3. (1511-1515)

3. (1511-1515)

3.1. 1511. URTEA
3.1.1. Nafarroako Lantzelotek egindako
agiriaren kopia ateratzen

70 dukat maileguz hartu zizkioten eta elkartea sortutako hirurek obligazio-agiria egin zuten (ikus [XVI. m.
(10) 7] agiria).

Zestoako Kontzejuak eskatuta, Joan Barrundia (Barudia dio agiriak) notario apostolikoak, Lantzelot
Nafarroakoak 1410-XI-7an egindako beste agiri baten (ikus I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko
[XV. m. 7] agiria) kopia atera zuen. Lantzeloten agirian Martin Zalba kardinalak 1393-II-6an Aizarnako
eliztarrei elizako erretorea apezpikuari aurkezteko eskubidea aitortzen zien (ikus I ZESTOA MENDETAN
ZEHAR liburuko [XIV. m. 13] agiria). Zestoan Joan
Barrundiak kopia atera zuenean lekuko izan ziren
Zestoako elizako Joan Ierroa bikarioa eta Joan Igartza
(ikus [XVI. m. (11) 1] agiria).

3.1.2. Zestoako Beltran Iraeta eta
Azpeitiko Joan Mendizabal auzitan
arrantzagatik
Aurreko urtean, 1510ean, Zestoako Domingo Ereñok,
Beltran Iraetak eta Azpeitiko Joan Mendizabalek itsasontzia armatu zuten Irlandara arrantzara bidaltzeko.
Horretarako Domingo Ibañez Arrietakoa azpeitiarrari

- 1511-II-27an, Azpeitian, Joan Mendizabal azpeitiarra eta Beltran Iraeta zestoarra Azpeitiko Domingo
Egurtza eskribauaren aurrean elkartu ziren Irlandako
arrantzako diru-kontuak garbitzera. Gastu eta sarreren
berri elkarri eman ziotenean, akatsen bat aurkitu zuen
Beltranek. Domingo Ereñok emandako barrilei buruz
ez zegoen ados.
Kontuak korrejidoreordeari erakutsita, Joan Mendizabalek zioenez korrejidoreak epai bidez agindu
zion Beltrani kontuak argitzea, eta Beltranek sinatu
eta onartutako kontuak aurkezturik zituen lehen. Beraz, Beltran auzia luzatzen ari zen.
- 1511-III-16an, Azpeitian, Joan Izagirre korrejidoreordearen aurrean Beltran Iraetak esan zuenez, Joan
Mendizabalen diru-kontuetan akats handiak zeuden.
200 barrilen akatsa zegoen. Gainera Frantziako erreinuko Larroxelan, idatzitakoa baino prezio handiagoan
saldu zituen arrainak.

3.1. irudia. Zestoako
Ereñozar (edo
“Eriyozar”) baserria.

- 107 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

- 1511-V-21ean, Azpeitian, dirua maileguz emandako Domingo Ibañez Arrietakoak ahalordea eman
zien Domenja Goiatz emazteari, Joan Egibarri (Guadalupeko fraideari) eta Joan Martinez Egurtzakoa eskribau azpeitiarrari. Domingo Ibañez ekialdeko lurraldeetara joatekoa zen, eta haren ondasunak kudeatzeko
edo haren izenean testamentua egiteko ahalordea eman
zien. Domingo Egurtza eskribauak egin zuen agiria.

rrarkoak Domingo Ibañez Arrietakoari egindako 45
dukateko zorra exekutatzea eskatu zuen. De la Gama
korrejidoreak agindua eman zion Probintziako Gonzalo Fernandez Gallego merioari, Joan Mendizabal,
Domingo Ereño eta Beltran Iraetaren ondasunak
exekuta zitzan.

- 1511-VII-10ean, Donostian, Martin Martinez Isturitzagakoa korrejidoreordeak epai bidez bi aldeei
(Beltran Iraetari eta Joan Mendizabali) frogak aurkezteko 9 eguneko epea eman zien. Ondoren, Beltranen
prokuradore Joan Lopez Etxanizkoa azaldu zen. Hark
zioenez, Larroxelan saldu ziren salgaiak, eta lekukoak
han zeuzkaten, baina Frantziarekin gerran zeuden eta
ezin zuten hango testigantzarik lortu.

- 1511-VIII-10ean hasi eta urriaren 6a arte, Azpeitian, Probintziako Gonzalo Fernandez merio nagusiak Joan Mendizabali bahitutako ondasunak saltzeko
pregoiak eta enkanteak egin zituen. Ez zen eroslerik
azaldu.

Gonzalo Fernandez merioak Joan Mendizabali
Ezkustako etxea, sagastiak, baratzea, etab. bahitu ziz- 1511-VII-9an, Azpeitian, Joan Fernandez de la kion Azpeitian.
Gama korrejidorearen aurrean Joan Mendizabalek
Egun berean, Donostian, Martin Martinez Isturizin egin zuen. Aitortu zuenez, Sebastian Alkaraetaren
itsasontzia Donostiatik Irlandara joan eta onik itzuli tzagakoa korrejidoreordeak ezezkoa eman zion Belzen. Orduan Joan Martinez Larrarkoak, Domingo Iba- tran Iraetak eskatutakoari, hau da, gerragatik Joan
ñezen prokuradoreak, urrezko 45 dukat eskatu zizkien Mendizabalekin zuen auzia etenda, zegoen bezala,
Joan Mendizabal, Domingo Ereño eta Beltran Iraetari. uzteari.

- 1511-VII-23an, Donostian, Martin Martinez Lasaokoa azaldu zen Joan Mendizabalen prokuradore
gisa, eta Beltran Iraetaren arrazoiei aurka egin zien,
Larroxelan ordura arte testigantzak jasotzeko aukera
guztiak izan zituelako. Ondoren, Joan Lopez Etxanizkoa prokuradoreak Beltranen izenean 20 eguneko
epea eskatu zuen, eta korrejidoreordeak eman egin
zion.

-1511-VIII-11n, Donostian, Joan Lopez Etxanizkoa prokuradoreak korrejidoreordeak auzia ez geratzeko erabakiaren aurkako arrazoiak azaldu zituen.
- 1511-VIII-21ean, Tolosan, Joan Mendizabal azpeitiarrak korrejidoreari jakinarazi zionez, Beltran
Iraetak eta Domingo Ereñok urrezko 150 dukat zor
zizkioten Irlandako bidaiagatik, eta kondenatu egin
behar zituen. Korrejidoreak Domingo eta Beltran zestoarrei dei egin zien haren aurrera argibideak ematera
aurkez zitezen.

- 1511-IX-5ean, Azpeitian, Beltran Iraeta eta Joan
Mendizabal Domingo Egurtza eskribau azpeitiarraren
aurrean elkartu ziren Irlandako bidaiaren kontuak garbitzera. Beltranek Joan Mendizabali 33 dukat eta erdi
zor zizkion. Horrez gain, Joan Beltran eta Domingo
Ereñok bakoitzak herena ordaindu beharko zuen Domingo Ibañez Arrietakoari eta marinelei egindako zo- 1511-VII-31n, Azpeitian, Joan Fernandez de rra kitatzeko. Joan Mendizabalek eta Beltranek sinatu
la Gama doktorearen aurrean Joan Martinez La- zuten agiria.
- 1511-VII-29an, Donostian, Martin Martinez Isturitzagakoa korrejidoreordearen aurrean Joan Lopez
Etxanizkoak Beltran Iraetaren izenean eskea egin
zuen. Larroxelara joaterik ez zuten, gerra zela eta. Beraz, gerra amaitu arte auzia zegoen bezala utzi behar
zen zintzilik.
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3.2. irudia. Iraetako
Amuxkua etxea.

Irlandara arrantzara egindako bidaiako gastuen
zerrenda aurkeztu zuen Joan Mendizabalek. Larroxelan 550 barril deskargatu zituzten, eta horietatik Domingo Ereñok 200 Bilbora eraman zituen. Saldutako
sardinzarren eta gainerako arrainen kontuak zehaztu
zituen Joan Mendizabalek; baita Donostiako marinelei ordaindutako saria ere. Halaber, ontzi-maisuari,
kontramaisuari, pilotuari eta abarri ordaindutakoa.
Joan Perezi, Zestoakoari (Liliko jaunari, seguruenik),
7 dukat eman zizkion. Beste hainbat eta hainbat ordainketa ere zerrendatu zuen.

gakoa azaldu zen. Joan Mendizabalek aurkezturiko
kontuekin ez zegoela ados jakinarazi zion.
- 1511-IX-28an, Azpeitian, Joan Otxoa Izagirrekoa
eskribauak Joan Mendizabali Domingo Ibañez Arrietakoarekin zuen auzian korrejidorearen agindua jakinarazi zion. Gero Joan Mendizabalek korrejidoreari
ondasunak bahitu eta exekutatu zizkiolako aurkako iritzia aurkeztu zion. Irlandako bidaian galera handia izan
omen zuen eta, orduan, Joan Mendizabal 25 urte bete
gabea omen zen. Ondasunak libre uztea eskatu zuen.
Korrejidoreak frogak aurkezteko epea eman zion.

- 1511-IX-20an, Zestoan, Joan Martinez Ibañe- 1511-IX-29an, Zestoan, Azpeitiko Domingo
takoa eskribauak korrejidoreak Beltran Iraetarentzat
emandako agindua jakinarazi zion Domenja Mena Egurtza eskribauak Beltran Iraetari jakinarazpena
andreari (Beltran Iraetaren amari), Beltran bera To- eman zion, Joan Mendizabali 33,5 dukat ordaintzeko.
Gero Zestoako Domingo Ereñoren etxean Katalina
losan zelako. Auzitara aurkeztu behar zuen semeak.
emazteari (Domingo Ereño kanpoan zelako) euskaraz
- 1511-IX-23an, Donostian, Joan Fernandez de la eman zion korrejidorearen aginduaren berri.
Gama korrejidoreak Joan Mendizabali honako hau
Ondoren Joan Mendizabalek bi zestoarrak salatu
jakinarazi zion: bahitu zizkioten ondasunengatik Domingo Ibañezen aldeak 38 dukat eskaini zituela eta egin zituen zorra ordaindu ez ziotelako.
fidatzailearekin aurkez zedila.
- 1511-X-2an, Hondarribian, Joan Mendizabal ko- 1511-IX-26an, Errenterian, korrejidore aurrean rrejidorearen aurrean azaldu zen, Beltran Iraeta eta
Beltran Iraetaren prokuradore Joan Otxoa Zorrobia- Domingo Ereño zestoarren aurka. Diru-kontuen agi- 109 -
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ria aurkeztu zuen. 33,5 dukat eskatzen zizkion bietako Sustaiagako (oraingo Sustraiaga, Altzolarats jauregi
ondoan) mesta edo abelbidean zituen lur eta hariztiebakoitzari.
tatik ere igaro ahal izango ziren. Iraetako sagasti, soro
- 1511-XII-5ean, Azkoitian, korrejidoreak bi aldeei eta mintegietara, ordea, sartzerik ez zuten izango.
dei egin zien hurrengo 4 eguneko epean bere aurrean
Joan Beltranek bermeak eman zituen konpromiaurkeztu eta kontuak garbitzeko. Gero hark erabakia
so hura betetzeko. Lekuko Arroan bizi ziren Pedro
hartuko zuen (ikus [XVI. m. (11) 2] agiria).
Larretxe urtzailea (olagizona) eta Fernando Sorazabal eta Aian bizi zen Joan Orendain zaharra izan
3.1.3. Iraetan zubi berria egin nahian
ziren (ikus [XVI. m. (11) 4] agiria).
1511-VI-18an, Iraetan, Azpeitiko Joan Otxoa Eizagirrekoa eskribauaren aurrean Azpeitiko Kontzejuko 3.1.4. Zestoako zapatariak eta herriko
Pedro Martinez Errezustakoa fiela eta Joan Beltran ofizioak
Iraeta (bertako jauna) elkartu ziren. Iraetako etxearen
eta burdinolaren ondoan aspaldi-aspalditik zurezko 1511-V-19an, Zestoan, herriko zapatari hauek bildu
zubia zegoen. Egoera txarrean zegoelako, arriskutsua ziren: Martin Artzuriaga, Joan Arbestain, Martin Korzen bertatik pertsonak eta ganaduak igarotzea. Pertso- tazar eta Jakobo Gesalaga. Ahalordea eman zioten
na eta abere batzuk hil ere egin ziren han.
Martin Zuube zapatari zestoarrari Probintziako korrejidorearen eta ahaldunen aurrean zapatari ofizialen
Iraetako jaunak harrizko zubia egin nahi zuen, bai- sariak finkatzeko haien ordezkari izan zedin. Blas Arna hura eraikitzea garestia zen. Azpeitiko Kontzejuari tazubiaga eskribau zestoarrak idatzi zuen agiria. Lelaguntza eskatu zion, eta honek 10.000 marai eman kuko Pedro Altzolarats, Pedro Artzubiaga eta Martin
zizkion zubi berria egiteko. Ordainetan, Joan Bel- Saez Errezustakoa zestoarrak izan ziren.
tranek betiko eskubidea eman zien edozein azpeitiar
(nahi izanez gero bere ganaduekin) zubian ezer orEgun berean gai horretarako ahalordea eman zuten
daindu gabe ibil zedin. Iraetako etxeak zubi ondoan Zestoako auzotar hauek ere: Joan Zuube, Pedro Zuu3.3. irudia. Iraetako
zubia.
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be, Martin Amilibia, Joan Legarda, Domingo Arretxe, Pedro Iribarrena, Martin Ezenarro eta abarrek.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Artazubiaga, Joan
Akertza eta Martin Saez Errezustakoa (ikus [XVI. m.
(11) 3] agiria).

Joan Ruizek bermeak eman zituen salmenta haren
aurka ez joateko, eta zenbait eskubideri uko egin zion.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joanes Ipintza apaiza, Joan Lertxundi (Lertxundigoiko jauna) eta
Martin Irureta (Indagarate baserrian bizi zena).

Salmenta-agiria egin ondoren, Joan Ruiz Lertxun1511-IX-25ean Madrildik Errege-kontseiluak
agindua bidali zuen Zestoan ofizioak “Artazubiaga dikoak Domingo, eskutik helduta, lursailera sartu
familiako kideengan bil ez zitezen”. Ordenantza be- zuen, eta han Domingok, jabe gisa, garoa moztu zuen
aipatutako eskribau eta lekukoen aurrean (ikus [XVI.
rriak egitea gomendatu zuten1.
m. (11) 5] agiria).

3.1.5. Altzolarats jauregiko Domingo
Arrona lursailaren erosle Indagaraten

1511-VII-123an, Aiako Indagarate baserriaren ondoan, Joan Ruiz Lertxundikoa kanoi-maisua eta Zestoako Altzolarats jauregiko jaun Domingo Arrona
ontzi-maisua elkartu ziren Zarauzko Joan Martinez
Amilibikoa eskribauaren aurrean. Joan Ruizek Domingori Indagarate baserriaren azpian zeukan lursaila
saldu zion. Mugakide hauek zituen: Indagarate aldera Joan Elkanoren lurrak, Zarautz aldera Joan Ruiz
Urozperoetaren lurrak, Indamendi aldera Elkanoren
lurrak, eta behe aldera Izeta eta Aranburu etxeen lurrak. 19 florin zuen prezioa (Gaztelako 100 zuri edo
sos = florin bat).

3.1.6. Maria Lopez Elorriagakoa Pedro
Baltzolaren aurka Paginogatik
- 1500-I-25ean Domingo Paginok eta emazte Maria
Lopez Elorriagakoak Joan Baltzolari Pagino baserria
(oraingo Pagio) saldu zioten. Kontratuan baldintza
bat ipini zuten, handik hamar urteko epean 334 kintal burdina Joan Baltzolari ordainduta baserria Domingok eta Mariak berreskuratu ahal izateko (ikus I
ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 247]
agiria).
Gero, 1508-VII-9an, Domingo Pagino hil egin zelako, Maria Lopez Elorriagakoari, Joan, Sebastian,

3.4. irudia. Urdanetako
Indagarateberri.
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Katalina eta Ana Pagino seme-alaben tutore-ahalmena eman zion Getariako alkateak (ikus [XVI. m. (08)
5] agiria).
- 1511-VIII-4an, Azpeitian, Maria Lopez Elorriagakoak, Pagino baserria berreskuratzearren, korrejidore aurrean auzia bideratzeko prokuradoreak
izendatu zituen (Joan Otxoa Zorrobiagakoa, besteak
beste). Pedro Baltzola zestoarrak (Joan Baltzola zenaren anaiak, Ameriketara atzera-aurrera ibili zen ontzimaisuak) Martin Martinez Lasaokoa izendatu zuen
prokuradore. Martinek zioenez, Joan Pagino semeak
14 urte baino gehiago zituen eta ama ezin zitekeen
tutore izan. Joan Pagino itsasoz haraindi zebilen, eta
amak korrejidoreari harentzat zaintzaile egokia izenda zezala eskatu zion.
- 1511-VIII-13an, Tolosan, Getariako Mari Lopez
Elorriagakoak korrejidorearen aurrean Pedro Baltzola zestoarrari demanda ipini zion Pagino baserria
berreskuratzen uzten ez ziolako. 334 kintal burdina
ordainduta bereganatzeko baldintza zuen 1500. urteko kontratuak. Gainera Pedro Baltzolak Paginoko
basoak bota egin omen zituen, eta etekinak ere jaso
zituen. Haien balioa ere eskuratu nahi zuen Mariak.

1) Ea Maria Lopez eta aipatutako seme-alabak eta
Pedro Baltzola ezagutzen zituzten. Ea Domingo
Pagino zena ezagutu zuten eta, halaber, Zestoako
Pagino baserriaren berri zuten.
2) Ea zekiten Maria Lopez eta Domingo Pagino
senar-emazte izan zirela.
3) Ea zekiten senar-emazte izanik Joan, Sebastian,
Katalina eta Ana Pagino seme-alabak izan eta hazi
egin zituztela.
4) Ea zekiten Paginoko baserriak urtero 20 kintal
burdinako errenta eman zezakeela.
5) Ea zekiten Paginoko baserria azken 8-9 urtean
Pedro Baltzolaren esku zegoela eta hark eramaten
zituela bertako etekin eta irabaziak.
6) Ea zekiten baserria Joan Baltzolak erosi zuenean kintal burdinak 250 marai balio zuela.
7) Ea zekiten baserriak, Joan Baltzolak erosi zuenean, 600 edo 700 kintal burdina balio zuela.
8) Ea zekiten Pedro Baltzolak bertako basoak (lizardiak) bota eta egurra saldu egin zuela.

Martin Martinez Lasaokoa prokuradoreak Joan
Fernandez de la Gama korrejidoreari Pedro Baltzola9) Ea zekiten aurreko galdera guztietan esandakoa
ren aldeko arrazoiak azaldu zizkion. Pedro Baltzolak
inguru haietan ezaguna zela.
11 urte haietan elizan urtero florin bat gastatu omen
zuen ogi, argizari eta olatatan. Baserriari zegozkion
Korrejidoreak epea luzatu egin zien bi aldeei besgastuak ordaintzen 5 dukat baino gehiago gastatuak
zituen, eta sagar-mintegietan 10 dukat gastatu zituen. te 30 egunez, eta agindua eman zien eskribauek lekukoei galdeketa nola egin zehaztuz. Alde bakoitzak
- 1511-IX-11n, Tolosan, Joan Otxoa Zorrobia- eskribau bat izendatuko zuen.
gakoa prokuradoreak Maria Lopez Elorriagakoaren
- 1511-XI-13an, Zestoan, Maria Lopez Elorriaaldeko gaiak aipatu zituen. Horrela jarraitu zuten
1511-X-25ean, Donostian, korrejidoreak epaia eman gakoak Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauari
zuen arte. Bi aldeei lau eguneko epea eman zien be- eskea egin zion galdeketan haren eskribau izan zedin.
ren frogak eta testigantzak aurkezteko. Zin egin eta Joan Martinezek zioenez ordea, beste aldeak lehenago
egin zion eskea eta izendaturik zuen Pedro Baltzolak
galderei erantzun egin beharko zieten.
bere eskribautzat. Lekuko Joan Barrundia apaiza (ZesMaria Lopezek aurkeztuko zituen lekukoei egin toako elizako benefiziadua) eta Zestoan bizi zen Domingo Egurtza izan ziren (ikus [XVI. m. (11) 6] agiria).
beharreko galderak hauek ziren:
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3.5. irudia. Zestoako
Baltzola baserria.

3.1.7. Zumaiako Udalaren gastuak

Gastuen beste atal batzuk hauek izan ziren:

- 1511-VIII-13an, Zumaian, Iñigo Ibañez Dorrekoa eta
Joan Fernandez Dornutegikoa alkateak, Pero Martinez
Iraetakoa sindikoa, Joan Mirubia (Saiazko prokuradorea) eta beste zenbait zinegotzi eta auzotar elkarturik zirela, Udalean izandako gastuak zehaztu eta banatu egin
zituzten. Aurreko urtean Antso Migelez Ganboakoa eta
Joan Martinez Egiakoa alkateek egindako gastu-banaketaren ondoren Kontzejuak galtzadak konpontzen
egindako gastuak ere sartu zituzten.

- Bi alkateei guztira 800 marai.

Zumaiak Probintziako gastuetarako 34 sukaldegatik 2.635 marai ordainduko zituen. Hiribildutik
Narruondoraino galtzadak konpontzen ibilitako Fernando Indori, Martin Santxezi, Pero Lexardiri, Anton
Garateren morroiari eta Alonso harginari 304 marai
ordainduko zizkieten.

- Martin Narruondori Usarragako Batzarretan lau
egun igarotzeagatik 200 marai.

- Joan Perez Etxezarretakoa eskribauari 400 marai.
- Martin Arrona zinegotzi txikiari 200 marai.
- Ijitoei emandakoa 180 marai
- Sakristauari 500 marai.

- Joan Ruiz Bazterretxekoari, errege-armadara
joan behar zuten marinelak zirela eta, Donostian
hiru egun igarotzeagatik 150 marai.

Beste zenbait gizon ere ibili zen harria eramaten
- Domingo Arizmendiri Ordiziako Batzar Nagusietan 13 egun igarotzeagatik 650 marai.
eta galtzada konpontzen; baita emakume hauek ere:
Katalina Arrona, Joan Mendaro zenaren neskamea,
Diego Perez Indanetakoaren neskamea, Marina Sa- Ijitoen pasaia ordaintzeko 27 marai.
raskarate (oraingo Saskarate), Maria Aramaiona, Mariatxo Arrona, Maria Garro, etab. Bakoitzari ordainGastuak guztira 9.744 maraikoak ziren. Horien
dutakoa zehaztu zuten.
herena Saiazek eta Oikiak ordainduko zuten (3.248
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Fernando maisuak bi eskritura haien kopia eskamarai). Beste bi herenei, Kontzejuak ordaintzekoei,
diru-sarrera bat kenduta 4.005 marai geratu ziren Zu- tu zion alkateari. Alkateak eskribau zenaren erregismaiak ordaintzeko. 510 milako zeudenez gero, mi- troetan (Domingo Zabalak zituen) arakatu eta agiriak
ekarrarazi egin zizkion Joan Martinez Ibañetakoari.
lako bakoitzari 8 marai ordaintzea zegokion.
Esteban Artazubiagak eta Joan Martinez Ibañetakoa
Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak idatzi zuen gazteak aztertuta, eskriturak zuzen zeudela eta Joan
Martinez Zabalakoa zenarenak zirela erabaki zuten.
agiria (ikus [XVI. m. (11) 7] agiria).

3.1.8. Maria Anton eta Katalina Indo ama
Maria Joangoren aurka
- 1511-XI-3an, Zestoan, Sebastian Artazubiaga alkatearen eta Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean Fernando Olazabal maisua (medikua, hurrengo
agirien arabera) azaldu zen. Fernando Maria Joango
Ausoroetxearen bigarren senarra zen. Maria Joango
lehenbizi Martin Indorekin ezkondu zen Indo baserrira, eta Maria Anton eta Katalina alabak izan zituzten. Ezkontza-kontratua berresteko agiria eta dotearen
ordainagiria emanak ziren (ikus I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 210] eta [XV. m. 221]
agiriak). Agiri haiek Zestoako Joan Martinez Zabalakoa eskribau zenak 1494-IV-13an eta 1495-V-4an
egin zituen.

