko hiru
karga egur-ikatz behar ziren, eta karga egur-ikatza
lortzeko lau karga egur behar ziren. Oiartzungo Kontzejuak bertako olagizonei hartzen zuten egurra ordaintzea exijitu zien, Probintzian gainerako herrietan
bezala. Olagizonek ziotenez, ordea, burdingintza Oiartzungo bailarako Kontzejua baino lehenagokoa zelako eskubidea zuten egurra doan hartzeko4.

ru eta juduei (eta haien leinukoei) Gipuzkoan bizitzea
debeka ziezaien.
Orduko Gipuzkoan bizitzen ari zirenei ere irtenarazi egingo zieten Probintziatik. Sei hilabeteko epea
zuten Gipuzkoatik irteteko21.
1510. urtean hain zuzen, Oñatin Joan Lopez Lazarragakoa Bidaurretako komentua eraikitzen hasi zen22.

Bizkaiko Durangon, berriz 1510. urte inguruan
biztanleen eta bakoitzaren ondasunen (milakoen)
errolda egin zuten. Bertako biztanle bat Joan Migelez
Zestoakoa zen, 8 milako zegozkiona. Beste bat Antso
- 1510-XII-24an, Madrildik Fernando Katolikoa Aizarna 4,5 milako zegozkiona. Durangoko Gorosarri
erregeak aginduta, Gaztelako Joana Eroa erreginak izeneko lekua ere aipatzen da23.
gutuna bidali zien Gipuzkoako Batzarretako prokuradoreei, alkate arruntei eta ermandade-alkateei. Jaki1510. urtean, bestalde, Ameriketara joan-etorrian
narazi zietenez, azkenaldian kristau bihurtutako zen- zebilen Pedro Baltzola ontzi-maisua24. Garai hartan
bait mairu eta judu, Inkisizioaren beldur, Gaztelako Debako parte eta orain Zestoakoa den Baltzola etxeko
erreinutik Gipuzkoara joan ziren bizitzera. Ondorioz, jatorrikoa zelakoan gaude. Seguru asko Jakobo IpinProbintziako Joan Olano prokuradoreak erreginari tzak 1507-VI-5ean Napolin egindako testamentuan
mesedea eskatu zion, kristau bihurtu berri ziren mai- aipatzen den Pedro Baltzola bera izango da.

2.35. irudia.
Hondarribiko Ama
Guadalupekoaren eliza.
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