Alkateak kopia atera zezala agindu zion eskribauari. Lekuko Joan Martinez Lilikoa, Joan Martinez Amilibikoa eta Pedro Garratza zestoarrak izan
ziren.
- 1511-XII-9an, Azkoitian, Joan Fernandez de la
Gama korrejidorearen aurrean Maria Anton eta Katalina Indo ahizpak agertu ziren, biak ere 25 urte
bete gabeak. Ama Maria Joango Ausoroetxea berriz
ezkondu zelako, zaintzailea behar zuten. Korrejidorearen galderari erantzunda, Joan Indo aitona zestoarra hautatu zuten. Joan Indok zin egin zuen kargu
hartan zuzen jokatuko zuela. Zumaian bizi zen Fernando Indo aurkeztu zuen fidatzaile gisa. Biek beren
buruak eta ondasunak behartu zituzten Maria Anton
eta Katalina ahizpen alde.

3.6. irudia. Zestoako
Indo baserria.
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Korrejidoreak Joan Indori behar zen ahalmena eman
zion, eta ondoren Joan Indok, bi ahizpek amarekin
izango zuten auzirako, korrejimendurako eta Valladolidko Errege-kantzelaritzarako prokuradoreak izendatu
zituen ahalorde-agiria emanda. Joan Eizagirre eta Joan
Lopez Sarakoa eskribauak eta Martin Olaberrieta izan
ziren lekuko (ikus [XVI. m. (11) 8] agiria).

3.1.9. Esteban Akertza, Gipuzkoako
Batzarrak, Ordenantzak, gerra, etab.
1511-IX-25ean Burgosen emandako pribilegio batean
Zestoako Esteban Akertza (Aqueyarça) aipatzen da.
Agorrola izeneko burdinola egiten ari ziren Alkiza
aldean2. Esteban Akertza 1500-V-18ko [XV. m. 250]
agirian ere azaldu zen lekuko gisa (ikus I ZESTOA
MENDETAN ZEHAR liburua). Geroztik Zestoako
pertsonaia garrantzitsuetako bat izan zen.

Batzarrek Mutrikun zebilen elizbarrutiko bikario
nagusiari dei egin zioten Batzarretara joan zedin. Olano eta Joan Lopez Elduaingoa batxilerrak izan zituen
bikarioak laguntzaile.
Gero, 1511-XI-13/25ean Batzar Nagusiak Azkoitian bildu ziren, Joan Fernandez de la Gama korrejidorearen zuzendaritzapean. Azkoitiko ermandadealkatea bertan izan zen. Hainbat gairi buruzko erabakiak hartu zituzten. Hona hemen batzuk:
- Antonio Martinez Abaliakoari Probintziak 18.000
marai eman zizkion, Probintziak zituen Ordenantza
eta errege-gutun guztiekin liburua osatzeagatik.
- Katalina Teileria azpeitiar behartsuari Azpeitian
apaiz batek emandako labankadagatiko auzian jarraitzeko laguntza eman zion.

- Elgoibarko ermandade-alkate Pero Otxoa Arrio1511. urtean Gipuzkoako Batzar Nagusiak lehenbizi Ordizian bildu ziren, maiatzean bildu ere. Bertan lakoari 500 marai eman zizkioten emakume lapur bati
maiatzaren 9-13 bitartean Iruni debekatu egin zioten hanka mozteagatik1.
Hondarribiaren baimenik gabe gastu-banaketak egitea. Bestalde, maiatzaren 12an eta 13an, Donostiako
Batzarrek berretsi egin zuten Iruni gastu-banake“hamarren zaharra” izeneko zergaren taula, Iñigo Or- tak Hondarribiaren baimenik gabe egiteko debekua3.
tiz Zaraitzukoaren arabera, idatziz ipini zuten. Francisco Tellez Ontiveroskoa korrejidorea izan zen buru.
Azkoitiko Batzar Nagusietan Probintziaren gastubanaketa ere egin zen, gastu eta ordainketa guztiak
Maiatzaren 13an Batzarrek mandatua eman zieten zehaztuta4. Batzarrek Martin Perez Bildaingoa doJoan Martinez Sarastumekoari, Joan Perez Berga- nostiarra Sevillara bidali zuten itsasontziei buruzko
rakoari, Joan Santxez Errekaldekoari eta Pedro Otxoa errege-zedula batekin5. Joan Fernandez de la Gama
Iribekoari Tolosan artisautzako ofizioetako ordezka- korrejidoreak aurkeztutako Ordenantzak ere onartu
ri guztiekin bildu eta haien salgaiei prezioak finka- egin zituzten Batzar Nagusiek6.
tzeko. Gero Tellez korrejidoreak epaia emango zuen
Probintziak Arrasate eta Bergarako zapatariekin zuen
Ordenantza horietan Gipuzkoako eskribauek beren
3
auzian . Gai honekin loturik zegoen, zalantzarik gabe, agirietan Gaztelako maraiak aipatu behar zituzten,
Zestoako zapatariek egin zuten eta lehentxeago 3.1.4. urrezko txanponak eta zilarrezko errealak, baina ez
atalean aipatu dugun agiria.
florinak eta txanpon txarreko maraiak.
1511-XI-4an Usarragan Batzar Berezia egin zen,
egun bakarrekoa, korrejidore jauna hartzeko1. Hil berean Usarragan bertan berriz bildu ziren Gipuzkoako
Batzar Bereziak, lau egunez. Ofiziotako ofizialen eta
haiek egindako salgaien tasak argitaratu ziren3.

Elizgizonek ezingo zuten herriko Kontzeju itxietan
parte hartu, baina bai Kontzeju irekietan, beste edonork bezala. Herri bakoitzak bere poltsero edo diruzaina izango zuen, Kontzejuko ofizialek kontrolaturiko pisu eta neurriak edukiko zituzten, etab.5.
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1511. urtean Gaztelako Joana Eroa erreginak gogorarazi egin zion Gipuzkoako korrejidoreari eskatzen zioten edozein lekutara joan behar zuela. Hala
ere, Donostian (otsailetik apirilera bitartean), Tolosan (maiatza-uztaila), Azpeitian (abuztua-urria) eta
Azkoitian (azaroa-urtarrila) egon ohi zen garai hartan,
nahiz eta aldaketak ere izaten ziren8.

Urte hartan Gipuzkoako Probintziak hainbat
errege-gutun jaso zuen. 1511-VI-20an Sevillatik
bidalitakoan, adibidez, Joanes Hondarribia Behobia edo Pausuko Igorpen-alkatetzako karguan
berriz ezarri zuten. Beste errege-gutun batzuetan
argi eta garbi sumatzen da Frantziaren aurka zegoen gerra-giroa. 1511-X-4koan jakinarazten zenez, Erromako Aita Santua, Venezia eta Gaztelako
erreinua elkartu egin ziren, Frantziaren aurka Liga
Saindua eratuta. 1511-XI-3an Ingalaterrako Enrike
VIII.a gehitu zitzaion Liga Sainduari, Akitaniako
dukerria berreskuratu nahian (1453. urtean galdu
baitzuten). 1511-XI-17an Fernando Katolikoak eta
Enrike VIII.ak ituna egin zuten bien arteko espedizio militarra antolatzeko1.

Interesgarria da, bestalde, 1511. urteko azaroan erabiltzen zituzten moneten elkarren arteko baliokidetzak
zein ziren jakitea. Txanpon edo “tarja” bakoitzak 9 marai balio zuen; dukat zaharrak 46 txanpon (= 414 marai); dukat berriak 40 txanpon (= 360 marai); doblak 44
txanpon (= 396 marai), gaztelauak 60 txanpon (= 540
marai); eta florinak 32 txanpon (= 288 marai)9.

Fernando Katolikoak, gainera, Iruñeko eta Baionako apezpikuei eskea egin zien haien elizbarrutiko
Gipuzkoako lurretarako bikario nagusi bana izenda zezaten. Gipuzkoako elizgizonek delituak egiten
omen zituzten, eta haiek zigortzeko Probintzian behar
adina ahalmena zuen epailerik ez omen zegoen7.

1511. urtean, hain zuzen Ordiziako alkate Joan
Otxoa Urdanetakoa izan zen, Andres Urdaneta itsasgizon famatuaren aita10. Urte berean, Bilbon, Kontsulatua sortu zen, hiribilduko merkataritzaren alde egiteko11. Gainera, erreinuko agintariek salgaiak garraiatzeko itsasontzi handiei lehentasuna eman zieten12.

3.7. irudia. Hondarribiko Kale Nagusia.
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3.2. 1512. URTEA
3.2.1. Arrantzagatik Beltran Iraetak Joan
Mendizabalekin zuen auziaren jarraipena
Zestoako Domingo Ereñok eta Beltran Iraetak eta Azpeitiko Joan Mendizabalek bi urte lehenago elkartea
sortu zuten itsasontzia Irlandara arrantzara bidaltzeko. Geroztik, kontuetan desadostasunak zituztelako,
Gipuzkoako korrejidorearen aurrean auzia zuten (ikus
[XVI. m. (11) 2] agiria).
- 1512-I-7an, Azpeitian Joan Mendizabalek korrejidoreari diru-kontuen agiria ontzat eman eta Beltran
Iraeta kondena zezala eskatu zion. Beltran kartzelan
zeukaten, eta behar adinako fidantzak eman arte bertan eduki zezatela eskatu zuen. Gainera Beltranek
eta Domingo Ereñok Domingo Ibañez Arrietakoari
egindako 48 dukateko zorrari erantzun behar zioten
(bakoitzak herena ordaindu behar zuen).
- 1512-I-14an, Azpeitian, korrejidoreordearen aurrean Beltranen prokuradore Joan Lopez Etxanizkoak
idaztia aurkeztu zuen. Joan Mendizabalek Beltrani
33 dukat eskatzen zizkion horretarako kontuak garbi egon gabe. Mendizabalen prokuradoreak, Martin
Martinez Lasaokoak, Beltran kartzelatik ez zezatela
aska eskatu zuen, baldin eta lehenbizi behar adinako
fidantza ematen ez bazuen.
- 1512-I-27an, Azpeitian, Joan Mendizabal Joan
Fernandez de la Gama korrejidorearen aurrean azaldu
zen. Domingo Ibañez Arrietakoak ondasunak exekutarazi egin zizkion, eta, bere aldeko arrazoien sendogarri, lekukoak aurkeztuko zituen. Haiei egiteko honako galdera hauek prestatu zituen:
1) Ea ezagutzen zituzten Joan Mendizabal eta Domingo Ibañez Arrietakoa azpeitiarrak eta Beltran
Iraeta eta Domingo Ereño zestoarrak.
2) Ea zekiten 1511. urtean Joan Mendizabal 25
urte bete gabea zela eta ea zekiten zer adin zuen.

3.8. irudia. Azpeitiko udaletxeko armarria.

3) Ea zekiten Domingo Ibañezek Domingo Ereñori 70 dukat emanda Joan Mendizabal eta Beltran
ere (hirurak) diru hura itzultzera beren buruak behartu zituztenean 20 dukateko irabazia izan zuela
Domingo azpeitiarrak. Ea zekiten horrelako kontratuak itsasontziaren arriskua mailegu-emaileak
hartzen zuenean interesa eta lukurua izaten zuela.
4) Ea zekiten Joan Mendizabal, kontratua egin zenean, adingabea zelako engainatu egin zutela eta
itsasontzian Domingo Ibañezengandik jasotakoa
baino askoz ere gehiago galdu zutela.
5) Ea zekiten Irlandarako prestatu zuten ontzian
salgaiak galdu eta kalte handia izan zutela.
6) Ea zekiten Joan Mendizabal adinekoa izan balitz Domingo Ibañezekin horrelako kontraturik ez
zukeela egingo.
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7) Ea zekiten Beltran Iraeta eta Domingo Ereño- 1512-I-29an, Azpeitian, Joan Mendizabarekin egindako elkartean Joan Mendizabali iruzur lek Domingo Ibañez Arrietakoari egin behaegin ziotela eta galera handia izan zuela.
rreko galderak aurkeztu zituen. Korrejidoreak
dei egin zion Domingori, eta, hilaren 31n zin
8) Ea zekiten aurreko galderetan adierazitakoa in- eginda, bere erantzunak eman zizkion. Hark
bere dukatak jasotzeke zeuzkan eta jasotzeko
guru haietan ezaguna zela.
eskubidea zuen.
Ondoren Joan Mendizabalek bi lekuko azpeitiar
aurkeztu zituen: Milia Olano eta Santxa Asteasu.
- 1512-II-3an, Azpeitian, Domingo Ibañezek 48
Hauek zin egin zuten egia erantzungo zutela.
dukateko zorra jasotzeko Joan Mendizabalen ondasunen exekuzioari jarraipena ematea eskatu zuen.
Hurrengo egunean, 1512-I-28an, Domenja Joan Mendizabal aurka atera zen, eta horrela jarraitu
Areitzabaleta, Santxa Zabala, Migel Beristain, Joan zuten 1512-II-10ean, Azpeitian, Joan Fernandez de
Martinez Egurtzakoa, Grazia Guridi eta Pedro Lo- la Gama korrejidoreak, epai bidez, Joan Mendizabal
pez Garingoa azpeitiarrek zin egin zuten. Beltran kondenatu zuen arte. Ondasunak exekutatzen jarraitu
Iraeta ere lekuko gisa aurkeztu zuen Joan Mendi- egingo zuten.
zabalek.
- 1512-II-24an, Azpeitian, korrejidoreak agindua
Milia Olanok 45 urte zituen, eta Joan Mendizaba- eman zien Joan Mendizabali eta Beltran Iraetari,
lek 26 urte hurrengo martxoan egingo omen zituen. elkartu eta kontuak garbi zitzaten.
40 urteko Santxa Asteasuk ere gauza bera zioen. 50
urteko Domenja Areitzabaletak ere berdintsu eran- 1512-IX-5ean, Valladoliden, Joan Mendizabatzun zuen, eta 40 urteko Santxa Zabalak eta 54 urteko len prokuradore Joan Lopez Arrietakoa aurkeztu zen.
Grazia Guridik ere bai.
Beltran Iraetarekin zuen auzia, apelazio bidez, Kantzelaritzara iritsiko zen. Apelazioa deusezta zezatela
Ondoren Beltran Iraeta zestoarrak (30 urte zituen) eskatu zien epaileei.
erantzun zien galderei. Domingo Ibañez Arrietakoak
urrezko 50 dukat aurreratu omen zizkien elkarteko
Apelazio-idaztia prozesuarekin batera ez zuten
hirurei Irlandara joateko itsasontziarentzat, baina 70 Valladolida bidali; izan ere, tropa frantsesak sartu zidukat itzultzeko obligazioa ipini omen zien. Elkarte- renean prozesuaren originala galdu egin zen. Egun
ko hirurek (Joan, Domingo Ereño eta Beltranek) jaso- haietan, gainera, Beltran Iraeta itsasoan zebilen getako dukat haiek baino askoz ere gehiago galdu omen rran, kapitain gisa.
zuten bidaia hartan.
- 1512-IX-19an aurkeztu zuen prozesua KantzelaPero Lopez Garingoa eskribauak 50 urte beteak ritzan Beltranen prokuradore Anton Orok.
zituen. Hark zioenez, itsasontziak hornitzeko Domingo Ibañezek egindako obligazioen antzekoak
- 1512-IX-21ean, Valladolidtik, besteak beste
ohikoak ziren. Dirua aurreratzen zuenak, bere gain Joan Mendizabali erreginaren gutuna bidali zioten,
hartutako arriskuagatik, % 20-25eko irabazia lortu Beltran Iraetak Kantzelaritzan harekin zuen auzira
ohi zuen.
aurkez zedin.
25 urteko Migel Beristain jostunak ere berdintsu
Valladolidko Kantzelaritzan alde bakoitzak bere
erantzun zuen. 42 urteko Joan Martinez Egurtzakoa arrazoiak azaldu zituen, ohi bezala (ikus [XVI. m.
eskribauak ere antzeko erantzunak eman zituen.
(12) 1] agiria).
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3.2.2. Zumaiako Joan Arteagaren eta
anaien ondasunen kudeaketa

agiria Nikolas Ibañez Igartzakoa eskribauak eta Joan
Ruiz Lertxundikoa kanoi-maisuak aztertu eta ontzat
eman zuten.

- 1512-II-3an, Zarautzen, bertako alkate Joan Izeta eta
Odoren alkateak Joan Martinez Amilibikoa eskrieskribau Joan Martinez Amilibikoaren aurrean Petri
Sarrondo prokuradore zarauztarra aurkeztu zen. Zes- bauari kopia atera zezala agindu zion.
toako Martin Otxoa Artazubiagakoaren izenean zetoBestalde, Zumaiako Joan Martinez Arteagakoa zerren.
naren Joan Arteaga, Joan Ruiz Arteagakoa eta Joan
Petrik zioenez, 1505. urtean Zumaiako Arteagako Lopez Arteagakoa semeek auzia zuten Zumaiako Feretxekoandre Maria Ibañez Altzolaraskoak agiri bat nando Izeta, Joan Ibañez Garratzakoa eta San Joan
egin zuen Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa bi- Migelez Ganboakoarekin eta Zestoako Martin Otxoa
loba adingabeen tutore gisa. Martin Otxoa zestoarrak Artazubiagakoa eta Pero Lopez Altzolaraskoarekin.
eta Joan Fernandez Dornutegikoa zumaiarrak, bilo- 1512-VIII-27an, Valladoliden epaia eman zuten.
ba adingabeen prokuradore gisa, Aiako Arrazubiko
Santxa Migelezi obligazio-agiria sinatu zioten (ikus Tutore eta zaintzaileek ondasun-kudeaketaren kon[XVI. m. (06) 2] agiria). Maria Ibañezek, bestalde, tuak egin eta behar bezala likidazioa egin beharko zuMartin Otxoa eta Joan Fernandez obligazio hartatik ten (ikus [XVI. m. (12) 2] agiria).
onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen (ikus [XVI.
- 1512-IX-3an, Valladolidtik Gipuzkoako eta erreim. (05) 4] agiria), eta agiri haren kopia behar zuen
nuko gainerako agintariei, epaiaren jarraipen gisa,
Petri Sarrondok Martin Otxoa zestoarrarentzat.
erreginaren gutun betearazlea bidali zieten. Zumaiako
(Eskatutako agiria Joan Ibañez Amilibikoa eskri- Joan Arteagak, Joan Ruiz Arteagakoak eta Joan Lobau zenak egina zen. Alkateak Joan Martinez eskri- pez Arteagakoak (Joan Martinez Arteagakoa zenaren
bauari agindua eman zion delako eskritura Joan Iba- semeek) auzia zuten Zumaiako Fernando Izeta, Joan
ñezen erregistroetan aurki zezan. Gero, zin eginda, Ibañez Garratzakoa eta San Joan Miguelez Ganboakoa

3.9. irudia. Zarauzko
udaletxea.
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eta Zestoa Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Pero Lopez Altzolaraskaorekin. Hiru anaia adingabeen tutore,
zaintzaile eta fidatzaile ziren aipatutako azken bostak,
eta ondasunak gaizki kudeatu zizkietelako auzitara
eraman zituzten Francisco Tellez Ontiveroskoa Gipuzkoako korrejidorearen aurrera (ikus 1509. urteari
dagokion 2.2.4. atala eta [XVI. m. (09) 9] agiria).
Hiru anaien prokuradore Joan Lopez Amezketakoak zioenez, Joan Martinez aita zenak urrezko
20.000 dukat baino gehiago balio zuten ondasunak
utzi zituen, baina semeen tutore eta fidatzaileek ez zuten ondasun-kudeaketaren kontuen eta irabazien berri
ematen. Beraz, aipatutako bost kudeatzaileak kondenatu egin behar zituen kontuak garbitu eta beharrezko
ordainketak egitera.
Martin Martinez Lasaokoa prokuradoreak, beste
aldearen izenean, aurka egin zion hiru anaien eskeari. Joan Martinez aita zenak ez omen zuen hainbeste
ondasun utzi. Gainera lehen tutoreak Lope Perez Altzolaraskoa (apaiz zena), Martin Arteaga zena, Maria
Ibañez Altzolaraskoa (edo Arteagakoa) zena eta Maria
Ruiz Arrazubikoa izan omen ziren. Joan Arteaga semeak zegokion guztia haiengandik jasoa omen zuen;
baita Martin Arteaga zenaren herentzia ere. Joan Arteagak ordaindu behar omen zien bere bi anaiei haiei
zegokiena. Martin Arteagak, gainera, haren ordezko
tutore Joan Fernandez Dornutegikoa ipini omen zuen.
Korrejidoreak bi aldeei epea eman zien beren aldeko frogak eta testigantzak aurkezteko. Joan Arteagaren aldea lekukoei aitorpenak hartzen hasi zen,
baina beste aldearen eskribaua aurrean izan gabe.
Horregatik Martin Martinez Lasaokoak, Zestoako
Martin Otxoa Artazubiagakoaren aldekoen izenean,
testigantza haiek baliogabetzea eskatu zuen. Korrejidoreak testigantza haiek eskatu zituen, baina Joan
Arteagaren aldeak auzia Valladolidko Kantzelaritzara
eraman zuen apelazio bidez.

lekukoen aitorpenak aurkeztuta. Azkenean, berrikuspen-mailan, behin betiko epaia eman zuten: bi aldeak
elkartuta, tutoreek hiru anaiei ondasun-kudeaketako
kontuen berri emango zieten eta beharrezko ordainketak egingo zizkieten. Fernando Izeta, Martin Otxoa eta
abarren aldeak kontularia izendatu ahal izango zuen
kontuak aztertzeko. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak ordainduko zituen (ikus [XVI. m. (12) 8] agiria).

3.2.3. Maria Joango Ausoroetxea Indo
baserriko bere alaben aurkako auzian
Aurreko urtean, 1511n, Zestoako Maria Joango Ausoroetxearen bigarren senar Fernando Olazabal medikuak
Zestoako alkatearen bidez agiri batzuk atera zituen.
Agiriak Maria Jonangok Martin Indo (edo Urrutia) zenarekin egindako lehen ezkontzara eramandako doteari
buruzkoak ziren (ikus [XVI. m. (11) 8] agiria).
- 1512-II-3an, Azpeitian, Joan Fernandez de la
Gama korrejidoreak agindua eman zuen Zestoako
Matxin, Maria Anton eta Katalina Indo lau egun barru
aurkez zitezen.
- 1512-II-4an, Zestoako Indo baserrian, Pero Lopez Altzolaraskoa eskribauak korrejidoreak emandako agindua jakinarazi zien Mari Anton eta Katalina
Indo ahizpa adingabeei. Matxin anaia Zumaian zen
osabarekin. Hiru anai-arrebek tutorearekin korrejidorearen aurrera azaldu behar zuten.
- 1512-II-7an, Azpeitian, Joan Fernandez de la
Gama korrejidorearen aurrean Joan Otxoa Zorrobiagakoa azaldu zen Maria Joango Ausoroetxearen (edo
Potzuetaren) prokuradore gisa. Matxin, Maria Anton
eta Katalina ez ziren agertu eta kondena zitzala eskatu
zion korrejidoreari.
- 1512-II-10ean, Azpeitian, korrejidoreak beste sei
egun eman zizkien anai-arreba adingabeei tutorearekin aurkez zitezen, baina ez ziren azaldu.

Kantzelaritzan Anton Oro izan zen hiru anaien
prokuradore, eta Joan Bitoria beste aldearena. Han
- 1512-II-19an, Azpeitian, korrejidorearen aurrean
lehiatu ziren bi aldeak, bakoitzak bere eskriturak eta Maria Joangoren prokuradorea (Joan Otxoa Zorrobia- 120 -

3. (1511-1515)

3.10. irudia. Indamendi
Txiribogatik begiratuta.

gakoa) eta Indoko seme-alaba adingabeen tutore eta
prokuradorea azaldu ziren. Joan Otxoak Maria Joangoren lehen ezkontzako agiriak aurkeztu zituen, eta Indoko
adingabeei demanda jarri zien. Lehen ezkontzako dotean 115 kintal burdina, behia, txahala, bost ardi, arropa
eta arreoa eraman zituen. Gero Martin Indoren zorrak
ordaindu zituen Maria Joango Ausoroetxeak, 210 kintal
burdinakoak guztira, eta 15.000 maraiko arreoa ere berea zuen. Haiek berreskuratu nahi zituen. Indoko etxea,
bere lur, ondasun eta guzti, eman ziezaiotela eskatu zuen.
Seme-alaben tutore eta prokuradore Martin Martinez Lasaokoak aurka egin zion eskabideari.
- 1512-III-15ean, de la Gama korrejidoreari Martin Martinez Lasaokoak jakinarazi zionez, Maria
Joangok, alargundu ondoren, Indo baserriko fruituak,
basoetan saldutako egurren diruak, sagarrak, sagardoa, garia, artatxikia, oloa, zekalea, etab. jaso zituen,
hau da, lehen ezkontzara eramandako dotea baino
askoz gehiago. Bestalde, seme-alabek denbora behar
zuten aitaren herentzia onartu ala ez erabakitzeko.
- 1512-III-26an, Azpeitian, Joan Perez Eizagirrekoa korrejidoreordearen aurrean Joan Lopez Etxanizkoa aurkeztu zen Maria Joango Ausoroetxearen

prokuradore gisa. Martin Indo hil zenean ez omen
zuen hark dirurik, ez burdinarik, zorra ugari baizik.
Maria Joangok bere dirutik ordaindu omen zituen
haiek. Martin zena ondasun-kudeatzaile txarra omen
zen. Maria Joangok sagarrondoak aldatu, soroak landu, garia, zekalea, etab. lortu eta lana ugari egin omen
zuen umeak mantentzearren.
- 1512-IX-1ean, Azpeitian, Joan Perez Eizagirrekoa korrejidoreordeak epaia eman zuen. Hogei eguneko epea eman zien Matxin, Maria Anton eta Katalina
Indori Martin Indo aita zenaren herentziari baiezkoa
edo ezezkoa emateko.
- 1512-X-1ean, Donostian, Gipuzkoako korrejidore Rodrigo Vela Nuñez Avilakoaren aurrean Joan
Lopez Etxanizkoak Maria Joangoren izenean salatu
egin zituen Indoko seme-alabak, azaldu ez zirelako.
Korrejidoreak beste sei eguneko epea eman zien.
- 1512-X-6an, Donostian, Joan Lopez Etxanizkoak
berriz salatu zituen seme-alaba adingabeak, eta korrejidoreak beste hiru egun eman zizkien.
- 1512-X-14an, Donostian Martin Martinez Lasaokoak adingabeen tutore gisa herentzia onartu ala
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3.11. irudia. Zornotza
baserria

ez erabakitzeko epe luzeagoa eskatu zuen. Bost egun rrak, behean Bedamatik datorren erreka, eta beste algeroago Joan Lopez Etxanizkoak bere eskeari eutsi dean Altzolarats bailarako errepidea.
zion Vela Nuñez lizentziatuaren aurrean (ikus [XVI.
Horiez gain Zestoako Kontzejuaren lurretan Zorm. (12) 3] agiria).
notza etxeak zeukan zuhaitz zaharren “prestazioa” ere
saldu zioten Jofreri. Jofre Ibañez Altzolaraskoak guz3.2.4. Zornotza baserriaren salerosketa
tiagatik urrezko ehun dukat ordaindu zituen. Berez,
eta Pedro Lopez Altzolaraskoaren
Bekolan zegokion senipartean deskontatu zizkioten
testamentua
ehun dukatak. Pedro eta Maria senar-emazteek ber- 1512-VI-11n, Aizarnako Florentzia izeneko etxean, meak eman zituzten salerosketa-kontratu haren aurka
Zarauzko eskribau Joan Martinez Amilibikoaren au- ez zirela joango segurtatzearren.
rrean, honako hauek elkartu ziren: Bekolako jaun
Salerosketa hartan lekuko zestoar hauek izan ziren:
Pedro Lopez Altzolaraskoa, Maria Perez Untzetakoa
emaztea eta Jofre Ibañez Altzolaraskoa (Pedroren Martin Otxoa Artazubiagakoa, Sebastian Artazubiaga
anaia). Pedro eta Maria senar-emazteek Jofre anaiari anaia eta Joan Otxoa Gorosarrikoa.
Zornotza etxea bere lur, mendi eta Olazarreta izeneko
- Egun batzuk geroago, 1512-VI-17an, Bekolan,
lursailarekin saldu zioten.
Zarauzko eskribau Joan Martinez Amilibikoaren auSaldutako lurren mugakide honako hauek zi- rrean Pedro Lopez Altzolaraskoak testamentua egin
ren: behean Bedamatik Altzolarats bailaran datorren zuen, ohean gaixo zegoelako. Aizarnako elizan Bekoerreka, eta Indamendi aldera Zestoako Kontzejuaren lakoen hilobian lurpera zezatela agindu zuen. Hiletak,
herri-lurrak, eta maldan behera Ibarrolako errotak urteurrenak, etab. ohi bezala egingo zizkioten Aizareta Zestoako Kontzejuaren lurrak, eta beste maldan nako elizan.
Ibarrolako lurrak. Olazarretako lursailak mugakide
Limosna hauek eman zituen:
hauek zituen: Aizarna aldera Ibarrolako etxearen lu- 122 -
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- Aizarnako elizari urrezko sei dukat, kaliza egin burdinolako zergengatik. Horietako 21 kintal Jofre
zezaten.
Ibañezek eman behar zizkion Martin Perezi, Joan
Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean obligazio- Mairuen gatibu kristauak askatzeko urrezko agiria egin zuelako.
florin bat.
Bestalde, Martin Otxoa Artazubiagakoak, Este- Haitzeko Santa Engrazia ermitari urrezko florin ban Artazubiagak, Sebastian Artazubiagak (hirurak
erdia.
anaiak ziren) eta Joan Otxoa Gorosarrikoak 250 kintal burdina pletinatan zor zizkioten Joan Mirubiari.
- Itziarko Andre Mariari zilarrezko erreal bat; baita Pedro Lopezek aitortu zuenez, 250 kintal haiek beretzat ziren eta 167 kintal eta 81 libra itzuli zizkion
Aizarnazabalgo eta Urdanetako elizei ere.
Joan Mirubiari. Gainerakoa Joan Mirubiari Bekolako
- Guadalupeko Andre Mariari zilarrezko bi erreal. ondasunetatik ordainduko zioten. Horrez gain Pedro
Lopezek Joan Mirubiari 16 edo 17 kintal burdina zor
Aizarnako elizan hogeita hamar meza sei aldiz zikzion.
emango zituzten haren arimaren alde. Pedro Lopez
- Pedro Lopezen aitak Maria Santxez Lizasoetakoari
Altzolaraskoaren arropak saldu eta lortutako dirua
zor zion kintal burdina ordaindu egingo zioten.
pobreei emango zieten.
- Zarauzko Nikolas Ibañez Igartzakoa eskribauak
82 florin arrunteko zorragatik bahituta zeuzkan kopa
- Zumaiako Jofre Sasiola batxilerrari 180 kintal urreztatua, kopa-altzaria eta oihalezko kapa. Haiek
berreskuratu egingo zituzten zorra ordainduta.
burdina pletinatan zor zizkion.
Ondoren Pedrok bere zorren zerrenda egin zuen:

- Jofre Ibañez Altzolaraskoa anaiari 200 kintal burdina zor zizkion seniparteagatik.

- Joan Altzolarats ilobari (Jofreren semeari) 31
kintal burdina zor zizkion.

- Sebastian Artazubiagari 80 kintal burdina zor
zizkion.

- Joan Olaskoaga aiarrak Maria Perez emaztearen
bitxi batzuk bahituran zeuzkan, Joanen anaia sastrearen eta Pedroren seme Txantonen aurrean eman zizkiolako. Haiek jasotzeko ahalordea Martin Otxoa Artazubiagakoari eta Sebastian Artazubiagari eman zien.

- Martin Otxoa Artazubiagakoari 13 kintal burdina
eta urrezko lau dukat.

- Txanton semeari, ezkon zedin, 30 kintal burdina,
- Sebastian Artazubiagari hiru kintal eta erdi burdiarropak eta ezpata emango zizkion.
na eta urrezko bost dukat.
- Maria Perez Untzetakoa emaztearen dotea jasotzeko auzia izan zuen Getariako orexatarrekin, eta
- Joan Otxoa Gorosarrikoari 10 kintal burdina eta urrezko ehun bat dukat gastatu zituen. Haiek emazteari emango zikzioten. Emazteak alargun jarraitu nahi
urrezko bost dukat.
baldin bazuen, Bekolako etxekoandre izango zen.
- Pedro Egañari bi kintal burdina.
Ondoren, Pedro Lopez Altzolaraskoak bere onda- Martin Perez Idiakaizkoari 30 kintal burdina, sunak zerrendatu zituen. Hauek ziren:
- Esteban Artazubiagari zilarrezko zortzi bat erreal.
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- Bekolako etxea, bere burdinola, errota, ondasun
abere eta abarrekin. Abereen erdiak bereak zituen eta
beste erdiak maizterrenak ziren. Pagaldazurikoak denak ziren Pedrorenak. Hango lau behietako bat bere
txahalarekin Jofre anaiari eman behar zioten.

Testamentu-betearazleak honako hauek izango ziren: Maria Perez emaztea, Maria Ibañez Amilibikoa
(Maria Perezen ama), Martin Otxoa Artazubiagakoa,
Esteban Artazubiaga, Sebastian Artazubiaga, Jofre
Ibañez Altzolaraskoa eta Joan Otxoa Gorosarrikoa.

Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Joan Altzo- Bedamako San Joan Zubieta errotariak 35 florin
arrunt zor zizkion. San Joan maizterrak etxean lan larats (Jofre Ibañez Altzolaraskoaren semea), Ramos
batzuk egin zituen, eta lanen balioa deskontatu egingo Gorosarri, Martin Ruiz Arangurengoa, Martin Gabiria, Martin Otxoa Artazubiagakoa eta beste zenbait
zuten zorretik.
(ikus [XVI. m. (12) 6] agiria).
- Pedroren kontu-liburua aztertuko zuten testamentu-betearazleek, eta kobratu beharrekoak jasotzen 3.2.5. Joan Perez Idiakaizkoa merkatari
saiatuko ziren.
eta Kontzejuko eskribau
- Katalina Orexak eta Joan Martinez Ibarbiakoak
urrezko 24 dukat zor zizkioten.
- Joan Agirre “Txangilok” bi mila beso ohol zerratu behar zizkion. Ohol haiek portuan saldu eta beso
bakoitzeko 7 sos ordainduko zizkioten.

- 1512-II-24an, Valladolidtik Gipuzkoako eta erreinuko gainerako lurraldeetako agintariei erreginaren
gutun betearazlea bidali zieten. Auzia bi urte inguru
lehenago hasi zuten Zestoako Joan Perez Idiakaizkoak (Liliko jaunak) eta Zumaiako Joan Martinez Arteagakoak, Gipuzkoako korrejidore Francisco Tellez
Ontiveroskoa lizentziatuaren aurrean.

- Burdinolan sei kintal eta erdi burdina zeuzkan,
eta Ramos Gorosarrik bi kintal eta laurden zor zizFernando Katolikoa erregeak agindua eman zuen
kion.
Joan Martinez Arteagakoaren “karraka” edo itsasontzian merkatariek Siziliara burdina eraman zezaten.
- Beduan eta burdinolan 60 kintal burdin mea Joan Perez Idiakaizkoak kontratua egin zuen zumaiazeuzkan.
rrarekin mila kintal burdina bidaltzeko. 600 kintal
burdina eman zizkion lehenbizi zestoarrak. Gero bes- Bi txondor eta Zestoako Kontzejuari erositako te 400 kintal eman nahi zizkion zumaiarrari, baina
Joan Martinezek falta ziren 400 kintal burdinen orbasoak ere bazituen.
dez, haien balioa dirutan eta garitan eskatu zizkion.
Pedro Lopez Altzolaraskoaren oinordeko unibertsal Siziliako Messina eta Palermoko 400 kintal Beduako
bere bi alabetako bat izango zen, emazteak eta testa- pisuko 440 kintal ziren. Beduako kintal burdinak
mentu-betearazleek izendatuko zutena. Beste alabak Gaztelako 300 marai balio zuen.
senipartea jasoko zuen ezkontzen zenean. Oinordeko
Dena den, zumaiarrari zestoarrak pleita ordaintzealaba adinez nagusia izan baino lehen seme-alabarik
gabe hiltzen baldin bazen, beste alaba izango zen oi- ko, guztira Siziliara 1.000 kintal burdina garraiatu zinordeko unibertsal. Hura ere hiltzen baldin bazen, Ma- tuztela kontsideratuko zuten. Ehun kintalen pletia 17
ria Perez emaztea izango zen, baldin eta umerik izaten dukatekoa zen, eta bidaiaren arriskua Liliko jaunak
bazuen; izan ere, haurdun zegoela uste baitzuten. Bes- hartu zuen bere gain.
tela Jofre anaia izango zen oinordeko. Jofre ere hiltzen
baldin bazen, Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoaren
Gero, ordea, Joan Martinez Arteagakoaren itsasonseme edo alabaren bat izango zen oinordeko.
tzia Getariako portuan ura sartuta hondatu egin zen.
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3.12. irudia. Liliko
jauregia (zaharberritzelanak).

Hondotik zura, sokak, aparailuak eta ontziko burdina ziren, Joan Martinez Arteagakoak ez zituela jaso zin
guztia atera zuten. Kintal bakoitza ateratzea bi erreal egiten bazuen. 9 egun zituen zumaiarrak zestoarrari
ordaintzeko. Auzian egindako gastuak alde bakoitzak
kostatu zen.
bereak ordainduko zituen.
Orduan Joan Perezek Joan Martinez Arteagakoari
Zumaiarrak gora jo zuen korrejidorearen epaiaren
bere 1.000 kintalak eskatu zizkion. Prest zegoen haiek
uretatik ateratzea kostatu zena ordaintzeko. Zumaia- aurka, eta bi aldeek Valladolidko Kantzelaritzan eman
rrak 600 kintal burdina eman zizkion, baina gaine- zioten jarraipena auziari. Alde bakoitzak bere frogak
rako 400 kintalak (Beduako pisuan 440 kintal zirenak eta testigantzak aurkeztuta, epaileek erabakia eman
eta dirutan eta garitan jaso zituenak) ez zizkion itzuli zuten: Gipuzkoako korrejidoreak epaia gaizki eman
nahi. Beraz, Joan Perezek korrejidoreari eskea egin zuen eta Joan Martinez zumaiarra aske utzi zuten.
1511-X-17an eman zuten epaia, auzi-gastuak alde
zion, zumaiarrak 440 kintalak itzul ziezazkion.
bakoitzak bereak ordain zitzala zehaztuz.
Joan Martinezek aurka egin zion zestoarraren esJoan Perez Idiakaizkoak aurka egin zion epaiari,
keari. Ehuneko 25eko irabazia lortzen omen zuen zestoarrak burdina haiekin, eta hark jasotako garia txa- eta, berrikuspen-mailan, Kantzelaritzakoek behin berra omen zen. Bidaiako arriskua, gainera, zestoarrak tiko epaia eman zuten. Joan Martinez Arteagakoaren
hartu zuen bere gain. Beste hainbat arrazoi ere azaldu alde emandako epaia zuzen zegoen, baina agindu bat
gehitu zioten: Joan Martinezek Liliko jaunari 20 eguzuen, bere alde, Joan Martinez Arteagakoak.
neko epean Beduako pisuko 200 kintal burdina emanHorrela jarraitu zuten bi aldeek, korrejidoreak go zizkion (edo 300 marai kintal bakoitzeko). Alde
epaia eman zuen arte. Joan Martinez Arteagakoa bakoitzak bere auzi-gastuei erantzungo zien (ikus
kondenatu egin zuen 440 kintal burdina ordaintzera. [XVI. m. (12) 4] agiria).
Kintal bakoitzagatik zilarrezko bi erreal deskontatu
Joan Perez Idiakaizkoa, Liliko jauna, eskribau ere
egingo zitzaizkion, itsaspetik ateratzea hori kostatu
zelako. Gainera bederatzi anega gari deskontatuko bazen. Noizbehinka Zestoako Kontzejuarentzat agi- 125 -
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3.13. irudia.
Etumetako benta.

riak ere egin zituen; Ernio aldeko saroiak ikuskatzean deko saroian mugarri bat ipini zuten lehengo haustarritzaren ondoan. Gauza bera egin zuten Komisoegindakoa, adibidez.
latzako saroian. Ezurtzako saroia mugarritu zuten
- 1512-VIII-9an, Etumetan, Zestoa eta Errezilen ondoren. Gero Elkamen nagusia eta Elkamen txipia
arteko mugan, Zestoako eta Errezilgo Kontzejue- izeneko saroietan haustarriak ipini zituzten. Erniogutako ordezkariak elkartu ziren. Zestoatik Joan Perez rutzeagako saroian ere haustarria ipini zuten. Handik
Idiakaizkoa eskribaua joan zen (Liliko jauna, gehie- joanda, Zezenarriaga izeneko saroia errepasatu zuten,
netan merkatari gisa aritzen zena), eta Errezildik Joan eta haustarrian burdinazko tresnaz gurutzea markatu zioten. Gazumeko saroian gauza bera egin zuten.
Martinez Loidikoa eskribaua.
Orobat Aldaolatzako saroian, Bedanburukoan eta
Errezilgo ordezkariak hauek ziren: Joan Ibañez Gallekuekoan. Azkenean Erdoiztako saroian gurutzeLanderraingoa (alkatea), Joan Albisu (fiela), Joan marka zuen haustarri handia ipini zuten. Hamabi saroi
Ibarbia (zinegotzia), Martin Saez Errekondokoa, bisitatu zituzten guztira (ikus [XVI. m. (12) 7] agiria).
Pedro Erkizia eta beste zenbait errezildar. Zestoatik
ordezkari hauek joan ziren: Sebastian Artazubiaga 3.2.6. Zumaiako Kontzejuaren gastuak
(alkatea), Joan Akertza (fiela), Kristobal Ezenarro (zinegotzia), Iñigo Ruiz Etxeberrikoa, Martin Fernandez - 1512-III-10ean, Zumaian, Iñigo Ibañez Dorrekoa
Edarritzagakoa, Joan Zelaia, Lope Potzueta, Martin eta Joan Fernandez Dornutegikoa alkateak, Pedro
Perez Iribarrengoa, Martin Zubiaurre, Joan Martinez Martinez Iraetakoa sindikoa, Martin Arrona zinegoAmilibikoa eta Joan Arretxe.
tzi txikia, Joan Mirubia (Saiazko prokuradorea), Joan
Epelola (Oikiako zinegotzi txikia) eta beste hainbat
Bi Kontzejuetako ordezkariek elkarrekin Etume- auzotar Joan Perez Etxazarretakoa eskribauaren auta eta Ernio artean erdibana zituzten hamabi saroien rrean elkartu ziren. Zumaiako Kontzejuak egin eta
mugak eta haustarriak ikuskatu zituzten. Etumetan, banatu beharreko gastuen zerrenda prestatu zuten.
Zegondia aldean, bi mugarri ipini zituzten. Legarral- Zerrendako atal batzuk hauek izan ziren:
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- Azkoitiko Batzar Nagusietan erabakitakoa, 34
- Pero Martinez Mantzizidorkoari Asuko aldapan
sukalderena, 4.386 marai.
ordaindu zituelako, 620 marai.
- Iraetako zubia egiteko Joan Beltrani, bertatik
- Oikiako zubia konpontzeko eramandako zuragadoan ibili ahal izateko, 2.000 marai.
tik, 2.292 marai.
- Azkoitiko Batzarretan izandako Fernando Indori,
650 marai.
- Joan Ibañetari 3 egunez Usarragan egoteagatik,
150 marai.

- Oikiako zubirako oholengatik, 1.224 marai.
- Oikiako zubian lan egindako 55 zurginei, 1.690
marai.
- Alkateei (bakoitzari 400), 800 marai.

- Galtzadak konpontzen 13 egunez ibilitako Katalina Zigarani, 198 marai.

- Prokuradoeari, 400 marai.

- Maria Otxoa Gabiolakoari 15 egunez galtzadak
Guztira 20.031,5 marai ziren. Herena Saiaz eta
konpontzeagatik, 260 marai.
Oikiak ordainduko zuten (6.667 marai). Zumaiako
Kontzejuak, beste bi herenei diru-sarrera batzuk des- Maria Gatiri 21 egunez harria garraiatzen ibiltze- kontaturik, 11.100 marai ordaindu beharko zituen.
agatik, 378 marai.
Kontzejuan zeuden 31 milakoetan banatuta, milako
bakoitzari 21 marai ordaintzea zegokion (ikus [XVI.
- Joan Perez Etxezarretakoari Basarteko Batzarre- m. (12) 5] agiria).
tan 4 egun egiteagatik, 300 marai.
Joan Beltran Iraetak Zumaiako Kontzejutik dirua
- Fernando Indori, Getaria, Elgoibar eta Zestoara lortu zuen bere etxe ondoan harrizko zubia egiteko.
Lehenago Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuek ere bejoateagatik, 150 marai.

3.14. irudia. Lasalde
edo Mantzizidortxiki
Oikiako zubi ondoan.
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Gipuzkoak bere Probintzia defendatzeko mobiliren diru-laguntza emana zioten Iraetako jaunari, zubitik doan igaro ahal izateko. Oikian, berriz, zurezko zatzen zituen bere soldaduak. Konpromiso hori zuen.
Zestoakoak Iruna joan ziren Nafarroa konkistatu zuzubia konpondu zuten.
ten gerra hartan. Soldaduak Gipuzkoatik at joaten baziren, soldata erregeak ordainduta joan ohi ziren.
3.2.7. Zestoako Kontzejuak gerrara

bidalitako soldaduak

- 1512-X-3an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Pedro Baltzola (Zestoako Kontzejuko sindiko fiela) agertu zen. Iñigo Ruiz Etxeberrikoa ere han zen. Gipuzkoako probintziari Fernando Katolikoa erregeak gerrarako eskatu zizkion 500
gizonetatik hamar Zestoak bidali behar zituen, eta
hamar haietako bat, denen buru, zen Iñigo Ruiz. Herriak hiru lantza, hiru arma, hamar bular-babes, hamar
buru-babes, etab. eman zizkion; baita mando bat ere,
armak eramateko.
Iñigo Ruiz zestoarrak espedizioko hamar lagunen hamabost eguneko soldata jaso zuen Kontzejuak
emanda, eta Irun Irantzura abiatu ziren. Lekuko Martin Otxoa Artazubiagakoa, Domingo Artiga eta Joan
Lopez Zelaikoa alkatea izan ziren (ikus [XVI. m. (12)
9] agiria).

3.2.8. Nafarroako gerra eta konkista
1512. urtean Gaztelako tropek Nafarroa konkistatu
egin zuten. Gipuzkoak ere bere zerikusia izan zuen,
Gaztelako erreinuarentzat egin zituen zerbitzuak
zirela medio. 1512-IV-20an, adibidez, Burgostik
Fernando Katolikoa erregeak zedula bidali zion Gipuzkoari soldaduen soldataz.
1512-VI-2an Pasaiara 90 itsasontzi ingeles sartu
ziren 12.000 soldadu ingeles eta 1.500 alemaniar
eta suitzarrekin. Hil bereko 18an errege Katolikoak
Joan Lazkanok gidatzen zuen armadarako 700 soldadu eskatu zizkion Gipuzkoari. Tropei ordaintzeko
gutunak ere maiz bidali zituen erregeak Logroñotik
(urriaren 21, 28 eta 31n). Probintzia defendatzeko
eta gerrako arduradun Diego Lopez Aiarakoa kapitaina izendatu zuen erregeak.

3.15. irudia. Iraetako
Arrieta etxea.
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1512-XI-15/19an Gipuzkoara Borboiko Karlos
dukea sartu zen, oinezko 15.000 soldadu, 400 zaldun eta artilleriarekin. Irun, Oiartzun, Errenteria eta
Hernani su emanda hartzen saiatu ziren. Donostia
ere setiatu zuten azaroaren 17an, baina 19an erretiratu egin ziren.
1512-XI-20an nafar eta frantsesen armada erretiratzen hasi zen Baztan aldetik. Fernando Katolikoak abenduaren 1ean Logroñotik Gipuzkoari
laguntza eskatu zion atzera zihoazen tropei bidea
mozteko. 3.500 gipuzkoar joan ziren. Belate aldean gipuzkoarrek 12 kanoi hartu zizkioten nafar eta frantses armadari. Badirudi Gipuzkoako
Ahaide Nagusiek beren tropekin harrapatu zituztela Gipuzkoako armarrian hainbat urtez irudikatu
diren hamabi konoiak. Probintziak bere lurraldea
defendatzeko konpromisoa zuenez gero, hiribildu
bakoitzak bere armak zituen eta alardeak egiten
zituzten. Batzarrek eta korrejidoreak izaten zuten
alarde militar haien berri. Gipuzkoarrak gerrara
Probintziatik kanpo joaten zirenean, erregeak ordaintzen zituen13.
Gipuzkoarrak 1512. urteko gerran itsasoz ere ibili ziren frantsesen eta nafar agaramontarren aurka14.
Zestoako Beltran Iraeta kapitaina (Joan Beltran
Ahaide Nagusiaren senidea) zen haietako bat.
Gerra hasi baino lehenago, 1512-V-12an Burgostik Fernando Katolikoak Gipuzkoako Joan
Fernandez de la Gama korrejidoreari eta bertako
Ahaide Nagusiei gonbitea egin zien militarki antola
zitezen, Gipuzkoaren eta Gaztelaren alde eta Nafarroaren aurka egitearren. 1512-VI-5ean elkartu
ziren Azpeitian Gipuzkoako Ahaide Nagusiak korrejidorerekin batera. Zestoatik Joan Beltran Iraeta
joan zen, Iraetako jaun eta Ahaide Nagusia1.
Are lehenago, apirilen 16an, Fernando Katolikoak debekatu egin zien gipuzkoarrei eta bizkaitarrei Frantziako erreinura burdina, altzairua,
burdin mea eta gerrarako erabil zitezkeen metalak
saltzea15.

Urte hartan, Albako dukearen tropek Nafarroako
beaumontarren tropen laguntzarekin laster hartu zuten Nafarroa. Soldadu ingelesak urriaren erdi aldera Ingalaterrarantz abiatu ziren, eta Albako dukea
Iruñea defendatzera itzuli zen Donibane Garazitik.
Agaramontarren eta frantsesen soldaduek azaroan
Iruñea setiatu egin zuten. Aita Santuak Nafarroako
erregeen aurkako eta Fernando Katolikoaren aldeko bi bulda argitaratu zituen16.
Konkistaren ondoren, Cisneros kardinalaren
aginduz Nafarroako hainbat gaztelu eraitsi egin zituzten: Melida, Xabier, Kaseda, Murelu, Aixita, Argetas, Uxue eta abarretakoak17.

3.2.9. Gipuzkoako Batzarrak, erregegutunak, etab.
1512. urte hasiera aldera, Azkoitiko Basarten bi Batzar Berezi egin ziren. Lehenengoan Alonso Modara
jauna hartu zuten, eta bigarrenean, Probintziak gerrarako eman behar zituen oinezko mila soldaduen gaia
aztertu zuten1.
Urte hartan Gipuzkoako lehen Batzar Nagusiak
Zumaian ospatu ziren apirilean. Bertan Ordiziako hiribildua erre egin zelako, hamar urterako 5.000 marai
zahar ordaintzea barkatu egin zioten18. Martxoaren
12an erre zen eta 100.000 maraiko laguntza ematea
erabaki zuten. Joan Fernandez de la Gama korrejidorea izan zen Batzarretako buru1. Donostia ere erre zen
urte hartan19.
Zumaian Probintziak egindako gastu-banaketan
Iñigo Ruiz Etxeberrikoa zestoarrari zenbait ordainketa
egin zioten: 800 marai Orio, Aginaga eta Sarian ibaiko
nasez arduratu zelako, eta 400 marai Probintziak aginduta Donostiara joan zelako. Horrez gain, Probintziak
Valladolidko gortera bidali zuen zestoarra zenbait
mandatu betetzera4. Martin Martinez Lasaoko prokuradorea (Donostiako San Bartolome komentuko mojen
izenean) Maria Migelez Urdaiagakoarekin eta Leonor
Abendañorekin auzitan ibili zen Oria ibaian “Gironda”
izeneko lekuan ipintzen zituzten nasen eskubideez20.
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Hurrengo Donostian bildu ziren Gipuzkoako BaAuzitan zebilen beste zestoar bat Katalina Etxezarreta alarguna zen. Seme-alaben tutore gisa auzia tzar Nagusiak, Donostiako Kontzejuak deituta. Pedro
zuen Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoarekin onda- Arbolantxak ekarritako armadaren zedula aztertu zuten. Gero, abenduaren 23an, Basarten ospatu zituzten
sun batzuen jabetzari buruz21.
Batzar Bereziak, Azpeitiak eta Azkoitiak deituta. AnGastu-banaketan orduan zebiltzan moneten balio- tonio Luzon korrejidore izendatu berriaren eta Vela
kidetzak zehaztu ziren. Txanpon edo “tarja” bakoi- Nuñez korrejidorearen gaia aztertu zuten. Abenduaren
tzak 9 marai balio zituen. Dukat zaharrak 47 txanpon 31n Donostiak deituta egindako Batzar Berezietan ere
(423 marai) balio zituen, dukat berriak 40 txanpon gai bera erabili zuten. Fernando Katolikoak Antonio
(360 marai), doblak 44 txanpon (396 marai) eta gaz- Luzon izendatu zuen Gipuzkoako korrejidore izateko,
telau edo Gaztelako errealak 60 txanpon (540 marai)9. baina Probintziak ez zuen onartu bere Batzarretan, eta
Rodrigo Vela Nuñez Avilakoa eskatu zuen kargu harAzaroan Hondarribian bildu ziren Gipuzkoako tarako. Erregeak Antonio Luzon “gerrako eskarmenBatzar Nagusiak. Diego Lopez Aiarakoarekin Nafa- tua zuelako eta justiziaren arloan ere jakituna zelako”
rroan zeuden soldadu gipuzkoarrei laguntzeko gaiak aukeratu zuela zioen, baina Probintziaren borondatea
onartu eta Vela Nuñez izan zen korrejidore1.
aztertu zituzten, besteak beste.

3.3. 1513. URTEA

3.3.1. Maria Joango Ausoroetxearen
auziaren jarraipena
Aurreko urtean, 1512.ean, Maria Joango Ausoroetxea
zestoarrak auzia ipini zien bere seme Matxin eta alaba Maria Anton eta Katalina Indo adingabeei. Maria
Joango lehenbizi Martin Indorekin Zestoako Indo
baserrira ezkondu zen. Alargundu ondoren, Zestoako zirujau Fernando (edo Hernando) Olazabalekin
ezkondu zen, eta lehen ezkontzara eramandako dotea
berreskuratzeko auzia hasi zuen Gipuzkoako korrejidorearen aurrean (ikus [XVI. m. (12) 3] agiria).

- 1513-V-9an, Tolosan, Vela Nuñez lizentziatuak
epaia eman zuen. Hiru seme-alaba adingabeek ehun
eguneko epea zuten Martin Indo aita zenaren herentzia onartzeko edo bazter uzteko.

- 1513-VIII-16an, Azpeitian, Maria Joango Ausoroetxearen prokuradoreak salatu egin zuen beste aldea, 100 egun igarota erantzun ez zutelako. Bi egun
geroago Indoko seme-alaben prokuradore Martin
Martinez Lasaokoak idaztia aurkeztu zion korrejidoreari. Maria Joango Indotik ondasun ugari jasoa omen
zen, eta jaso beharrekoak jasota zegoela zioen. Basoetako egurra eta zura hartu zituen egur-ikatza, oholak
- 1513-I-8an, Azpeititik, Gipuzkoako Rodrigo Vela eta ontzien mastak egiteko. Sagarrak eta laboreak ere
Nuñez korrejidoreak agindua bidali zion eskribau bati hartu zituen, ganaduak ere saldu zituen, etab.
(seguruenik Zestoako San Joan Ibañetari edo Joan
- 1513-VIII-25ean, Azpeitian, korrejidoreak
Martinez Amilibikoari) Indoko hiru anai-arrebek aurkeztuko zituzten lekukoei testigantzak hartzeko eskri- epaia eman zuen. Matxin, Maria Anton eta Katalibau izan zedin. Maria Joango Ausoroetxearen aldeak na Indo adingabeek emandako epean aita zenaren
bere eskribaua izendatuko zuen, eta bi eskribauek herentzia ez zuten, ez onartu eta ez baztertu. Beraz,
elkarrekin entzun eta idatziko zituzten lekukoen ai- anai-arrebek herentziari uko egin ziotela kontsideratu zuen.
torpenak.
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3.16. irudia. Zestoako
Indo baserria.

Ibañetarekin testigantzak hartzeko seme-alaben eskribaua izenda zezan. Hurrengo egunean, Zestoan,
Fernando Olazabalek, Maria Joangoren bigarren senarrak, San Joan Ibañeta eskribauari korrejidorearen
agindua eman zion, testigantzak har zitzan. Lekuko
- 1513-VIII-27an, Azpeitian, Maria Joango Auso- Joan Martinez Ibañetakoa zaharra eta gaztea, eta Marroetxea (edo Potzueta) andrearen izenean Joan Lopez tin Artzubiaga zestoarrak izan ziren.
Etxanizkoa prokuradoreak aurka egin zuen herentzia
- 1513-XI-10ean, Zestoan, Fernando Olazabal meonartzeko epea igarota zegoelako. Egun batzuk geroago, Martin Martinez Lasaokoak bereari eutsi zion. dikuak (Maria Joangoren senarrak) San Joan Ibañeta
eskribauaren aurrean Zestoako lekuko hauek aurkeztu
- 1513-X-29an, Azpeitian, Maria Joangok onartu zituen: Pero Lopez Altzolaraskoa eskribaua, Domenegin zuen haren seme-alabek Indoko herentzia hartu ja Mena, Joan Otxoa Gorosarrikoa, Martin Fernanizana, eta, jarraian, korrejidoreak epaia eman zuen. dez Edarritzagakoa, Martin Perez Kortazarkoa eta
Alde bakoitzak 9 eguneko epea izango zuen bere al- Domenja Ausoroetxea. Lekuko hauek zin egin zuten
egia erantzungo zutela. Zinean lekuko hauek izan zideko frogak eta testigantzak aurkezteko.
ren: Joan Amilibia, Domingo Zabala eta Joan Marti- 1513-XI-2an, Azpeitian, Maria Joangoren aldeak nez Ibañetakoa.
epea 20 egun luzatzea eskatu zuen. Korrejidoreak
Maria Joango Ausoroetxearen (edo Potzuetaren)
eman egin zion luzapena.
aldeak lekukoei galdera hauek egin zizkien:
- 1513-XI-5ean, Azpeitian, Maria Joango Auso1) Ea ezagutzen zituzten Maria Joango Ausoroetxeak (Jausoroetxea eta Aisoroetxea formak ere
roetxea eta Martin Indo zenaren Matxin, Maria
erabili zituzten) prokuradore bidez Martin Martinez
Anton eta Katalina seme-alabak. Ea Martin Indo
Lasaokoari dei egin zion haien eskribau San Joan
- 1513-VIII-26an, Azpeitian, Martin Martinez Lasaokoa prokuradoreak hau jakinarazi zuen: hiru anaiarrebek aita zenaren herentzia inbentarioaren arabera
onartu zutela.
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3.17. irudia.
Ausoroetxea baserria.

(edo Urrutia) ezagutzen zuten eta Indo baserria
bere lurrekin Zestoako partean zegoen.
2) Ea zekiten Matxin, Maria Anton eta Katalina
Indo Martin Indo eta Maria Joango Potzuetaren
(edo Ausoroetxearen) legezko seme-alabak zirela. Ea zekiten seme-alaben tutoreek Indo baserria
errentan emana zutela.
3) Ea zekiten 26 bat urte lehenago Martin Indo (edo
Urrutia) eta Maria Joango legez ezkondu zirenean
Potzuetako Joan Urbieta “Agure” eta emazte Maria
Ibañez Ausoroetxekoak Martinen aita Joan Indori
haien alaba Maria Joangoren dote gisa 115 kintal
burdina agindu eta ordaindu zizkiotela. Ea zekiten
behia, txahala eta bost ardi eman zizkiotela.
4) Ea zekiten Martin Indo hil egin zela.

6) Ea zekiten Martin Indo egin zizkioten zaurien
ondorioz hil zela eta Maria Joangok mediku eta
sendagaitan dozena bat dukat gastatu zuela.
7) Ea zekiten Maria Joangok Martin senar zenaren
zorrak ordaindu zituela, Azpeitiko Erraztiko burdinolako Pedro Barrenolarengandik jasotako 12
kintal burdina eta Domenja Ausoroetxea ahizpak
emandako idi parea (gero 9 dukatean saldua) Indoko zorrak ordaintzen erabili zituela. Ea zekiten
zorrak ordaintzen guztira 90 kintal burdina inguru
erabili zituela.
8) Ea zekiten Maria Joango, Fernando senarrarengana joan zenean, Matxin semea berekin eraman
zuela eta hura hazten ari zirela.
9) Ea zekiten Maria Joangok Santa Engraziako serorarengandik 4 dukat maileguz lortu zituela eta
Indo baserriko zorrak ordaintzen erabili zituela.

5) Ea zekiten Maria Joangok Martin Indoren hileta,
urtebetetze eta gainerako elizkizunak eginarazi eta
10) Ea zekiten aurreko galderetan adierazia Zesordaindu zituela hurrengo 10 urteetan eta 10.000
toan eta inguruetan ezaguna zela.
marai inguru kostatu zitzaizkiola. Ea zekiten Martin hil ondoren seme-alabak hamar urtez elikatu eta
- 1513-XI-18an, Zestoan, Fernando Olazabal mehazi zituela, eta Indo baserriari zegozkion zergak
dikuak beste lekuko batzuk aurkeztu zituen Joan Martiordaindu zituela.
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nez Amilibikoa eskribauaren aurrean: Jofre Altzolarats,
Martin Berridi, Ramus Zabala, Joan Ondalde, Joan Aia
eta Ramus Gorosarri. Hauek ere zin egin zuten Nikolas
Aizarnazabal, Martin Otxoa Artazubiagakoa, Martinez
Olazabalgoa eta Joan Erretzabalen aurrean.

bak biloba omen zituen. Mariak batzuetan maileguz dirua ematen omen zion Maria Joangori, hau estu zebilelako. Martin Indo zaurituta Aizarnako plazara eraman
zuten, eta gero Iribarrena etxera, eta han hil omen zen.

- Domenja Ausoroetxeak 32 urte zituen eta Maria
- Galderei erantzuten lehenbizi 46 urteko Pero Lo- Joangoren ahizpa zen. Martin Indo senarra zauritu
pez Altzolaraskoa eskribaua hasi zen. Indo baserrian zutenean zilarrezko “agnus dei”a eman omen zion
maizter Joango Egaña omen zegoen, Joan Indo apai- ahizpari medikuei ordaintzeko. Bospasei urte lehezarekin (adingabeen tutorearekin) kontratua egin on- nago ahizpari idi parea eman zion, eta dukat bat eta
doren. Martin Indo lantzakada jota zauritu omen zu- bi anega eta erdi gari ere bai. Dukata merioak Indon
ten. Maria Joangok senar zenaren zenbait zor ordaindu egindako ondasun-exekuzioa ordaintzeko omen zen.
omen zuen. Matxin semea amarekin bizi omen zen.
- Martin Berridi Arbe baserrian (Indo ondoan)
- Domenja Menak, 60 urteko andreak, erantzun maizter zegoen eta 43 urte zituen. Joan Urrutiari
zuen ondoren. Egin beharreko elizkizun guztiak egin (Martin Indoren aitari) entzunda zekien Maria Joanzizkion Maria Joangok senar zenari. Martin Indo ze- goren dotea kobratu zuela. Kobratu zuenean kintal
nak, Martin Urrutiaren fidatzaile izanik, 60 kintal bur- burdinak 4,5 florin balio omen zuen. Orduan, 1513an,
dina zor omen zizkion Domenjari, eta ordaintzen ez kintal burdinak dukat bat balio zuen (360 marai). Joan
zutelako Maria Joango preso harrarazi zuen auzitara Esnalek Goikoetxetik doteko 10 ardi eraman omen zieramanda. Maria Joangoren aitak (Potzuetako “Agu- tuen Indora (ez bost).
re” deituak) ordaindu omen zituen 60 kintal burdinak
Martin Indo zauritu zutenean Fernando Olazabal
eta auzi-gastuen 5 dukat.
zirujaua eta Esteban Aranguren barberua saiatu omen
- 44 urteko Maria Goikoetxeak (Santa Engraziako ziren sendatzen. Maria Joangok Fernandori upel berria
serorak) erantzun zien jarraian galderei. Hiru anai-arre- eman omen zion ordainetan. Domenja Ausoroetxeak

3.18. irudia.
Motrollamendiko Arbe
zahar eta berria.
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Maria Joango ahizpari idi parea eman zion (7 dukat ba- go Maria Joangori, eta Martin Fernandez Edarritzalio omen zuen), eta urtebete geroago Maria Joangok 9 gakoak eta Joan Otxoa Gorosarrikoak ordaindu zioten.
dukatean saldu omen zion Ramus Zabalari. Honek ez
- Zumaian bizi zen Joan Aiak, 53 urtekoak, aitortu
omen zion ordaintzen, eta azkenean Martin Fernandez
zuen gero. Maria Joangok dotean Indora eramandako
Edarritzagakoak ordaindu omen zion idi parea.
behia amilduta hil omen zen. Gero txahala ere hil egin
Apategiko Paskualak ere Maria Joangori eskatzen omen zen. Martin Indok Domingo Paginori 21 edo 22
omen zion oihal batzuen ordaina, baina arroparen bat florineko zorra utzi omen zion, eta Maria Joangok orsalduta Maria Joangok ordaindu omen zion. Azpei- daindu omen zion.
tiko Erraztiko Semero Areitzaga olagizonarengandik
- Martin Perez Kortazarkoak 60 urte zituen. Hark
Fernando Gebarak egindako zorragatik 10-12 kintal
burdina eraman omen zituen Martin Berridik Ramus zioenez, Indon maizter Joan Egaña zegoen, eta urtero 110 florin, bi otarkada sagar eta beste otarkada bat
Zabalarekin Beduara, Maria Joangoren aginduz.
edo bi gaztaina ordaintzen zuen errenta gisa. Erren- Joan Ondaldek 60 urte zituen, eta haren ustez, tako tratua egiteko elkarrizketetan Joan Esnal, Joan
Potzuetako Joan Urbietak Maria Joango alabaren Areitzaga, Joan Lizasoeta, Aizarnazabalgo Enbilgo
dote gisa, besteak beste, 10 ardi (eta ez 5) eta zila- etxejabea eta Martin bera izan omen ziren, Joan Indo
rrezko katilua ere eman zituen. Maria Joangok, alar- eta Joan Egañarekin batera.
gundu ondoren, Indo baserriari zegozkion alkabalak
- Ramus Gorosarrik erantzun zien ondoren galdeeta gainerako zergak ordaindu zituen. Maria Joangok
Indoko baso batzuetako egurra saldu omen zion Joan rei. 30 urte zituen, eta Martin Indo hil zenean gorpuOtxoa Gorosarrikoari. Paskuala Apategi, Maria La- tza Aizarnako elizara eramaten han omen zen. Martin
rrañaga eta Maria Apategi (edo Amilibia) ere Maria Indo zaurituta ohean oihuka ikusi omen zuen.
Joangoren hartzekodun omen ziren oihal batzuk zi- Joan Otxoa Gorosarrikoak 42 urte zituen. Martin
rela medio. Ordaindu omen zizkien azkenean. Joan
Ondaldek Maria Joangori zilarrezko ontzi bat emanda Indo hil zenean 14 kintal burdina zor omen zizkion. Mahonek urrezko lau dukat ekarri omen zizkion. Gero ria Joangok eskatuta, Joan Perez Idiakaizkoari 17 kintaJoan Ondaldek Grazia Askatsuari dirua emanda be- len dirua eskatu zion, baina Maria Joangok konpromisoa hartu zuen hura Joan Otxoari ordaintzeko.
rreskuratu omen zuen ontzia.
Galdeketa bukatu ondoren, San Joan Ibañeta eskri- 48 urte zituen Martin Fernandez Edarritzagakoak
erantzun zuen ondoren. Hark ordaindu omen zizkion bauak zioenez, lekuko batzuen testigantzak jasotzera
9 dukat Maria Joango Ausoroetxeari Ramus Zabalak Joan Martinez Amilibikoa eskribaua ez zen azaldu.
Hauek ziren San Joan Ibañeta eskribauak bakarrik galjasotako idi pareagatik.
deketa egindakoak: Pero Lopez Altzolaraskoa, Domen- Gero Ramus Zabalaren txanda izan zen. 30 urte ja Mena, Maria Goikoetxea eta Domenja Ausoroetxea.
zituen, eta Maria Joango, alargundu zenean, Indoko
- 1513-XI-22an, Mutrikutik, Maria Joango Ausozorrak ordaintzearren basoren bat eta txerriren bat
saltzen ikusi omen zuen. Ramus Zabalak eta Martin roetxeari korrejidoreak agindua bidali zion lau egun
Berridik zazpi edo zortzi urte lehenago Beduara era- barru haren aurrera zin egitera joan zedin.
man omen zituzten Maria Joangoren kintal burdinak.
- 1513-XII-2an, Zestoan, Zarauzko Joan Martinez
Elbira Indorentzat (Joan Aizarnazabalen emaztearentzat) omen ziren, Indoko seniparte gisa zegozkiolako. Amilibikoa eskribauak Maria Joangori korrejidoreaRamus Zabalak idi parea erosi zion urtebete lehena- ren aginduaren berri eman zion. Lekuko Joan Perez
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3.19. irudia. Zestoako
Lizasoetatxiki.

- Eskribau fielari eta zinegotzi nagusiari (400na),
Arretxekoa eta Domingo Urbieta (Maria Beltran Ur800 marai.
bietaren semea) zestoarrak izan ziren.
- Martin Narruondo maisuari Basarteko Batzarre- 1513-XII-16an, Zestoan, Maria Joango Ausoroetxeak eta Fernando Olazabal medikuak ahalorde- tan egun bat igarotzeagatik, 50 marai.
agiria egin zuten Joan Lopez Sarakoa auzian haien
- Joan Perez Elorriagakoari, Hondarribiko Batzar
prokuradore izan zedin. Zestoako San Joan Ibañeta eskribauak idatzi zuen agiria, eta, lekuko, zestoar hauek Nagusietara eta beste Batzar Berezi batzuetara joateaizan ziren: Joan Martinez Ibañetakoa, zaharra eta gaz- gatik (guztira 24 egun), 1.440 marai.
tea, eta Martin Artzubiaga (ikus [XVI. m. (13) 1] agiria).
- Giraldori Usarragan bi egun igarotzeagatik, 120
marai.
3.3.2. Zumaiako Kontzejuaren gastu-

banaketa

- Joan Iruñari Donostian 5 egun igarotzeagatik,
300 marai.

- 1513-I-12an, Zumaian, San Pedro elizako sakristian, Joan Martinez Arteagakoa eta Martin Narruondo
- Usurbilgo harginak Kontzejuaren errota konponalkateak, Martin Lopez Irurekoa (zinegotzi nagusia),
Martin Arrona (zinegotzi txikia) eta beste zenbait au- tzeagatik, Martin Narruondori, 144 marai.
zotar elkartu ziren. Zumaiako Kontzejuak egindako
eta guztien artean ordaintzeko gastuen zerrenda egin
- Ezurikoa (oraingo Etzubikoa) bere idiekin errezuten. Hauek dira zerrendako atal batzuk:
ge-erreginen zerbitzura joan zelako, 108 marai.
- Gipuzkoako Batzarretan Zumaiari 34 sukaldegatik zegokiona, 13.489 marai.
- Bi alkateei (400na), 800 marai.

- Zaintzaile edo zelatarientzat, 1.250 marai.
- Pedro Aranori bere itsasontziarekin Irunera egindako zerbitzuagatik, 423 marai (edo urrezko dukat bat).
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- Sasiola batxilerrari mandoaz erregearen zerbitzu- agiria. Saiaz eta Oikiakoen prokuradore Joan Domingo Areitzagari agiriaren kopia eman zioten, korrejidora joateagatik, 211,5 marai.
rearen aginduz (ikus [XVI. m. (13) 2] agiria).
- Gauza beragatik Pedro Martinez Mantzizidorkoari, 211,5 marai.
3.3.3. Jakobo Ipintza zenaren emaztearen
- Martin Lopez Irurekoari Irunerako eman zuen
upela ardoagatik, 2.286 marai.

ordainketa, eta Muskizko burdin mea

- 1513-I-25ean, Zestoan, Martin Artzuriagak eta
emazte Domenja Ipintzak ordainagiria egin zuten
- Madalena Otsangori gauza beragatik, 2.286 marai. Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eta Blas Artazubiaga eskribauen aurrean. Jakobo Ipintza zenak (ikus
- Grazia Arantzari, bandera egiteko eman zuen “al- 1507. urteari dagokion 2.2.5. atala eta [XVI. m. (07)
7] agiria) zorretan utzi zizkien Martin Ibañez Ipinjuba” izeneko arropagatik, 720 marai.
tzakoa zenari eta honen emazte Maria Ruiz Dorrekoa
- Irunera gerrara eramandako ogi, haragi eta arrai- zenari 47 kintal burdina eta urrezko 13 dukat eta 150
marai.
nagatik eta ostatuagatik, 4.414 marai.
- Hondarribian ibilitako oinezko soldaduei emandakoa, 13.144 marai.
- Etab.
Nafarroako gerra eta konkista zela eta, gastuak
asko igo ziren, 37.942 marairaino. Horietatik Saiazek
herena (12.650 marai) ordainduko zuen. Kontzejuari
25.300 marai zegozkion, baina beste gastu eta sarrera
batzuk ere erantsita, 24.600 marai ordainduko zituen.
520 milakoren artean banatuta, 47 marai zegozkion
milako bakoitzari.
Kristobal Gartzia Azkuekoa eskribauak idatzi zuen

Kontuak garbitu zituztenean, Domenja Ipintzaren
ama Maria Ruiz Dorrekoak Jakobo eta Pedro Ipintza anaiei emandako 100 dukat azaldu ziren. Jakobo
Ipintzak, Martin Ibañez eta Maria Ruiz senar-emazteek egindako zorragatik, Joan Perez Idiakaizkoari 47
kintal burdina eman zizkion, eta urrezko 20 dukat ordaindu zituen Zestoako elizako sagrariorako. Azkoitiko Pedro Irarragaren Joango semeari ere 20 dukat
eman zizkion.
Jakobo Ipintza zenak, azkenean, Martin Ibañez
Ipintzakoari eta honen emazte Maria Ruizi (edo haien
oinordekoei) 47 kintal burdina eta 13 dukat zor zizkien. Jakoboren alargunak, Maria Martinez Altzo-

3.20. irudia. Zestoako
Ipintza baserri
desagertua, errepide
ondoan.
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laraskoak, urrezko 30 dukat eman zizkien Domenja
Ipintzari eta Martin Artzuriaga senarrari. Hauek, gurasoen herentziatik zegokien zatia jaso zutelako, ordainagiria eman zioten Maria Martinezi.
Lekuko Joan Perez Arretxekoa, Joan Martinez
Akertzakoa eta Zuube zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (13) 3] agiria).

amaiera emateko, Pero Lopez eta Maria Perez senaremazteek eta Joan Martinezek Joan Perez Baldakoa
getariarra aukeratu zuten arbitro eta epailetzat. Haren
erabakia betez, Joan Martinez Ibarbiakoak Bekolako
senar-emazteei guztira urrezko 80 dukat eman zizkien
(lehendik 50 dukat aurreratu zizkien), eta hauek ordainagiria eman zioten, Fernando eta Katalina Orexarenak izan ziren ondasunei uko eginez.

- 1513-II-18an, Zestoan, Bizkaiko Muskizko Joan
de la Quadrak bere burua eta ondasunak behartu egin
zituen apirilaren erdi alderako Beduan Zestoako Joan
Martinez Ibañetakoa eskribauari 600 kintal burdin
mea ematera. Bizkaitarrak mea haren balioa dirutan kobraturik zuen, zestoarrak ordainduta. Beduako
errenterian, zerga guztiak ordainduta utziko zizkion
burdin meazko kintalak Muskizkoak.

Blas Artazubiagak egindako agirian lekuko izan
ziren Usurbilgo Joan Atxaga (Atxagako jauna) eta
Zestoako Sebastian Artazubiaga eta Kristobal Ezenarro (ikus [XVI. m. (13) 5] agiria).

Obligazio-agiria Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak egin zuen. Lekuko Zestoako Pedro Migelez
Olidengoa eta Bartolome Ibañeta zestoarrak eta Martoanez Sastarrain debarra izan ziren (ikus [XVI. m.
(13) 4] agiria).

- 1513-IV-16an, Santa Engrazia egunez, Santa Engraziako ermitaren aurrean, Zarauzko eskribau Joan
Martinez Amilibikoarengana Bekolako Pedro Lopez
Altzolaraskoa eta Jofre Ibañez Altzolaraskoa anaiak
elkartu ziren. Pedro Bekolako jauna zen, eta Jofre
anaiak zioenez, lehenago Zornotza baserria bere lurrekin eta Olazarreta izeneko lursaila erosi zizkion
Pedrori.

3.3.4. Maria Perez Untzetakoak Joan
Martinez Ibarbiakoari emandako
ordainagiria

3.3.5. Zornotza eta Pagaldazuri baserrien
eta lursail baten salmenta

Jofrek Zornotza baserria eta lursaila bereganatu
egin nahi zituen, baina baserrian eta lursailean bertan eskribauarekin gauzatu beharreko ekintza anaiak
ez zion egiten. Hiru egunen buruan jabetza ematen ez
bazion, Jofrek berak bakarrik hartuko zuen bere gain
jabetza, eskribauarekin eta lekukoekin bertara joanda. Pedro Lopez anaiak erantzuna emango ziola jakinarazi zuen. Lekuko Esteban Artazubiaga eta Pedro
Baltzola ontzi-maisua (biak ere zestoarrak) eta beste
zenbait izan ziren.

- 1513-II-27an, Zestoan, Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoa, Maria Perez Untzetakoa emaztea eta Azpeitiko Joan Martinez Ibarbiakoa Aizarnako elizaren
aurrean elkartu ziren Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Maria Perez lehenbizi Getariako
Fernando Orexarekin ezkondu zen. Alargundu ondoren Zestoako Pero Lopezekin ezkondu zen, eta auzi
luzea izan zuen 1504. urteaz gero Fernando zenaren
anaia Beltran eta arreba Katalinarekin, lehen ezkontzara eraman zuen dotea berreskuratu nahian (ikus
- 1513-IV-19an, Zestoako Olazarreta izeneko ha1.4.3.; 1.5.1.; 2.1.1.; 2.2.1.; 2.3.3.; 2.4.2.; eta 2.5.1.
riztian, Zarauzko Joan Martinez Amilibikoa eskriatalak).
bauaren aurrean Jofre Ibañez Altzolaraskoa azaldu
Azkenean Katalina Orexa getariarraren ondasunak zen. Hark zioenez, anaia Pedro Lopezi eta koinata
exekutatu egin zituzten, eta bertan Joan Martinez Maria Perez Untzetakoari lursail hura erosi zien, baiIbarbiakoa Katalinaren fidatzaile izan zen. Arazoari na senar-emazteak ez zeuden han eta hariztiaz jabetu
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Salerosketan lekuko azpeitiar hauek izan ziren:
Joan Martinez Ibarbiakoa, Joan Martinez Egurtzakoa
eta Joan Saez Garingoa.
- 1513-VIII-29an, Aizarnan, Zestoako Joan Martinez
Ibañetakoa eskribauaren aurrean Pedro Lopez Altzolaraskoa eta Joan Agirre zestoarrak elkartu ziren. Pedrok
Joani Aizarnan zuen baratzean lursaila saldu zion, 24
beso luze eta 16 beso zabalekoa. Mugakide hauek zituen: Zazpisagasti, Aizarnako plaza eta Pedro Lopezen
lurrak. Urrezko 13 dukat ordaindu zituen Joan Agirrek.
Salerosketan lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Perez Iribarrengoa, Blas Lasao eta Pedro Iribarrena (ikus [XVI. m. (13) 7] agiria).

3.3.6. Maria Fernandez Etxeberrikoa eta
Etxeandia
- 1513-II-27an, Zestoako harresi barruko Etxeandian,
Zarauzko Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren aurrean Maria Fernandez Etxeberrikoa, Joan Migelez
Ipintzakoa eta honen emazte Maria Joaneitz Artazu3.21. irudia. Baltzolako armarria.
biagakoa elkartu ziren. Maria Fernandez Pero Otxoa
nahi zuen; baita Zorzontza baserriaz eta bertako lur Artazubiagakoa zenaren alarguna zen. Haien seme
eta ondasunez ere. Aiztoaz haritz-adar batzuk moz- Joan Perez Artazubiagakoa zena Maria Joan Arberetu zituen, jabea zela adieraztearren. Gero Zornotza kin ezkondu zen, eta hauen alaba zen Maria Joaneitz.
etxean Maria Iñigez Mirubikoa aurkitu zuen. Etxetik
Joan Perez ezkondu zenean, Maria Joan Arberen
Maria atera eta Jofrek sartu zen barrura. Etxe barruan
ibili zen, eta ateak ireki eta itxi egin zituen, jabe gisa. familiak 100 kintal burdina agindu zien Pero Otxoa
Gero Maria Iñigez Mirubikoa, eskutik helduta, etxe eta Maria Fernandezi. Gero Pero Otxoa eta Maria Ferbarrura sartu zuen, han, Jofre nahi zuen artean, maiz- nandezek Joan Perez semearen zor batzuk ordaindu
ter izan zedin. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: zituzten. Gainera Maria Fernandezek Maria Joaneitz
Joan Lizasoeta “Suhi”, Martin Lizasoeta semea eta bilobari 320 kintal burdina agindu zizkion Matxin BaDomingo Urbieta (Maria Beltran Urbietaren semea). ñez zenarekin Zestoako Bañezetxera ezkondu zenean.
Orduan Etxeandiari eta bertako ondasunei uko egin
- 1513-VIII-18an, Azpeitian, Domingo Egurtza zien Maria Joaneitzek.
eskribauaren aurrean Bekolako Pedro Lopez AltzolaDena den, Matxin Bañez laster hil zen, eta Maria Joaraskoa eta Jofre Ibañez Altzolaraskoa anaiak elkartu
ziren. Pedrok Jofre anaiari Pagaldazuri baserria bere neitz alarguna Joan Migelez Ipintzakoarekin ezkondu
lur eta guzti saldu zion. Lur haiek Zestoako Kontze- zen. Azken ezkontzaren ondoren doteaz zituzten desajuaren herri-lurrez inguratuta zeuden erabat. Salmen- dostasunak konpondu egin zituzten senar-emazte gazta-prezioa 120 kintal burdinakoa zen. Bekolako seni- teek eta Maria Fernandez Etxeberrikoak (Maria Joaneitzen amonak). Kontratu berria egin zuten horretarako.
parteagatik zegozkion Jofreri kintal haiek.
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3.22. irudia. Mozti
aldea, Olaldetik
begiratuta.

Maria Fernandezek senar-emazteei Etxeandia,
Mozti baserria (Erretzabal eta Lili bitartean zegoena)
eta errementeriko txabola lur eta ondasun guztiekin
eman zizkien, baldintza batzuekin. Senar-emazteek
Maria Fernandezi ordainagiria eman behar zioten ezer
baino lehen Maria Joaneitzi dote gisa agindutako 320
kintal burdinagatik. Beraz, kintal haiek ez ziren berriz
aipatuko. Joan Migelezek eta emazteak urrezko 100
dukat emango zizkioten Maria Fernandezi, eta haren arimaz eta etxeko hildakoenez arduratuko ziren.
Senar-emazteei emandako etxe eta ondasun guztien
erdiaren gozamena bizialdi osoan Maria Fernandezena izango zen. Ondasunen erdiaren gozamenari uko
egiten bazion, senar-emazteek behar bezala mantendu
beharko zuten Maria Fernandez amona.

aurrean zeudelarik. Kontratu hartan lekuko izan ziren
Zestoako Fernando Olazabal medikua, Pedro Oliden
eta Pedro Garratza (ikus [XVI. m. (13) 6] agiria).

3.3.7. Beltran Iraeta eta Joan Mendizabal
Valladoliden auzitan
Aurreko urteetan Zestoako Domingo Ereñok eta Beltran Iraetak Azpeitiko Joan Mendizabalekin elkartea
sortu zuten itsasontzia Irlandara arrantzara bidaltzeko. Kontuetan zeuden desadostasunengatik auzia
izan zuten Gipuzkoako korrejidorearen aurrean (ikus
[XVI. m. (11) 2] eta [XVI. m. (13) 8] agiriak).
- 1513-V-30ean, Azpeitian, Beltran Iraetak Joan
Lopez Etxanizkoa prokuradorearen aginduz Joan
Mendizabali jakinarazi zionez, Valladolidko Kantzelaritzan eman behar zion jarraipena auziari. Azpeitiko
Joan Eizagirre eskribauak eman zion Beltran Iraetaren gutunaren berri.

Joan Migelez Ipintzakoak hurrengo garizumako
Pazko egunean urrezko 20 dukat emango zizkion Maria Fernandezi, eta gero urtero Pazko egunean beste
20na dukat, guztira 100 dukat osatu arte. Ezkontideren
bat hilda ezkontza legezko seme-alabarik gabe desegiten baldin bazen, emandako ondasunak irabaziekin
Prozesua Valladolida ekainaren 6an iritsi zen Gi(baldin bazeuden) lehengo enborrera itzuliko ziren.
puzkoako korrejimendutik. Prozesuaren kopia Beltrani ezin izan zion Migel Perez Idiakaizkoa eskribauak
Joan Migelez Ipintzakoak fidatzaileak ipini zituen: maiatzaren 30a baino lehen eman, Nafarroako gerra
Zestoako Pedro Baltzola ontzi-maisua eta Joan Ur- zela eta, frantsesen esku egon zelako (ikus [XVI. m.
bieta (Urbieta etxeko jauna), biak ere eskribauaren (13) 8] agiria).
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Auzi honek badirudi Valladoliden jarraipenik ez eta beste zenbaiti hango Kantzelaritzan prokuradore
zuela izan, ekainaren 6az gero gai honi buruzko albis- izan zitezen. Martin Otxoa zestoarra, Joan Fernandez
Dornutegikoa zumaiarra, Joan Ibañez Garratzakoa eta
terik ez dagoelako.
hauen lagunak izango ziren aurkariak.

3.3.8. Martin Otxoa Artazubiagakoa
eta Joan Ruiz eta Joan Lopez anaia
zumaiarrak

Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Zumaiako
Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaia adingabeen prokuradore izanik, auzi luzea izan zuen 1505.
urteaz gero Aiako Santxa Migelez Atxagakoarekin
Arrazubiko ondasunei buruz egindako kontratuaren
ondoren (ikus, besteak beste, [XVI. m. (06) 2], [XVI.
m. (09) 9] eta [XVI. m. (10) 3] agiriak). Martin Otxoa
kalteturik atera zen. Adingabeen amona Maria Ibañez
Altzolaraskoa zenak, ordea, konpromisoa hartu zuen
bere garaian Martin Otxoa auzi hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (12) 2] agiria).

- 1513-IX-16an, Valladoliden, Joan Bitoria Martin Otxoaren eta lagunen prokuradore gisa azaldu
zen. Biharamunean Azpeitian Joan Martinez Egurtzakoa korrejidoreordeak dei egin zien Joan Ruiz eta
Joan Lopezi tutorearekin korrejimendura joan zitezen. Egun berean Martin Otxoaren prokuradore Joan
Lopez Etxanizkoak Vela Nuñez korrejidoreari eskea
egin zion Zumaiako anaia adingabeen aurka. Martin
Otxoak Santxa Migelezi 100 kintal burdina, 100 librako txerria, zenbait arropa (4 dukat balio zuten) eta
auzi-gastuengatiko 5.600 marai ordaindu zizkion. Beraz, bi anaiek eta Antonio Atxaga tutoreak kalte hura
ordaindu egin behar zioten.

Dena den, Antonio Atxagak erreginaren agindua
Ondorioz, Martin Otxoa Artazubiagakoak Maria erakutsi zion korrejidoreari, auzia Valladolidko KanIbañezen Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa bilobei, tzelaritzara bidal zezan.
oinordeko zirenez gero, auzia ipini zien Gipuzkoako
- 1513-IX-30ean, Zestoan, Martin Otxoa Artazukorrejimenduan. 1513-VIII-13an, Joan Ruiz eta Joan
Lopez adingabeek Usurbilgo Antonio Atxaga eskribaua biagakoak eta Joan Perez Garratzakoa zumaiarrak
zuten tutore, eta egun horretantxe Azpeitian ahalordea Valladolidko Joan Bitoria, Joan Lazkano eta beste
eman zien Valladolidko Anton Oro, Antso Paternina zenbaiti prokuradore-ahalordea eman zieten. Blas Ar-

3.23. irudia. Usurbilgo
Atxaga etxea.
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tazubiaga eskribauaren aurrean Joan Martinez Ami- luziatik 400 “kaiz” gari Gipuzkoa eta Bizkaira eralibikoa, Esteban Artazubiaga eta Pedro Baltzola zes- man eta saltzeko. Kaiz izeneko neurriak Gaztelan 12
anega edo 666 litro inguru zituen.
toarrak izan ziren lekuko.
Martin Jausoro idazkariak Valladoliden Azkoitiko
- 1513-XII-6an, Valladoliden, Joan Bitoriak Martin
Otxoaren izenean demanda ipini zien Kantzelaritzan Frantzisko Idiakaitz lehengusuari ahalordea eman
Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaiei, kalteak zion gari haiek Gipuzkoa eta Bizkaira eramanda ahalik eta prezio onenean sal zitzan. Ahalorde-agiria egin
kobratu nahian.
zutenean lekuko hauek izan ziren: Martin Idiakaitz,
- 1513-XII-14an, Valladoliden, Anton Oro proku- erreginaren ezproin-mutila, eta mizer Antonelo Lioradoreak anaia adingabeen aldeko arrazoiak azaldu nelo, Galipoliko (Turkiako hiria da) sindikoa (ikus
zituen. Santxa Migelez Atxagakoak Arrazubian zi- [XVI. m. (13) 10] agiria).
tuen ondasunak ez omen ziren biloben eskuetara inoiz
Ahalorde-agiria Zestoako Blas Artazubiaga espasa. Gainera, Joan Ruiz eta Joan Lopezek amona
Maria Ibañez Altzolaraskoaren herentziari uko egin kribauaren protokoloetan dago, baina testuan ez du
ipintzen nork egina den, eta ez dakigu Valladoliden
omen zioten.
Blas berak idatzi zuen ala ez. Badakigu, ordea, Blas
- 1513-XII-16an, Valladoliden, Joan Bitoria proku- Artazubiaga irailaren 30an Zestoan zegoela (ikus
radoreak aurka egin zien Anton Ororen argudioei [XVI. m. (13) 9] agiria).
(ikus [XVI. m. (13) 9] agiria).

3.3.9. Iraetako hamarrenak eta
Andaluziako gariak

3.3.10. Gipuzkoako Batzarrak, erregegutunak, Gipuzkoako armarria, etab.

1513. urtean, urtarrilaren 14an, Bidanian bildu ziren
- 1513-VIII-13an, Zumaian, Iñigo Ibañez Dorre- Gipuzkoako Batzar Bereziak, Donostiako Kontzejuak
koa eskribauarekin Joan Martinez Lilikoa zestoarra dei eginda. Armadari buruzko errege-zedula aztertu zueta Maria “Cabrero” (Martin “Untziaren” emaztea) ten, lantzak eta beste zenbait arma egiteari buruzkoa.
elkartu ziren. Joan Martinezek frogatu zuenez, Iraetako etxeak errege-gutunaren bidez eskubidea zuen
Otsailaren 18an berriz bildu ziren Batzar Bereziak.
elizako hamarrenak jasotzeko, eta “Alzurado” base- Erreginak mesede egin zion Probintziari ordaindu berrikoek ez zioten hamarrenik eman. Maria andreak harreko alkabaletatik 110.000 marai kentzeko eskubierantzuna emango zuela agindu zuen.
dea emanda. Olano batxilerrak Kantzelaritzan zituen
gaiak ere aztertu zituzten.
Gero, Zumaiako plazan, Joan Martinez Lilikoak
Joan Beltran IV.a Iraetaren izenean Joana “Zuriagari”
Martxoaren 15ean eta 16an berriz bildu ziren Baeskatu zizkion hamarrenak, “Eskarra” baserriari ze- tzar Bereziak Bidanian, Tolosako Kontzejuak deituta.
gozkionak. Iraetako etxekoei erantzuna emango ziela Erregeak Nafarroako gerrarako, Donibane Garazira
erantzun zuen (ikus [XVI. m. (13) 10] agiria). Agiri bidaltzeko, 2.000 soldadu eskatu zizkion Probintziahonetako izen askoren grafia gure ustez oker dago- ri. Hiribildu guztietara bidali zituzten aginduak gizon
elako, kakotx artean ipini ditugu.
haiek erreklutatzeko. Frantsesen eta nafarren tropak
Maia inguruan omen zeuden.
Bestalde, 1513-IX-11n, Valladoliden, Segorbeko
dukearen Martin Jausoro idazkariak errege-zedularen
1513ko apirilean Bergaran hamalau egunez egon
bidez ahalmena zuen Granadako erreinutik eta Anda- ziren bilduta Gipuzkoako Batzar Nagusiak, Rodrigo
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Probintziak hurrengo Batzar Nagusiak azaroaren
23an egin zituen Mutrikun, Vela Nuñez korrejidorea
bertan zela1. Erreginak Medina del Campotik bidalitako zedula aztertu zuten. Gipuzkoari armarrian Belaten etsaiei hartutako 12 kanoiak ipintzeko eskubidea eman zien22. Nafarroako erregeordeak egin behar
zuen bidaiaz ere jardun zuten. Batzarrek Ordiziari ez
zizkioten hiribildua erre zelako onartutako 5.000 marai ordaindu.
1513ko abenduaren 12an Basarten Gipuzkoako
Batzar Bereziak bildu ziren. 12 egun iraun zuten,
eta, besteak beste, Probintziak alkabaletan 110.000
marai gutxiago ordaintzeko pribilegioaz jardun zuten. Zestoak 2.308 marai gutxiago ordainduko zituen1. Beste pribilegio bat ere lortu zuen Gipuzkoak,
aurreko urtean Nafarroako gerran Gaztelako erreinuari egindako zerbitzuengatik. Joana Eroa erreginak Valladolidtik 1513-VIII-13an eskubidea eman
zien Gipuzkoako hiribildu bakoitzak bere herrian
eskribau-postuak betetzeko zituztenean bertako eskribauak aukeratzeko6.

3.24. irudia. Bidania edo Bidegoiango udaletxea.

Vela Nuñez korrejidorearen zuzendaritzapean1. Probintziak izandako gastuen banaketa egin zuten. Batzar
haietan Azpeitiko ermandade-alkate Martin Gartzia
Iraetakoa egon zen. Etxea erre zitzaienei, bakoitzari
500 marai ordaindu zizkion Probintziak. Haietako bat
Domingo Arrona zen, Zestoako Altzolarasko jauergiko jauna. Zenbait baserriren jabe zen, baina urte
hartan, geroago ikusiko dugunez, Aiako parteko Saroeberri baserria erre zitzaion.
Probintziari 500 dukateko mailegua emanda zegoen Zestoako Joan Perez Idiakaizkoa, Liliko jauna,
eta Batzar haietan 40 dukat itzuli zizkioten4. Garbi
dago Liliko jauna merkatari aberatsa ez ezik bankari ere bazela. Probintziaren gastuak, guztira, 363.226
maraikoak ziren. Sukalde bakoitzak 181 marai ordainduko zituen. Gipuzkoan, guztira, ordaintzeko
2.065 sukalde zeuden9.

Gipuzkoak, bestalde, ekainaren 16an eskea egina
zuen Hondarribian Joan Gebara, judua zelako, bizi ez
zedin.
Ordizian, berriz, Vela Nuñez korrejidoreak urriaren 20an Ordiziako Ordenantzak onartu zituen. Urte
hartan Rodrigo Vela Nuñez lizentziatuari korrejidorekargua luzatu egin zioten, eta Batzar Bereziek Basarten, irailaren 20an, onartu egin zuten luzamendua, korrejidoreak Probintziak ipinitako baldintzak betetzea
zin egin ondoren1.
Nafarroako konkistaren ondoren, Julio II.a aita
santuak otsailaren 23an, hil baino hiru egun lehenago, Exigit contumacium izeneko bulda egin zuen
Fernando Katolikoa Nafarroako errege izatearen
alde. Martxoaren 23an, Nafarroako erregeorde Gomaresko markesak zin egin zuen Nafarroako foru,
lege eta pribilegioak gordeko zituela. Errege Katolikoak berretsi egin zuen zina Valladoliden ekainaren 12an16.

- 142 -

3. (1511-1515)

3.4. 1514. URTEA
3.4.1. Maria Joango Ausoroetxea bere
seme-alabekin auzitan
Aurreko urtean, 1513an, Zestoako Maria Joango Ausoroetxea auzitan zebilen Gipuzkoako korrejidorearen aurrean Martin, Maria Anton eta Katalina Indo
seme-alaba adingabeekin, bere lehen ezkontzan Indo
baserrira eramandako dotea berreskuratu nahian. Maria Joangoren bigarren senar Fernando Olazabalekin
batera lekukoak aurkeztu eta galdeketa egin zieten bi
aldeetako eskribauek (ikus [XVI. m. (12) 3] eta [XVI.
m. (13) 1] agiriak).
- 1514-I-2an, Azpeitian, Maria Joango Ausoroetxeak (edo Urbietak) eta senar Fernando Olazabalek ahalordea eman zieten Joan Lopez Etxanizkoari,
Joan Otxoa Zorrobiagakoari eta beste zenbaiti Vela
Nuñez korrejidorearen aurrean haien prokuradore
izan zitezen; halaber Anton Oro, Antso Paternina eta
beste zenbaiti Valladolidko Kantzelaritzan prokuradore izan zitezen.

Olazabalek (Zestoako alkate zegoelako) Domingo
Arrona, Pero Lopez Altzolaraskoa eta beste 38 zestoar
preso hartzeko agindua eman zuen (Altzolarats jauregira bataio-ospakizunera joan zirelako), eta Martin
Indo zenaren seme-alaba adingabeen lekukoak Zestoan biltzea zaila izango zen. Lekukoei testigantzak
Zestoatik kanpo hartzeko baimena eskatu zuen.
- 1514-IV-14an, Azpeitian, Gipuzkoako korrejidore Joan Fernandez de la Gama doktoreak agindua
bidali zien San Joan Ibañeta eta Joan Martinez Amilibikoa eskribauei. Martin Indo zenaren Martin, Mari
Anton eta Katalina Indo seme-alaba adingabeen aldeak aurkeztutako lekukoei galdeketa nola egin zehaztu zien.

- 1514-IV-20an, Azpeitian, Maria Joango Ausoroetxeak bere lekukoen testigantzak aurkeztu zizkion Esteban Perez Huelvakoa korrejidoreordeari.
Egun berean Urbietako plazan, Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoa eskribauari Joan Indo apaizak
(Martin, Mari Anton eta Katalinaren osabak) korre- 1514-IV-11n, Azpeitian, Martin Martinez La- jidorearen agindua eman zion lekukoei galdeketa
saokoak korrejidoreari jakinarazi zionez, Fernando egin ziezaien.

3.25. irudia. Ausoroetxea
baserria.
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3.26. irudia.
Aizarnazabal
Motrollamenditik
begiratuta.

- 1514-IV-22an, Zestoan, Joan Indo apaizak Fernando Olazabali dei egin zion, seme-alaben Pero Lopez Altzolaraskoa eskribauarekin batera testigantzak
hartzeko bere eskribaua izenda zezan. Testigantzak
Aizarnazabalgo, Urdanetako eta Elkanoko elizetan
hartuko zituzten. Fernando maisuak ez zuen ontzat
hartu Pero Lopez eskribaua. Gainera, testigantzak
Zestoan har zitzatela eskatu zuen.

- 1514-IV-27an, Urbietako burdinolan (Txiribogakoan), Joan Indo apaizak Maria Aneitz Mirubikoa
eta Domenja Mirubia lekukoak aurkeztu zituen.
Hauek ere zin egin zuten, Joan Egaña eta Martin Saroe bertan izanik.

- 1514-IV-28an, Aizarnazabalgo San Kristobalgo
ermitan, Joan Indo apaizak lekuko hauek aurkeztu zituen: Beltran Enbil eta Grazia Enbil senar-emazteak.
- 1514-IV-25ean, Urbietako plazan (gure ustez Zin egin zuten Otxoa Esnal eta Joan Esnal bertan zireTxiribogan), Joan Indo apaizak honako lekuko hauek la. Egun berean, Urbietako burdinolan (Txiribogan),
aurkeztu zizkion Pero Lopez Altzolaraskoa eskri- Joan Indo apaizak Joan Lizasoeta zestoarra aurkeztu
bauari: Martin Enbil, Martin Berridi, Migel Agineta, zuen lekuko gisa. Bertan ziren Joan Amilibia (AizarDomingo Errezusta, Domingo Gorriaran, Joan Aizar- nazabalgoa) eta Joan Otxoa Gorosarrikoa zestoarra.
nazabal eta Mariatxo Txiriboga (batzuk Zestoakoak
- 1514-IV-29an, Altzolarasko etxe aurrean, Joan
eta beste batzuk Aizarnazabalgoak eta Aiakoak). Lekukoek zin egin zuten. Ekintza hartan Joan Amilibia, Indo apaizak Maria Altzolarats eta Maria Migelez
Joan Ondalde eta Martin Potzueta lekuko izan ziren. Arbekoa aurkeztu zituen lekuko gisa. Zin egin zuten
Domingo Arrona, Txomin Potzueta eta Joaniko Al- 1514-IV-26an, Urbietako plazan, Joan Indo apai- tzolaratsen aurrean.
zak lekuko zestoar hauek aurkeztu zituen: Jofre Al- 1514-V-1ean, Urbietako plazan, Joan Indo apaitzolarats, Joan Otxoa Gorosarrikoa eta Maritxo jostuna. Zin egin zuten hirurek. Joan Saroe eta Martin zak lekuko gisa Maria Santziol Saroekoa zestoarra
Saroe aiarrak eta Pedro Aizarnatea zestoarra zinean aurkeztu zuen. Joan Lizasoetaren eta Migel Aginetaren aurrean zin egin zuen.
lekuko izan ziren.
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Martin, Mari Anton eta Katalina Indo anai-arreben
aldeak bere lekukoentzat galdera hauek prestatu zituen:

hil zenean, elizako gastuak eta Martin zenaren zor
batzuk ordaindu zituela, baina hori guztia Indoko
ondasun eta etekinetatik ordaindu zuela.

1) Ea ezagutzen zituzten Martin, Mari Anton eta
Katalina Indo (Martin Indoren eta Maria Joango
Ausoroetxearen seme-alaba adingabeak).

10) Ea zekiten aurreko galderetan aipatutakoa Zestoan eta inguruetan ezaguna zela.

- Galderei lehenbizi Joan Otxoa Gorosarrikoak
2) Ea Indo baserriaren eta bere mendi, sagasti eta erantzun zien. 40 urte zituen, eta Fernando medikuaren senide zen. Martin Indo hil zenean, baserria eta onondasunen berririk zuten.
dasun guztiak Maria Joango Ausoroetxea alargunaren
3) Ea zekiten Maria Joango Indora ezkondu zenean esku geratu ziren. Joango Agirreri mendiko egurrak
2 dukat inguru balio zuen ohe zahar bat besterik ez saldu zizkion egur-ikatza egiteko. Ikatz-kargagatik 45
sos zuri kobratu zizkion. Joan Otxoak Zestoan Martin
zuela eraman.
Indok Martin Urrutiarengandik kobratzeko zituen 19
4) Ea zekiten Martin Indo 12 urte inguru lehenago kintal burdina hartu zituen eta Maria Joangori eman
hil zenean Maria Joangoren esku ondasun hauek zizkion. Indoko baserriak urtero 8.000 marai inguutzi zituela: dirua, kobratzeko agiriak, egurra ruko etekinak eman omen zituen.
(ikatza egitekoa eta oholak egitekoa), garia ugari,
Maria Joango Fernando Olazabalekin ezkondu
zenbait motatako bihiak, behiak, ardiak, ahuntzak,
txerriak, urdai gazitua, sagarra eta sagardoa ugari, ondoren, egun batzuetan Indon egon omen zen, eta
gariak, bihiak, sagardoa eta beste zenbait gauza Fereta beste hainbat gai.
nandorentzat eta beste zenbaiti saltzeko eraman omen
5) Ea zekiten aurreko galderan aipatutako gaiak zituen. Joan Perez Lilikoaren (Idiakaizkoaren) manMaria Joangok nahierara saldu eta erabili zituela. doak ere joan omen ziren Indora gaiak eramatera.
Seme-alabak aitonaren esku utzi eta kontuak garbitu
6) Ea zekiten Indo baserriak Martin hil ondoren ur- gabe joan omen zen. Senar zenaren hileta-gastuak Intero 10.000 maraiko errenta eman zuela edo eman doko ondasunetatik ordaindu omen zituen.
zezakeela.
- Maria Aneitz Mirubikoak, 60 urteko adina zuen.
7) Ea zekiten Martin Indo hil ondoren Maria Joan- Ohe zahar bat eta soineko bat besterik ez omen zuen
go Ausoroetxeak baserriko etekin, ganadu, sagar, Maria Joangok Indora eraman Martinekin ezkondu
artile, esne, fruitu eta gainerakoak nahi zuen bezala zenean.
saldu eta kudeatu zituela.
- Domenja Mirubiak 40 urte zituen, eta Maria
8) Ea zekiten Indoko hiru seme-alaba adingabeen Joango Ausoroetxea iloba zuen. Galdera gehienei
tutoretza Maria Joangori eman ziotela eta, tutore baiezkoa erantzun zien.
izanik, Fernando Olazabal medikuarekin ezkondu
- Mariatxo jostunak 50 urte zituen, eta hirugarren
zela, Indoko administrazioaren kontuak inori eman
gabe. Ea zekiten Indotik lapurtuta, gauaz, seme- mailako ahaidetasuna zuen bi aldeekin. Maria Joanalabak aitonaren esku utzita, gariak, bihiak, gana- go Indora ezkondu zenean, Mariatxok eraman omen
duak eta gainerako ondasunak eraman egin zituela. zuen ohe zaharra buru gainean. Bi soineko ere eraman omen zituen Maria Joangok, bata oihal zurikoa.
9) Ea zekiten Maria Joangok, haren senar Martin Maria Joangok gobernatu omen zuen baserria Martin
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3.27. irudia.
Aizarnazabalgo Mirubia
(Mihurubia) baserria.

- Maria Txiribogak 40 urte zituen, eta laugasenarra hil zenez gero. Martin zenaren aitak, Joango
Indok, gehienez txerri bat edo beste edukiko omen rren mailako ahaidetasuna zuen Indoko seme-alaba
adingabeekin. Maria Joango alargundu ondoren
zuen berea.
Indon zegoela zenbait pertsonari sagardoa, garia,
- Joan Aizarnazabalek 33 urte zituen, eta haren iri- eta artatxikia saldu omen zien. Fernando Olazabal
tziz Indo baserriak urtean 10.000 marai inguruko ete- medikuari bost behi bidali omen zizkion, Beltran
Urbietari ahuntzak eta Ondalde baserrira ardiak eta
kina ematen zuen.
txerriak. Seme-alaben Joango Indo aitonak Maria
- Grazia Enbilek 45 urte zituen, eta Martin Indo Joangori haren hiru ardiak non ziren galdetu omen
zenaren lehengusua zen. Maria Joangok Indora ohe zion. Maria Joangok erantzun zionez, gainerako arzaharra eraman zuenean, soinean zeraman zoronga diekin eraman omen zituen, eta gero denak itzuliko
Graziaren lehengusuak erosi eta emandakoa omen omen ziren berriz Indora, baina ez omen ziren itzuli.
zen. Maria Joango Indotik joan zenean, baserria ezer Maria Joango Indotik joan zenean, bi anega eta erdi
gabe utzi omen zuen, eta umeak biluzik, alkandorarik gari baino ez omen zuen utzi. Etxea hutsik geratu
omen zen.
gabe eta janaririk gabe utzi omen zituen.
- Ana Altzoalratsek (Bekolakoak) erantzun zuen
- Beltran Enbilek 50 urte zituen. Hark zioenez,
maizterrak Indo baserriagatik (basoak kanpo utzita) ondoren. 44 urte zituen, eta Maria Joango Indotik joan
ondoren, bigarren egunean, seme-alaben izeba Maurtean 5.500 marai ordaintzen zituen.
rina Indok ume bat eraman omen zion Anari etxera.
- Joan Lizasoetak ere 50 urte zituen, eta Fernando Umea biluzik omen zegoen, alkandorarik gabe. Maria
Olazabalekin bigarren mailako ahaidetasuna zuen. 10 Joangok esanda omen zekien ganaduak, sagardoa eta
hilabete lehenago Indo baserria 5.500 marai, bi anega urdaiak Martin Berridiri, Migel Aginetari eta Mikeo
gaztaina eta bi otarkada sagarren truke errentan eman Urdanetari saldu zizkiela. Anak berak hiru anega gari
hartu omen zizkion.
omen zuten.
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- Migel Agineta izan zen aitorpena egindako hurrengoa. 40 urte zituen eta sei bat urte zeramatzan
Agineta baserrian (Aiako partean) bizitzen. Maria
Joangok Indotik joan baino lehen behiak, ahuntzak
eta ardiak eraman egin omen zituen.
- Bekolako Jofre Altzolaratsen txanda izan zen ondoren. 56 urte zituen, eta Maria Joangorekin hitz egin
zuen batean Fernando medikuarekin ezkondu gabe
zegoela aitortu omen zion, baina handik gutxira Fernando Olazabalengana joan omen zen.
- Maria Migelez Arbekoak erantzun zien gero galderei. 40 urte zituen, eta, entzuna zuenez, Maria Joango Fernando Olazabalekin ezkondu ondoren urtebetez egon omen zen Indon. Ganaduak, gariak eta dena
eraman omen zuen, umeak aitonarekin biluzik utzita.

- Martin Berridik 45 urte beteak zituen. Getariako
Pedro Gorostiolari Martin Berridik 700 marai kobratu
omen zizkion Fernando Indo zenaren (Indoko semealaben osabaren) aginduz. Martin Indo hil zenean, Altzola baserritik ekarritako 16 ahuntz utzi omen zituen.
Martin Berridiri 5 ahuntz, 11 ardi eta arkume batzuk
erosi omen zizkion. Dena Maria Joango alargunaren
esku geratu omen zen. Indoko basoek hamar urtetik
behin 20 bat kintal burdinako etekina ematen omen
zuten. Fernando Olazabalekin ezkondu ondoren urtebete Indon igaro omen zuen Maria Joangok. 16 anega
olo (anega 8 txanpon ordainduta) eraman omen zituzten Joan Perez Lilikoaren (Idiakaizkoaren) mandoek.
Maria Joango Fernandorengana joan zen urtean, Martin Berridik jaso omen zuen lehen fruitu edo hasikina
edo “primizia”, ia anega bat gari. Berrogei anegatik
bat omen zen hasikina. Indon hiru anega gari utzi eta
gainerakoa saldu egin omen zuen. Maria Joangok hiru
anega artatxiki eraman omen zizkion, eta handik Zestoako hiribildura eraman omen zituen.

- Maria Santzol Saroekoari egin zizkioten galderak
ondoren. 60 urte zituen, eta hark jakin zuenez, Maria
Joangok ahuntzak Beltran Urbietaren etxera eraman
Martin Berridik eta Migel Aginetak, Maria Joanomen zituen, hango akerrarengana zeramatzatela aitzakia gisa esanda. Ardiak Ondaldera eraman omen goren aginduz, lau behi eraman zituzten Fernando
Olazabalen txabolara. Indotik joan zen egunean Mazituen.
ria Joangok Martin Ondalde anaiari 28 ardi eta bi aha- Martin Enbilek 60 urte zituen, eta Maria Joango- ri eman omen zizkion. Bi ahariak Martin Zuube hararekin eta Joan Indorekin behi batzuk erdibana eduki kinari saldu omen zizkion. Maria Joangok 33 ahuntz
Iribarrena baserrira eraman omen zituen, eta handik
zituzten.

3.28. irudia.
Motrollamendiko
Ondalde baserria.
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Fernando Olazabalen Gallai (oraingo Gallari) izeneko eta Fernando Olazabali auzitara Kantzelaritzara aurtxabolara. 11 txerri, urdaia, sagardoa, etab. ere saldu kez zitezen.
omen zituen.
- 1514-XII-2an, Bergaran, Martin Martinez LaPedro Lopez Altzolaraskoa eskribauak jaso zituen saokoak Miguel Perez Idiakaizkoari (korrejimenduko
testigantza hauek guztiak. Martin Martinez Lasaokoak, eskribauari) auziaren prozesuaren kopia eskatu zion
seme-alaben prokuradoreak, erantzun haiek denak ko- Valladolida bidaltzearren. Ingalaterrako bi txanpon lodi
aurreratu zizkion egingo zuen lana ordaintze aldera. Sei
rrejidoreari eman zizkion Tolosan, 1514-V-14an.
egun geroago, Bergaran, berriz eskatu zion Martin Mar- 1514-V-18an, Tolosan, Joan Lopez Sarakoak, tinezek prozesuaren kopia (ikus [XVI. m. (14) 1] agiria).
Maria Joango Ausoroetxearen prokuradoreak, bere
aldeko arrazoiak azaldu zizkion Joan Fernandez de la 3.4.2. Martin Olaskoaga Saroeberriko
Gama korrejidoreari.
jornalen eske Domingo Arronari
- 1514-V-26an, Tolosan, Martin Martinez Lasaokoak Indoko seme-alaba adingabeen aldeko idaztia aurkeztu zion Gipuzkoako korrejidoreari.

Altzolarats jauregiko Domingo Arrona ontzi-maisuari
berea zuen Saroeberri baserria, Aiako partean zegoena, erre egin zitzaion aurreko urtean. Berreraikitzeko
Zestoako Martin Olaskoaga zurgin-maisuarekin tratua
- 1514-X-13an, Donostian, de la Gama korrejido- egin zuen. Zurgin bakoitzari eguneko jornal gisa 43,5
reak epaia eman zuen. Maria Joango Ausoroetxeak marai ordainduko zizkion Domingo Arronak. Lanean
ondo frogatu zuen Indora ezkondu zenean 115 kintal zortzi zurgin arituko ziren, eta 1513. urteko iraileko
burdina, behiak eta ardiak eraman zituela, eta, alar- San Migel egunerako baserria amaituta egongo zen.
gunduta, Indo gobernatu zuela. Beraz, Maria Joangok ezkontzan eramandako 115 kintal eta ganaduak
Domingo Arronak Martin Olaskoagari azken jorjasoko zituen Indotik, baina lehenago Indoko tutorea- nalak ez zizkion ordaindu, lanak San Migel eguneri, 15 eguneko epean eta korrejidorearen aurrean, Ma- rako amaitu ez zituelako eta zortzi baino zurgin guria Joangok administrazioko kontuen berri emango txiagorekin lan egin omen zuelako. Lehendik ia 35
zion, inbentario eta guzti.
dukat emanda zeuzkan Domingok, eta kopuru hura
aski omen zen. Gainera 10.000 maraiko kalteak izan
- 1514-X-17an, Donostian, Martin Martinez La- omen zituen Domingok etxea San Migel egunerako
saokoak, Indoko seme-alaben izenean, Esteban Perez amaitu ez zutelako.
Huelvakoa korrejidoreordearen aurrean epaiari aurka
egin zion, eta bi egun geroago idaztia aurkeztu zuen,
Ondorioz, Martin Olaskoagak auzia ipini zion DoValladolidko Kantzelaritzara jotzeko asmotan.
mingori Zestoako Fernando Olazabal alkate eta medikuaren aurrean 1513. urteko abenduan (nahiz eta
- 1514-X-23an, Donostian, korrejidoreak apela- agirian 7. orrialdean 1514. urteko abendua ipini, oker
zioa onartu eta eman egin zion Martin Martinez La- ipini ere).
saokoari, gora jo zezan.
Fernando Olazabal alkateak dei egin zion Domin- 1514-XI-8an, Valladoliden, Joan Bitoria prokura- go Arronari maltzurkeriaz ez zela ari haren aurrean
doreak, Indoko seme-alaben izenean, Gipuzkoako ko- zin egin zezan. Zestoako San Joan Ibañeta eskribauak
rrejidoreak emandako epaia deusezta zezatela eskatu 1513ko abenduaren 29an eman zion Domingori alkazien Kantzelaritzako epaileei. Egun berean erregina- tearen abisua. Joan Gebara apaiza, Martin Perez Iribaren gutuna bidali zieten Maria Joango Ausoroetxeari rrengoa eta Joan Kamio zestoarrak izan ziren lekuko.
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- 1514-I-2an, Zestoako udaletxean, Fernando alkatearen eta San Joan Ibañeta eskribauaren aurrean Domingo Arronak zin egin zuen. Lekuko Martin Otxoa
Gorosarrikoa, honen seme Ramus eta Blas Lasao zestoarrak izan ziren. Gero Martin Olaskoagak Domingori egiteko galdera hauek aurkeztu zituen:
1) Ea ezagutzen zuen Martin Olaskoaga zurginmaisua.
2) Ea Saroeberri berreraikitzeko zurgin bakoitzaren eguneko lanagatik 43,5 marai agindu zizkion.
3) Ea etxe hura Domingok, tratuaren arabera, baimena emanda eraiki zen.

tinez Amilibikoa prokuradoreak jakinarazi zuenez,
Martin Olaskoagak zin egin arte ez zuen auzian beste
urratsik egingo. Martinez Olazabalgoa eta Joan Aia
zestoarrak izan ziren lekuko.
- 1514-I-4an, Zestoan, Martin Olaskoagak zin egin
zuen alkatearen aurrean, Joan Beltran Iraeta, Blas Artazubiaga eta Joan Martinez Erretzabalgoa zestoarrak
lekuko izanik.
- 1514-I-5ean, Zestoan, Domingo Arrona ontzimaisuak ahalordea eman zion Joan Martinez Amilibikoari haren prokuradore izan zedin. Lekuko Joan
Martinez Ibañetakoa, gaztea, Joan Martinez Erretzabalgoa eta Martinez zestoarrak izan ziren. San Joan
Ibañeta eskribauak idatzi zuen agiria.

4) Ea zekien etxea egiten 420 zurgin ipini zituela
- 1514-I-7an, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoak
(kopuru honetan originala oker egongo da seguMartin Olaskoagari egin beharreko galdera hauek
ruenik).
aurkeztu zituen:
Domingok erantzun zuenez, Saroeberriko etxea
1) Ea Domingo Arrona ezagutzen zuen.
egiten behar adinako gaitasuneko zurginek jardun
behar zuten, eta 1513ko San Migel egunerako etxeak
2) Ea zekien Domingorekin egindako kontratuan
teilaz estalita egon behar zuen. Gainera ez zuen uste
hauek onartu zituela: Saroeberriko etxea berreraihorrenbeste zurgin ibili zenik. Lekuko Blas Lasao,
kitzen hasi eta teilaz estalita utzi arte gai ziren zorDomingo Arretxe eta Joan Urkia izan ziren.
tzi zurginekin etenik gabe arituko zela eta 1513ko
San Migel egunerako bukatuta utziko zuela.
Ondoren, Domingo Arronaren izenean Joan Mar-

3.29. irudia.
Urdanetako Saroeberri
baserria.
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- 1514-I-13an, Zestoan, Fernando Olazabal alka3) Ea zekien bere burua behartu egin zuela Saroeberriko lanak hasi eta etenik gabe han jarrait- teak Martin Olaskoagaren aitorpenak argitaratu eta
zera, baina Saroeberri utzi eta tartean beste lan ba- Domingoren prokuradore Joan Martinez Amilibikoari
kopia eman zion. Lekuko Joan Martinez Ibañetakoa,
tzuk egin zituela.
Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Joan Beltran Iraeta
4) Ea zekien zortzi zurginek lan egiteko konpro- probestua izan ziren.
misoa hartu zuela, baina batzuetan bi zurgin baino
- 1514-I-14an, Zestoan, San Joan Ibañeta eskriez zirela aritu eta lan egin zuten zurginak ez zirela
bauak Joan Martinez prokuradoreari alkatearen aginkontratuan izendatutakoak.
dua eman zion, azken arrazoiak aurkez zitzan. Do5) Ea zekien Saroeberri ez zuela San Migel egune- mingo Ereño eta Martinez Olazabalgoa izan ziren
rako amaitu, zurgin gutxik lan egin zutela eta egin lekuko. Egun berean Martin Olaskoagak alkateari
zutenak ez zirela kontratuan aipatutakoak bezain idaztia aurkeztu zion bere aldeko arrazoiak azalduz.
onak.
- 1514-I-17an, Zestoan, Joan Martinez Amili6) Ea zekien lanak San Migel egunerako amaitu bikoak Legorreta batxilerrak idatzitako idaztia aurez zituelako, gero egunak motzagoak izanik, Do- keztu zion alkateari, Domingoren alde eginez. Lemingok zurgin gehiago behar izan zituela eta 100 kuko Joan Martinez Lilikoa, Martin Perez Lizarraraskoa eta Joan Martinez Ibañetakoa, gaztea, izan ziren.
jornalekoa baino galera handiagoa izan zuela.
7) Ea zekien lanak epemugarako amaitu ez zituelako baserritarra (maizterra) ez zela Saroeberrira
sartu, gariak eta laboreak ez zituela erein eta kalte
handia eragin ziola.
8) Ea zekien Domingok emanda urrezko 35 dukat
inguru jaso zituela eta hori Martinek jaso beharreko jornal guztiak baino kopuru handiagoa zela.
Martin Olaskoagak bigarren eta hirugarren galderei ezezkoa eman zien. Hark bere konpromiso guztiak
bete omen zituen, eta lanak San Migel eguna baino
hilabete lehenago amaitu omen zituen. Seigarren eta
zazpigarren galderei ezezkoa erantzun zien. Domingorengandik 30 edo 31 dukat jaso omen zituen, baina horiez gain 100 jornal zor omen zizkion. Martin
Otxoa Artazubiagakoa egon zen Domingoren izenean, Fernando alkatearen eta San Joan Ibañeta eskribauarekin batera.
- 1514-I-10ean, Zestoan, Martin Olaskoagak aitorpenak argitara zitzala eskatu zion alkateari. Martin
Otxoa Artazubiagakoa eta Joan Martinez Akertzakoa
zestoarrak izan ziren lekuko.

3.30. irudia. Zestoako Lizarrarats edo Lizarraitzen
fatxadako inskripzioa.
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- 1514-I-23an, Zestoan, Fernando Olazabal alkateak epaia eman zuen: bi aldeek 9 eguneko epea zuten
beren argudioak frogatu eta testigantzak aurkezteko.
Sebastian Artazubiaga, Joan Beltran Iraeta eta Joan
Perez Arretxekoa zestoarrak izan ziren lekuko.
- 1514-I-26an, Zestoan, Martin Olaskoagak alkateari lekuko hauek aurkeztu zizkion: Joan Azpiazu,
Joan Elkano, Antso Agirresaroe, Lope Arlaureta,
Maria Agirre, Pedro Argoain eta Domingo Narbazta.
Getariakoak eta Zarauzkoak ziren, eta zin egin zuten.
Zinean lekuko Martinez Olazabalgoa eta Joango Artazubiaga (Martin Otxoa Artazubiagakoaren semea)
izan ziren.
Martin Olaskoagak bere lekukoentzat galdera
hauek prestatu zituen:

30, Txomin Elkanok 6, Pedro Argoainek 7, Joan
Aranburuk 4, Martin Aranburuk 5, Joan Aranburugoikoak 5, Joan Perez Etxebestekoak 4, Txomin
Gartziak 1, Martin Leizaurrek 8, Txope Segurak 5,
Joan Aiak 5, Migel Segurak 55, Joan Etxeberriak
55, honen anaiak 55, Joan Iraetak 55, Martin Ortizek 55, Joan Urdanetak 3 eta Martin Elkanok 50.
6) Ea zekiten Saroeberriko lana Martinek behar bezala amaitu zuela eta Domingo Arronari ez ziola
kalterik eragin.
7) Ea zekiten mendian Saroeberrirako zuhaitzak
bota eta prestatzen ari zirela Domingo azaldu zela,
Martin kexatu egin zitzaiola egur gogorrak zirelako eta Domingok adoretsu joka zezala eta ongi
ordainduko ziola jakinarazi zuela.

Martin Olaskoagak aurkeztutako lekukoei testigantzak Fernando alkateak, San Joan Ibañeta eskribauak eta, Domingok izendatuta, Blas Artazubiaga
2) Ea zekiten Saroeberri erreta zegoela Domingok eskribauak hartu zizkieten.
Martini etxea berreraiki zezala eskatu ziola eta jor- Domingo Narbaztak 65 urte zituen, eta, aitortu
nal bakoitzeko 87 sos zuri eskaini zizkiola.
zuenez, etxea esandako eperako amaituta zegoen. Tei3) Ea zekiten 1513ko abuztu amaierarako etxea amai- la Domingok hornitu behar zuen, eta garaiz eraman ez
tu zuela, teilatuan teila ipini zuela eta barruan zenbait zuelako Saroeberriren teilatua ez zen guztiz estali San
Migel egunerako. Martin Olaskoagak hiru otordu emaganbara eta sukaldea behar bezala eginda zeuzkala.
ten omen zizkien egunero, eta 3 txanponeko jornal ede4) Ea zekiten jardun zuten zurginak honako hauek rra. Gainerako galderei baiezkoa erantzun zien.
zirela: Joan Azpiazu, Lope Arlaureta, Antso Beaga
- Pedro Argoainek 49 urte zituen. Domingok Aben(edo Meaga), Domingo Gasteategi bere suhiarekin,
Joan Elkanogoena, Txomin Elkano, Pedro Argoain dañoko teileriatik berandu eraman omen zituen Sa(orain Argoin), Joan Aranburu, Martin Aranburu, roeberrira teilak. Martinek egunero jornal gisa IngaJoan Perez Etxebestekoa, Txomin Gartzia Za- laterrako txanpon lodia edo hiru txanpon eman omen
rauzkoa, Martin Leizaur, Txope Segura, Joan Aia zizkien. Janaria eta jornala egunean 7 txanpon kosta(Oikian bizi zena), Migel Segura, Etxeberria bere tzen omen zitzaion Domingori zurgin bakoitzeko.
anaiarekin, Joan Iraeta, Martin Ortiz, Joan Urdane- Joan Azpiazu getariarrak 55 urte zituen, eta, oro
ta eta Martin Elosu aizarnarra.
har, galderei baiezkoa erantzun zien. Lanean lau otor5) Ea zekiten Martin Olaskoagak Saroeberrin la- du hartzen zituztenei 42 sos zuriko jornala ematen
nean 82 egun igaro zituela, Joan Azpiazuk 52, Lope omen zien Martinek, eta afaltzera etxera joaten zireArlauretak 65, Antso Beagak 22, Domingo Gas- lako hiru otordu hartzen zituztenei, hiru txanponeko
teategik 11, honen suhiak 9, Joan Elkanogoikoak jornala ematen zien.
1) Ea Martin Olaskoaga, Domingo Arrona eta honen Saroeberri baserria ezagutzen zituzten.
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- Joan Etxeberria aiarrak 30 urte zituen, eta Domin- Joan Elkano zurginak 30 urte zituen. Aurreko
urteko San Bartolome bezperan (abuztuaren 23an) go Etxeberria, Joan Iraeta eta Martin Irarramendi lanSaroeberriko teilatua lataz estalita omen zegoen, gai- kide zituen Saroeberrira egurrak garraiatu zirenean.
nean teilak ipintzeko prest. Hiru mila teila jaso omen
- Maria Agirre getariarrak 30 urte zituen. Urdanezituzten teilaturaino.
tako Maria Legarda serorari entzun omen zion Martin
- Antso Agirresaroe getariarrak 50 urte zituen eta Olaskoaga 12 eta 13 pertsonarekin izan zela mendian
Martin Olaskoagaren ahaide zen. Hamar hilabete le- Saroeberrirako egurrak prestatzen.
henago Beduan lanean ari zen Martinekin, bertako
- 1514-I-30ean, Zestoan, Martin Olaskoagak leandrearentzat etxea eraikitzen. Domingo joan omen
zitzaien eskean Saroeberriko etxeko lanaz Martin ar- kuko gisa zurgin hauek aurkeztu zituen: Joan Etxedura zedin. Martinek zioenez, Beduan bost txanpo- berria aiarra eta Martin Elosu aizarnarra. Biek ere zin
nekoa zen eguneko jornala zurgin bakoitzeko. Gero egin zuten alkatearen aurrean, lekuko Martin Gartzia
Domingok eta Martinek tratua egin omen zuten. 88 Lasaokoa, Martin Zuube eta Joan Agirre “Txangilo”
sos zurikoa izango zen eguneko zurgin bakoitzaren izanik.
jornala.
- 1514-I-31n, Zestoan, alkatearen aurrean Joan
- Lope Arlauretak 50 urte zituen. Galderei, oro har, Martinez Amilibikoa prokuradorea azaldu zen Domingo Arronaren izenean. Testigantzak jasotzeko
baiezkoa erantzun zien.
epea luza zezala eskatu zion. Alkateak lehengo 9
- Martin Elosuk ere 50 urte zituen, eta Martinek egunez gain beste 9 egun eman zizkion. Joan MartiDomingorekin egindako tratuan 87 sos zuriko jornala nez Ibañetakoa, gaztea, eta Pedro Baltzola izan ziren
agindu omen zion ontzi-maisuak. San Migel egunean lekuko.
Saroeberriren teilatuaren laurdena geratu omen zen
- 1514-II-6an, Zestoan, alkateak testigantzak aurteila ipini gabe, baina Domingok teilak garaiz eraman
kezteko epea beste sei egunez luzatu zuen. Egun
ez zituelako geratu omen zen horrela.

3.31. irudia.
Aizarnazabalgo
Arlauretagoikoa edo
Arlautagoikoa.
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berean, eta alkatearen aurrean, Domingo Arronak
lekuko hauek aurkeztu zituen: Migel Agineta, Pedro
Saroeberri, Joan Saroeberri, Joan Maiaga, Domingo
Potzueta eta Jakobo Aizarnatea. Lehen laurak aiarrak
ziren, eta azken biak zestoarrak. Lekukoek zin egin
zuten alkatearen, Joan Beltran Iraetaren, Sebastian
Artazubiagaren eta Pedro Egañaren aurrean.
- 1514-II-13an, Zestoan, alkatearen aurrean Domingo Arronak lekuko gisa hauek aurkeztu zituen:
Domingo Narbazta, Pedro Argoain, Joan Elkano eta
Martin Elkano. Zin egin zuten Joan Beltran Iraeta eta
Joan Martinez Lilikoa ere bertan zirela.

goko kaltea izan zuela.
7) Ea zekiten Martinek Saroeberri bere epean
amaitu ez zuelako maizterra bere familiarekin ez
zela baserrira etorri, ez zuela hazirik erein eta Domingoren ganaduak ere ez zirela bertara eraman.
Ea zekiten, ondorioz, Domingok 10.000 maraiko
kaltea izan zuela.
8) Ea zekiten Domingok Martini urrezko 35 dukat
inguru ordaindu zizkiola eta Martinek jaso beharreko jornalek gutxiago balio zutela.

Domingo Arronak Fernando Olazabal alkateari
Domingo Arronak lekukoentzat galdera hauek eskea egin zion zazpigarren eta zortzigarren galderen
tartean lekukoei beste hau ere egin ziezaien: ea zekiprestatu zituen:
ten Martinek jornalengatik ia 35 dukat (zortzi txanpon
1) Ea ezagutzen zituzten Martin Olaskoaga, Do- gutxiago) eman zizkiola eta Martinek onartu egin
zuela Joan Maiaga, Migel Agineta, Joan Orendain,
mingo Arrona eta honen Saroeberri baserria.
Domingo Potzueta eta Jakobo Aizarnatearen aurrean,
2) Ea zekiten Domingo eta Martinek tratua egin eta kopuru hori Martinek jaso beharrekoa baino gezutela eta Martinek konpromisoa hartu zuela zortzi hiago zela.
zurgin onekin lana etxea amaitu arte etenik gabe
Domingo Arronaren lekukoek alkatearen eta San
egiteko eta 1513ko iraileko San Migel egunerako
Joan Ibañeta eta Blas Artazubiaga eskribauen aurrean
teilaz estalita uzteko.
erantzun zuten.
3) Ea zekiten Martinek bere burua behartu egin zue- Migel Agineta aiarra Domingo Arronaren Aginela Saroeberri amaitu arte beste inon lanik ez egitera,
baina tartean beste etxe batzuetan ere lan egin zuela. ta baserrian maizter zegoen, eta 40 urte zituen. Egurrak Saroebarrira garraiatzen ibili omen zen. Egun
4) Ea zekiten Martin Olaskoagak zortzi zurgin one- batean Martinek Joan Maiaga Domingorengana bidakin lan egin behar zuela etxea amaitu arte, baina li omen zuen diru bila, baina gaua zelako ez omen
Martinek aipatutako zurginak ez zituela ekarri, eta zuen Domingok dirurik bidali. Biharamuna jai omen
batzuetan bi zurginek besterik ez zutela lan egin. zen, eta hurrengo zortzi egunez Martin ez omen zen
Ea zekiten, ondorioz, askoz zurgin gehiago ekarri Saroeberrira joan. Orduan Domingok beste zurgin
batzuk ipini omen zituen, baina Martinek berehala
behar izan zirela.
bidali omen zituen handik.
5) Ea zekiten Martinek etxea ez zuela San Migel
Hiru hilabete lehenago Domingok deituta Altzolaegunerako amaitu.
rats jauregira joan omen zen. Domingo eta Martinek
6) Ea zekiten Martinek zortzi zurgin ekarri ez zi- kontuak egin omen zituzten. Ia 35 dukat (13 txanpon
tuelako eta lana bere epean bukatu ez zuelako zur- gutxiago) ordaindurik zituen Domingok, eta Martinek
gin gehiago ekarri zirela, gero egunak laburragoak onartu egin zuen, baina beste kontu bat ordaindu gabe
zirelako, eta Domingok 100 jornal baino gehia- zeukala jakinarazi zion Domingori. Domingok alde
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3.32. irudia.
Urdanetako Maiaga.

bakoitzak zurgin-maisu bat izendatuta lana balioetsi zituenean. Domingo Arronaren San Joan semea Aizezatela proposatu zion Martini, eta gehiago bazen zarnan omen zen orduan.
ordainduko ziola, baina gutxiago bazen Martinek al- Domingo Narbazta zarauztarrak 64 urte zituen,
dea itzul zezala. Martinek ez zuen onartu, hark tratua
eta, oro har, baiezkoa erantzun zien galderei.
jornal bidez egin zuela argudiatuta.
- Pedro Argaoain zarauztarrak 49 urte zituen, eta
- Joan Orendain 40 urteko zestoarra zen, eta Domingo Arronaren agindura mandazain zebilen. Saroeberrin aurreko lekukoaren antzeko erantzunak eman zituen.
San Migel egunean teilatuaren ia erdia teilarik gabe Hurrengo, hauek izan ziren erantzun zutenak: Joan
Elkano (35 urtekoa) zarauztarra, Jakobo Aizarnatea
omen zegoen, haren ustez teilak falta zirelako.
(20 urtekoa) zestoarra, Martin Elosu (45 urtekoa)
- Joango Maiaga ere Domingo Arronaren maizte- zestoarra, Martin Elkano (24 urtekoa) saiaztarra, Dorra zen Maiaga baserrian. 40 urte zituen. Martin Olas- mingo Elkano (23 urtekoa) saiaztarra, eta Pedro Urkia
koaga Saroeberri utzita Igartza etxean ibili omen zen (43 urtekoa) aiarra (Saroeberriko maizterra). Martin
lanean. San Migel egunaren ondoren Martin Elosuk Elkanok zioenez, 32 zurgin ere ibili omen ziren aldi
eta itziartar batek ipini omen zituzten Saroeberrin fal- berean Saroeberrin lanean.
ta ziren teilak. Etxeko ateak egitea ere falta omen zen.
- 1514-II-23an, Zestoan, Martin Olaskoagak FerHala ere, San Migel egunean baserritar bat edo bi bernando Olazabal alkateari lekukoen testigantzak argitan bizitzeko modua ba omen zegoen.
tara zitzala eskatu zion, Joan Ibañetakoa gaztearen eta
- Domingo Potzueta zestoarrak 22 urte zituen. Do- Mitxel Iraetaren aurrean.
mingo Arronak eraman behar omen zizkion Martini
- 1514-II-27an, Zestoan, Martin Olaskoagak berriz
materialak Saroeberrira. Domingo Arronak eskatuta,
Altzolaratsa joan omen zen Martinekin kontuak egin eskatu zion gauza bera alkateari, Joan Erretzabal, Blas
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Artazubiaga eta Joan Beltran Iraeta probestuaren aurrean. Joan Martinez Amilibikoak, Domingo Arronaren izenean, ontzat eman zuen lekukoen testigantzak
argitaratzea. Lekuko Blas Artazubiaga eta San Joan
Arrona (Domingoren semea) izan ziren.

- 1514-III-13an, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoak Domingo Arronaren izenean apelazioa eskatuz idaztia aurkeztu zion Fernando alkateari. Lekuko
hauek izan ziren: Martin Gartzia Lasaokoa, Martin
Perez Iribarrengoa eta Joan Martinez Erretzabalgoa.

- 1514-III-18an, Zestoan, Fernando Olazabal alka- 1514-III-1ean, Zestoan, Fernando Olazabal alkateak lekukoen testigantzak argitaratu egin zituen. Le- teak apelazioa onartu egin zuen, maila goragoko epaikuko Joan Perez Idiakaizkoa (Liliko jauna), Joan Bel- leei zien begiruneagatik.
tran Iraeta eta Blas Lasao izan ziren.
- 1514-IV-3an, Valladolidko Kantzelaritzan Joan Bi- 1514-III-2an, Zestoan, Martin Olaskoagak alka- toria prokuradoreak prozesua aurkeztu zuen Domingo
teari idaztia aurkeztu zion bere aldeko arrazoiak azal- Arronaren izenean, eta egun berean erreginaren agindua
duz. Lau egun geroago gauza bera egin zuen Domin- bidali zioten Martin Olaskoagari auzitara aurkez zedin.
go Arronak. Lekuko Joan Beltran Iraeta, Blas Lasao
- 1514-V-11n, Zestoako Urbietan, Blas Artazubiaeta Joan Martinez Erretzabalgoa izan ziren.
ga eskribauak erreginaren aginduaren berri eman zion
- 1514-III-10ean, Zestoan, Fernando Olazabal Martin Olaskoagari. Lekuko Joan Urbieta, San Joan
alkateak epaia eman zuen Martin Olaskoagaren alde. Arrona eta Periko Usurbil zestoarrak izan ziren.
100 jornal ordainduko zizkion Domingo Arronak,
- 1514-V-16an, Zestoan, Fernando alkatearen au43,5 maraikoak, eta Martinek zin egin beharko zuen
jornal haiek jasotzeko zeuzkala. Gainera auzi-gastuak rrean Martin Olaskoaga azaldu zen. Hark zioenez,
Domingo Arronak ordainduko zituen. Lekuko zestoar zurgin pobrea zen. Emaztea eta seme-alabak zituen,
hauek izan ziren: Martin Otxoa Artazubiagakoa, Blas baina ondasunik ez. Auzi hartan zorrak egin zituen.
Lasao, Joan Martinez Ibañetakoa, gaztea, eta Domin- Valladoliden auziari jarraipena emateko aukerarik ez
zuen. Domingo Arrona, berriz, oso aberatsa zen, Gigo Arretxetxipia.

3.33. irudia.
Aizarnako Iribarrena
baserria.
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puzkoako aberatsenetakoa. Hori egia zela zin egin zu- eta Joan Lopez Arteagakoa bilobei Gipuzkoako korreten han Joan Mirubia, Joan Etxabe eta Joan Agirrek. jidorearen aurrean. Auzia, gero, Valladolidko KantzeLekuko Joan Martinez Ibañetakoa, zaharra eta gaztea, laritzara iritsi zen (ikus [XVI. m. (13) 9] agiria).
eta Blas Lasao izan ziren.
- 1514-I-24an, Valladoliden, Anton Oro prokura- 1514-V-19an, Zestoan, alkatearen aurrean Joan doreak Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoaren alde
Perez Arretxekoa azaldu zen Domingo Arronaren ize- egin zuen.
nean, eta erreginaren agindua erakutsi zion. Vallado- 1514-VIII-29an, Valladoliden, Martin Otxoa Arlidko Kantzelaritzako auziari buruzkoa zen. Sebastian
Artazubiaga, Joan Igartza eta Domingo Arretxe zes- tazubiagakoaren izenean Joan Bitoria prokuradoreak
auzia amaitutzat jotzea eskatu zien Kantzelaritzako
toarrak izan ziren lekuko.
epaileei.
- 1514-V-30ean, Valladoliden, Anton Oro proku- 1514-IX-1ean, Valladoliden, Kantzelaritzan epaia
radoreak zioenez, Zestoako alkateak Martin Olaskoagaren alde emandako epaia zuzena zen, berretsi eman zuten. Alde bakoitzari 40 eguneko epea eman
zioten bere aldeko frogak eta testigantzak aurkez
beharrekoa.
zitzan. Egun berean erreginaren gutuna eman zioten
Egun berean Domingoren prokuradore Joan Martin Otxoaren aldeari. Alde bakoitzak bere eskriBitoriak zioenez, Zestoako San Joan Ibañeta es- baua izendatuta testigantzak nola jaso behar zituzten
kribauak prozesua idazteagatik gehiegi kobratu zehazten zuen gutunak.
zuen, eta Valladolidko epaileei hau eskatu zien:
- 1514-IX-19an, Valladoliden, bi aldeei 80 egunesoberan kobratutakoa Domingo Arronari itzulako epea eman zieten beren testigantzak jaso eta bidalraz ziezaiotela.
tzeko. Hilabete geroago Joan Bitoria prokuradoreak
- 1514-V-31n, Valladoliden, Joan Bitoria prokura- eskari horixe egin zuen, hau da, epea 80 egunekoa
doreak Domingo Arronaren aldeko idaztia aurkeztu izatea.
zien Kantzelaritzako epaileei, Zestoako epaia deusez- 1514-XI-9an, Zestoan, Martin Gartzia Lasaokoa
ta zezaten.
alkatearen eta San Joan Ibañeta eskribauaren aurrean
- 1514-VI-2an, Valladoliden, Anton Orok epai- Martin Otxoa Artazubiagakoa aurkeztu zen. Martileei auzia amaitutzat jo zezatela eskatu zien. Zazpi nek zioenez, bezperan eman zion Joan Ibañez Garraegun geroago gauza bera eskatu zuen Joan Bitoriak tzakoak erreginaren gutuna. Mezularia mutil bizkaitaDomingo Arronaren izenean (ikus [XVI. m. (14) 2] rra omen zen, eta bi egun lehenago eman omen zion
Joan Ibañez Garratzakoari Martin Otxoarentzat. Beagiria).
raz, testigantzak jasotzeko denborarik ez zuen.

3.4.3. Martin Otxoa Artazubiagakoa Joan
Ruiz eta Joan Lopez zumaiarrekin auzitan

Martin Gartzia alkateak Martin Otxoari eta Joan
Ibañezi zin eginarazi zien, eta han gertatutakoaz eskribauak agiria egin zuen.

Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Santxa Migelez Atxagakoarekin Aiako Arrazubiko ondasunez
- 1514-XI-20an, Valladoliden, Joan Bitoria prokuobligazioa hartu zuen, baina Maria Ibañez Altzolaraskoa zenak obligazio hartatik Martin onik ateratzeko radoreak salatu egin zuen Martin Otxoari mezulariakonpromisoa hartu zuen. Ondorioz, Martin Otxoak rekin gertatua, eta beste 40 eguneko epea eskatu zuen.
auzia ipini zien Maria Ibañezen Zumaiako Joan Ruiz Baiezkoa eman zioten.
- 156 -

3. (1511-1515)

- 1514-XI-21ean, Valladoliden, Kantzelaritzako
Pero Otxoa Askoetakoa eskribauak epea luzatzeari
buruzko agiria idatzi zuen, Martin Otxoaren aldeak
eskatuta (ikus [XVI. m. (14) 3] agiria).
Urte hartantxe Zumaiako Joan Ibañez Garratzakoak auzia zuen Valladolidko Kantzelaritzan Zumaiako Fernando Izeta probestuaren eta Zestoako
Martin Otxoa Artazubiagakoaren aurka. Zumaiako
Joan Martinez Arteagakoa zenaren Joan, Joan Ruiz
eta Joan Lopez Arteagakoa adingabeen ondasunkudeaketagatik zuten auzian probestuari eta Martin
Otxoa zestoarrari auzi-gastuetan zegokien zatia ordainarazi nahi zien Joan Ibañezek23.

3.4.4. Joan Otxoa Gorosarrikoaren,
Zestoako apaizen eta Maria Nikolasen
ahalordeak
1514. urtean Blas Artazubiaga eskribauak zenbait
zestoarren eskariz ahalorde-agiriak egin zituen.

zubiaga eta Martin Otxoa Artazubiagakoa zestoarrei,
Gipuzkoako korrejimenduko Antonio Atxaga, Joan
Lopez Etxanizkoa eta Joan Martinez Egurtzakoari,
eta Valladolidko Kantzelaritzako Anton Oro, Joan Bitoria eta beste zenbaiti.
Lekuko izan ziren Martin Fernandez Edarritzagakoa eta Martin Otxoa Artazubiagakoa aita-semeak
(ikus [XVI. m. (14) 5] agiria).
- 1514-V-7an, Zestoan, bertako elizako Esteban
Aisoro bikarioak eta Joan Ierroa benefiziaduak ahalordea eman zieten Joan Indo apaiz eta lankideari,
eta Iruñeko Otxoa Agirre eta Migel Beruetari haien
prokuradore izan zitezen.
Iruñeko bikario nagusiak, Domenja Amilibiaren
eskariz, agindua bidali zien eta auzian haien ordezkari
izango ziren. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
Gartzia Antxietakoa (erreginaren logela-zaina), Joan
Arretxe eta Esteban Artazubiaga.

Bistan denez, 1514an Zestoako parrokian bikarioa
- 1514-II-27an, adibidez, Zestoan, Joan Otxoa Gorosarrikoak prokuradore-ahalordea eman zien honako eta bi benefiziadu zeuden, gutxienez (ikus [XVI. m.
hauei: Domingo Zabala, Joan Arretxe, Sebastian Arta- (14) 8] agiria).

3.34. irudia.
Edarritzagabarreneko
dolarea.
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- 1514-V?-23an, Lasaon, Zestoako Martin Gartzia
Lasaokoaren emazte Maria Nikolas Zabala-Lasaok
ahalordea eman zien Martin Gartzia senarrari eta honen lehengusu Joan Martinez Lasaokoa azpeitiarrari.
Maria Nikolasen ama Domenja Astigarribia zenaren
testamentua aterako zuten Azpeitiko Joan Perez Eizagirrekoa eskribau zenaren erregistroetatik. Maria
Nikolasen aitona Jakobo Ibañez Astigarribikoa zenaren testamentua ere lortuko zuten aipatutako eskribau
zenaren erregistroetatik.

Teresa Lilik Joan Perez Akoakoa eta Maria Joango seme-alabei zegokien senipartea ordainduta zegoen ordurako: 60 kintal burdina, zilarrezko bi bitxi
(20 kintal burdina balio zuten) eta bere garaian Zestoako elizari lehen senarrarekin erositako lursail bat.
Lursaila hiribildua eta ibaiaren artean zegoen, eta
mugakide hauek zituen: Zestoako elizaren lurrak,
Artigagoikoen (oraingo Ertxiñondokoen) lurrak,
Maria Perez Larretxekoaren lurrak eta Aizubiko
errotetako ubidea.

Agirian ahalordea eman zitzaien bi lehengusuei
beste zenbait eskribaurengandik beste eskritura batzuk ere lortzeko. Blas Artazubiaga eskribau zestoarrak idatzitako agirian lekuko izan ziren Joango
Artazubiaga zestoarra eta Esnal zumaiarra (ikus [XVI.
m. (14) 11] agiria).

Teresa Lilik hainbat lege eta eskubideri uko egin
zion Maria Perez bilobaren eta dohaintza haren aurka
ez zela joango bermatzearren. Lekuko Joan Ierroa
apaiza, Esteban Artazubiaga eta Martin Santxez San
Miliangoa izan ziren (ikus [XVI. m. (14) 4] agiria).

3.4.5. Teresa Liliren dohaintza, Martin
Artzuriagaren mandoa, eta Maria
Baltzolaren dotea

Blas Artazubiagak urte hartan egindako beste agiri
bat, mando baten salerosketari buruzkoa izan zen.

- 1514-IV-16an, Zestoan, Martin Artzuriagak Oikiako Pedro Igartzari mando beltza saldu zion urrezko
- 1514-II-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 14 dukatean. Pedrok hilero dukat bat ordainduko zion
bauaren aurrean Teresa Lili andrea aurkeztu zen. Te- hurrengo maiatzaren lehenetik hasita 14 dukatak osaresa Lili lehenbizi Joan Perez Akoakoarekin ezkon- tu arte. Zenbait legeri uko egin zion Pedro oikiarrak
du zen, eta harekin Joan Perez Akoakoa eta Maria berme gisa. Salmentan lekuko zestoar hauek izan ziJoango Akoa seme-alabak izan zituen. Alargundu ren: Martin Urrutia, Bartolome Artzubiaga eta Joanto
ondoren Teresa Lili Pedro Arbestainekin ezkondu Bastaria (ikus [XVI. m. (14) 6] agiria).
zen, eta ezkontza hartatik Pedro Arbestain semea
Bestalde, 1514-IV-30ean, Zestoan, Blas Artazuizan zuten.
biaga eskribauaren aurrean Pedro Artzubiaga eta
Teresa Lilik Pedro Arbestain seme zenaren ala- Maria Baltzola senar-emazteak aurkeztu ziren. Maba Maria Perez Arbestaingoari (Teresaren bilobari) ria Baltzola Martin Baltzola zenaren eta Maria Perez
zeuzkan ondasun guztiak dohaintza gisa eman ziz- Altzolaraskoa alargunaren alaba zen. Ama alargunak
kion. Ondasun haiek (dirua, zilarra, bitxiak, etab.) ezkontzeko dote gisa urrezko 100 dukat, lau ohe eta
jantziak eman zizkion. Senar-emazte gazteek dotea
300 bat kintal burdina balio zuten.
ongi kobratu zutela aitortu zuten, eta aurrerantzean
Maria Perez Arbestaingoak Teresa amona elika- senipartea ez eskatzeko agiria egin zuten. Hainbat
tu eta mantendu egin zuen haren zahartzaro luzeko lege eta eskubideri uko egin zioten.
azken hamar urteetan. Urtero urrezko 10 bat dukat
Lekuko Domingo Zabala, Joan Ipintza, Domingo
kostatu zitzaion Maria Perez bilobari. Aurrerantzean
ere bilobak amona, bizi zen artean, mantendu egingo Artiga eta Martin Artzubiaga gaztea zestoarrak izan
zuen, eta hiltzen zenean ohiko hiletak eta elizkizunak ziren (ikus [XVI. m. (14) 7] agiria).
ordainduko zizkion.
- 158 -

3. (1511-1515)

3.4.6. Bataioengatiko auziak
- 1514-V-15ean, Zestoan, Fernando Olazabal alkatearen aurrean honako zestoar hauek zeuden preso: Domingo Arrona, Pero Lopez Altzolaraskoa, Joan Otxoa
Gorosarrikoa, Martin Legarda, Fernando Arreitza,
Miguel Apategi, Martin Arano gaztea, Joan Akertza,
Joan Urbieta, Joan Arretxe, Joan Igartza, Joan Lopez Zelaikoa, Martin Otxoa Artazubiagakoa, Esteban
Artazubiaga, Sebastian Artazubiaga, Joan zapataria,
Martin Saez San Miliangoa, Kristobal Ezenarro, Lope
Potzueta, Joan Egaña gaztea, Martin Kortazar, Jofre
Altzolarats, Martin Fernandez Edarritzagakoa, Grazian Arrona, Ramus Zabala eta Blas Artazubiaga (26
guztira).
Prokuradore-ahalordea eman zieten zestoar hauei:
Domingo Arretxe, Martin Artzuriaga, Domingo Artiga, Blas Lasao, Martin Otxoa Artazubiagakoa eta
Joan Martinez Amilibikoari. Halaber korrejimenduko Joan Martinez Egurtzakoari, Joan Lopez Etxanizkoari eta Antonio Atxagari; baita Valaldolidko
Joan Bitoria, Joan Lazkano eta Joan Lopez Arrietakoari ere. Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen
agiria.

Auzia zuten Altzolaratsen egin zen bataio-ospakizunaz. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Blas Lasao, Domingo Beltran Urbieta, Martin Zubiaurre eta Lope Zelaia (ikus [XVI. m. (14) 9] agiria). Bataioetarako zeuden arauak ez zituzten errespetatu.
Bestalde, 1514-V-18ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren:
Martin Ibañez Aranokoa, Domenja Zuube emaztea,
Martin Zuube, Joan Zuube, Joan Lopez Zelaikoa,
Lope Zelaia, Katalina Zuube (Joan Zuuberen emaztea), Maria Perez Zuubekoa (Lope Zelaiaren emaztea), Domenja Ezenarro alarguna eta Martin Fernandez Edarritzagakoa.
Hauek auzia zuten Ereño (oraingo “Eriyo”) etxera bataio-ospakizunetara joan zirelako. Dirudienez
zeuden arauak hautsi egin zituzten. Ondorioz, Gipuzkoako korrejimenduko Joan Otxoa Zorrobiagakoa, Antonio Atxaga, Joan Igartza eta Joan Lopez
Sarakoa prokuradoreei ahalordea eman zieten haien
ordezkari izan zitezen. Lekuko honako zestoar hauek
izan ziren: Joan Urkia apaiza, Joan Akertza gaztea,
Domingo Ereño eta Joan Urbieta (ikus [XVI. m. (14)
11] agiria).

3.35. irudia. Domingo Arrona,
Joan Urbieta, Martin Otxoa
Artazubiagakoa, Esteban Artazubiaga,
Pero Lopez Altzolaraskoa, Blas Lasao
eta Joan Igartzaren sinadurak.
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3.4.7. Urbietako lurrak Zestoako
Kontzejuarentzat

tu zuen. Lur hark mugakide hauek zituen: errepidea
eta Kortazarko lurrak. Joan Martinez Zubiaurrekoak
zuhaitzen adar batzuk moztu zituen jabetza Kontze- 1514-IX-11n, Zestoan, bertako Fernando Olazabal juarentzat bereganatu zuela adierazteko. Lehentxeago
alkate eta medikuak Domingo Bengoetxearen eta Ma- aipatutakoak izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (14)
ria Urbietaren azalpenak entzun zituen, bi haiek ordura 14] agiria).
arte Urbietan eduki zituzten lur batzuen inguruan. Kontzejuaren lurrak zirela erabaki zuen alkateak. Domingo 3.4.8. Gipuzkoako Batzar Nagusiak eta
kondenatu egin zuen urrezko dukat bat ordaintzera, eta Bereziak, alkabalak, errege-gutunak, etab.
Maria Gaztelako bi erreal ordaintzera. Erdia Kontzejuarentzat izango zen, eta beste erdia auzi-gastuetarako.
- 1514-I-12an Azkoitiko Basarten Gipuzkoako Batzar
Bereziak bildu ziren Azpeitiko Kontzejuak eskatuta.
Kontzejuko Joan Erretzabal fiela hiru egunen Probintziari gerrarako 3.000 oinezko bidaltzea eskaburuan lur haietaz jabetuko zen Kontzejuaren izenean. tuz egin zitzaion eskaria aztertu zuten. Lau egun iraun
zuten Batzar haiek.
San Joan Ibañeta eskribauak idatzi zuen alkatearen
epaia. Lekuko Arretxe, Martin Arano eta Joan Baltzo- 1514-I-18an Bidanian bildu ziren berriz ere Gila izan ziren (ikus [XVI. m. (14) 12] agiria).
puzkoako Batzar Bereziak, eta 1514-II-16an berriz
ere Basarten, hiru egunez. Probintziako korrejidorea
- 1514-IX-28n, Zestoan, bertako Fernando Olaza- izendatzeari buruzko errege-zedula aztertu zuten.
bal alkate eta medikuak Jofre Altzolaratsek salatuta Hain zuzen 1514-III-22an, Bergarak eskatuta, BasarDomingo Bengoetxearen eta Maria Urbietaren aurka ten egindako Batzar Berezietan onartu zuen Probinirailaren 11n emandako epaiaren kopia ateratzea era- tziak Joan Fernandez de la Gama korrejidorea, honek
baki zuen (ikus [XVI. m. (14) 13] agiria).
zin egin ostean.
San Joan Ibañeta eskribau zestoarrak atera zuen
1514-V-2an, Tolosan, Gipuzkoako Batzar Nagusiak
kopia. Lekuko Joan Martinez Ibañetakoa, gaztea, bildu ziren. Hamabi egunez luzatu ziren, eta bertan, besBlas Lasao eta Fortun Santxez Iraetakoa zestoarrak teak beste, Joana erreginaren 154-III-28ko pribilegioari
izan ziren (ikus [XVI. m. (14) 13] agiria).
foru-baimena eman zioten. Pribilegio haren bidez Probintziako herriek alkabalatan (zergatan) guztira 110.000
- 1514-X-13an, Zestoako Urbietan, Joan Urbietaren marai gutxiago ordainduko zizkioten Gaztelako koroari
errota eta Altzolarats erreka igarota, San Joan Ibañeta es- urtero. Donostian kobratzen zen “hamarren zaharra” izekribauaren aurrean Domingo Bengoetxeak Kontzejuko neko zergen zerrenda ere ezarri zen1.
Joan Martinez Zubiaurrekoa fielari eskutik heldu eta
erreka ondoko hariztira sartu zuen, haren jabetza har zeBatzar haietan 500 marai eman zizkioten Zestoako
zan. Hariztiak mugakide hauek zituen: Altzolarasko ha- Joan Martinez Amilibikoa ermandade-alkateari soldariztia, Domingo Bengoetxearen hariztia eta Kontzejua- ta gisa4. Seigarren Ermandade-barrutia Getariak, Zesren lurrak. Joan Martinezek haritzen adar batzuk moztu toak, Zarautzek eta Oriok osatzen zuten, eta ermandazituen jabetza-adierazgarri. Lekuko Fernando Olazabal de-alkatea urtero izendatzen zen: bi urtez jarraian Gemedikua (probestuordea), Blas Lasao, Domingo Urbieta tariakoa eta hirugarren urtean Zestoakoa. Zarautzek
eta Joango Arreitza zestoarrak izan ziren.
eta Oriok ez zuten ermandade-alkaterik hautatzen.
Ondoren Maria Urbietaren etxean elkartu ziren,
Tolosako Batzarretan Ordiziari, erre egin zelako,
eta Joan Martinez fiela intxaurdira eta sagastira sar- 10.000 marai eman zizkioten, lehenago Mutrikuko
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1514. urtean Donostiako Kontzejuak erregeari
eskea egin zion Andaluziatik 1.000 kaiz gari zergarik ordaindu gabe ateratzeko1. (Kaiz izeneko neurriak Gaztelan 12 anega edo 666 litro inguru zituen).
1514-IV-4an, berriz, Madrilen egindako errege-gutunean debekatu egin zen Muskizko burdin mea Frantziako erreinura bidaltzea, Gipuzkoak bere arranguraren berri eman baitzuen, Portugaleteko Otxoa Salazar
probestuak Frantziako erreinura asko saltzen zuelako
eta prezioak gora egin zuelako.
1514-X-16an Valladoliden egindako errege-gutunaren bidez Ordiziak pribilegioa lortu zuen, 25 urtean
alkabalatik 41.845 maraiko errenta hartuta hiribildua
berreraiki zezan. Gainera astero asteazkenetan azoka
egiteko eskubidea izango zuten.
Bestalde, 1514-I-V-20an amaitu zen 1508. urteaz
gero Oiartzungo Kontzejuak bertako burdinolekin
herri-lurretatik hartzen zuten egurragatik zuten auzia.
Olagizonek ziotenez, beti izan zuten egur-ikatza egiteko Kontzejuaren basoetatik hartzeko eskubidea1.
Auzia Kontzejuak irabazi zuen, baina saroiak murrizteko agindua eman zen. Neguko saroiak mutur batetik
bestera 168 besaldi izango zituen, eta udakoak, txikiak, 84 besaldi24.

3.36. irudia. Tolosako Aranburu jauregia.

Batzarretan eman ez zitzaizkiolako. Horrez gain Nafarroako erregeordeari prokuradoreak bidali zizkioten, hark eskatutako 3.000 soldaduen eta mandoen
gaia aztertzearren. Probintziak 80 mando bidali zituen, eta Donostiatik irten ondorengo 30 eguneko
gastua ordaindu zuen.

1514. urtean, Nafarroako konkista ondorengo bigarren urtean, Nafarroan pisu eta neurrien taula berria
osatu zuten. Kana aipatu zuten, eta gero XIX. mendaren
erdi aldera, 1840. urtean, ere neurri berekoa erabiltzen
zen. Nafarroan luzera-neurri gisa besoa erabiltzen zen.
Besoak neurtzen zuenari herena gehituta kana osatzen
Tolosako Batzarretan Joan Martinez Lasaokoari zen25. Urte hartako martxoaren 14an Frantziako Oragindua eman zion korrejidoreak aurreko korreji- leansen su-etena sinatu zuten urtebeterako Austriako
dore zenaren (Vela Nuñez lizentziatuaren) ofizialei etxeak, Ingalaterrak, Espainiak, Frantziak eta Eskoagintaldi-epaiketa egitearren. Probintziak banatutako ziak1. Urte berean Nafarroako Gorteek Fernando Kagastuak, guztira, 199.307 maraikoak izan ziren. 2.155 tolikoa erregeari eskea egin zioten erresumako legeen
sukaldetan banatuta, sukalde bakoitzak 92,5 marai or- aurkako errege-zedulak obeditu bai baina bete ez zitedaindu beharko zituen.
zen. Erregeak onartu egin zuen eskabidea26.
1514-VII-18an Bidanian Gipuzkoako Batzar Be1514. urtean berriz idatzi eta erregistratu zituzten
reziak bildu ziren, eta azaroan Arrasaten Batzar Na- Lapurdiko Foruak, baina euskal eskubideak apur bat
gusiak ospatu ziren.
murriztu egin ziren Frantziako koroaren alde27.
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3.5. 1515. URTEA
3.5.1. Maria Joango Ausoroetxea eta
Indoko ondasunen auziaren jarraipena

berri eman zion, Valladolida auzitara aurkez zedin. Martin
Itziar eta Sebastian Zabala zestoarrak izan ziren lekuko.

Zestoako Maria Joango Ausoroetxea Martin Indorekin Indo baserrira ezkondu zen lehenbizi. Gero
alargundu eta Zestoako Fernando Olazabal medikuarekin ezkondu zen, baina Indora eramandako dotea
berreskuratzearren bere seme-alabei auzia ipini zien
Gipuzkoako korrejidorearen aurrean. Korrejidoreak
Maria Joangoren aldeko epaia eman zuen, baina beste aldeak gora jota auzia Valladolidko Kantzelaritzara
eraman zuen (ikus [XVI. m. (14) 1] agiria).

Egun berean, Zestoan, Maria Joango Ausoroetxeak
ahalordea eman zien Joan Beltran Iraetari (Iraetako
jauregiko jaunari), Anton Orori, Joan Bitoriari eta
Joan Lopez Arrietakoari Valladoliden haren prokuradore izan zitezen. Zestoako San Joan Ibañeta eskribauaren aurrean lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Joan Martinez Ibañetakoa (gaztea) eta
Martinez Olazabalgoa.

- 1515-IV-24an, Valladoliden, Maria Joango Au- 1515-I-5ean, Azpeitian, Martin Martinez La- soroetxearen izenean Anton Oro prokuradoreak Gisaokoak Martin, Maria Anton eta Katalina Indo adin- puzkoako de la Gama korrejidoreak emandako epaiagabeen (Martin Indo zenaren seme-alaben) izenean ren alde egin zuen Kantzelaritzako epaileen aurrean.
Gipuzkoako korrejimenduko eskribau Migel Perez
- 1515-X-30ean, Valladoliden, Kantzelaritzan
Idiakazkoari prozesuaren kopia eskatu zion. Lehen
ordaindu zionaz gain, urrezko dukata eman zion es- epaia eman zuten Maria Joangoren alde, Gipuzkoako
korrejidoreak eman zuena berretsita.
kribauari bere lanagatik.
- 1515-XI-8an, Valladoliden, Joan Bitoria proku- 1515-I-16an, Zestoan, Pero Otxoa Igartzakoa eskribauak Maria Joango Ausoroetxeari erreginaren gutunaren radoreak Mari Anton eta anai-arreba adingabeen ize-

3.37. irudia. Zestoako
Indo baserria.
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nean aurka egin zion Kantzelaritzan emandako epaia- merkataria, Domingo Perez Arizterratzukoa (aiarrak)
eta Lope Otxoa Etxeberrikoa (oriotarra). Hirurek zin
ri, hainbat arrazoi argudiatuta.
egin zuten. Zin egitean lekuko izan ziren Joan Agirre
- 1515-XI-16an, Anton Orok epaiaren alde egin eta (Orioko erretorea), Agustin Oribar (Orioko apaiza)
eta Martin Arano Segurolakoa aiarra.
gutun betearazlea eskatu zuen.
Martin Otxoa Artazubiagakoak ondoren, Orioko
- 1515-XI-20an, Kantzelaritzan beste epai bat eman
zuten. Joan Bitoriak azkena azaldutako arrazoiak fro- alkate San Joan Aldaperen aurrean honako lekuko
gatzeko 50 eguneko epea eman zuten. Maria Joangok hauek aurkeztu zituen: Maria Ortiz Agirrekoa oriotarra eta Maria Ruiz Arrazubikoa aiarra. Huek ere zin
aurkakoa frogatu ahal izango zuen epe berean.
egin zuten.
- 1515-XII-4an Joan Bitoriak epea 80 eguneraino
Ondoren, Aiako partean, Martin Gonzalez Seluza zezatela eskatu zuen (ikus [XVI. (15) 1] agiria).
gurolakoaren lonjan, Martin Perez Idiakaizkoaren
(Saiazko alkatearen) ordezko Martin Gonzalez Segu3.5.2. Martin Otxoa Artazubiagakoa
rolakoaren aurrean, Martin Otxoa Artazubiagakoak
eta Juan Ruiz eta Joan Lopezen arteko
bi lekuko aiar aurkeztu zituen: Santxa Migelez Atxaauziaren jarraipena
gakoa eta Maria Perez Aginagakoa. Hauek ere zin
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Santxa Mi- egin zuten. Ondoren, Aiako Olaskoaga etxean Margelez Atxagakoarekin Aiako Arrazubiko ondasunez tin Gonzalez alkateordearen aurrean Martin Otxoak
hartutako obligazioa zela eta, Maria Ibañez Altzo- Domingo Miranda zurgin-maisu oriotarra lekuko gisa
laraskoak Martin Otxoa fidatzailea onik ateratzeko aurkeztu zuen. Zin egin zuen lekukoak. Gero Aiako
konpromisoa hartu zuen. Ondorioz, Martin Otxoa Ierroako plazan Joan Zarautz erretorea aurkeztu zuen
zestoarrak Maria Ibañezen biloba Joan Ruiz eta Joan Martin Otxoak lekuko gisa.
Lopez Arteagakoa adingabeak auzitara eraman zituen
- 1515-II-23an, Aian, Olaberriko etxe aurrean
Gipuzkoako korrejimendura, eta ondoren, auzia Valladolida heldu zen (ikus [XVI. m. (12) 2] eta [XVI. Martin Otxoak Joan Fernandez Olaberrikoa lekuko
gisa aurkeztu zion Martin Gonzalez alkateordeari. Zin
m. (13) 9] agiriak).
egin zuen lekukoak.
- 1515-I-23an, Azpeitian, Joan Perez Egurtzakoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak lekukoei
eskribauak Joan Arteagaren prokuradore Antonio
Atxagari erreginaren gutuna erakutsi zion. Bertan zio- egin beharreko galdera hauek prestatu zituen:
enez, Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak testi1) Ea ezagutzen zituzten Martin Otxoa, Joan Fergantzak Aia, Usurbil, Orio eta Zestoan jasoko zizkien
nandez Dornutegikoa, Joan Ruiz eta Joan Lopez
lekukoei, eta horretarako Aiako Migel Gonzalez SeArteagakoa adingabeak, eta ea ezagutu zuten Magurolakoa eskribaua izendatu zuen. Antonio Atxagak
ria Ibañez Altzolaraskoa (adingabeen aita aldeko
bere eskribauak izendatu zituen: Usurbilgo Jeronimo
amona). Ea ezagutzen zituzten Santxa Migelez
Atxaga eta (Zestoarako) San Joan Ibañeta.
Atxagakoa eta Aiako Arrazubiko burdinola, errota
eta ondasunak.
- 1515-II-5ean, Orion, Migel Argiain alkateordearen aurrean Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Jero2) Ea zekiten Santxa Migelezek (adingabeen ama
nimo Atxaga zein Migel Gonzalez Segurolakoa esaldeko amonak) Arrazubiko ondasunen erdiaren
kribauak elkartu ziren. Martin Otxoak lekuko hauek
gozamen edo usufruktua eduki zuela eta zeukala,
aurkeztu zituen: Martin Gonzalez Segurolakoa,
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eta ondasunen beste erdiarena Santxaren alaba Maria Ruiz Arrazubikoak (adingabeen amak) zeukala.
3) Ea zekiten Santxa Migelezek bere garaian Maria Ibañez Altzolaraskoarekin (beste amonarekin)
kontratua egin zuela, Santxak ondasun-gozamena
Joan Ruiz eta Joan Lopezi utzita urtero 55 kintal
burdina, sagardoa eta beste zenbait gai jasotzearen
truke.
4) Ea zekiten kontratu hartan Maria Ibañez Altzolaraskoak fidatzaile gisa obligazioa hartu zuela
Santxa Migelezi 55 kintal burdina eta gainerako
gauzak ordaintzeko.
5) Ea zekiten Maria Ibañezek Santxarekin egindako
kontratua bere garaian Joan Ruiz eta Joan Lopez bilobentzat oso baliagarria eta onuragarria zela.
6) Ea zekiten kontratua egin ondoren Joan Ruiz eta
Joan Lopez Arteagakoa bilobak Arrazubiko ondasunen erdiaren gozamenaz baliatu zirela.
7) Ea zekiten Santxa Migelezek kontratuari
buruzko auziaren ondoren Martin Otxoaren ondasunak exekutatuta 110 kintal burdina, 100 librako
txerria, arropak eta 5.600 marai kobratu zituela.

8) Ea zekiten hori gertatu ondoren Maria Ibañez
Altzolaraskoa hil egin zela, biloben aita Joan Arteaga lehenago hila zela, eta Joan Ruiz eta Joan Lopez bilobek (Joan Arteaga zenaren eta Maria Ruiz
Arrazubikoaren semeek) aita zenaren herentzia
onartu egin zutela.
9) Ea zekiten Joan Ruiz eta Joan Lopezek amona
Maria Ibañez Altzolaraskoaren ondasunak jaso eta
erabiltzen ari zirela.
10) Ea zekiten aurreko galderetan adierazitakoa inguru haietan jendeak bazekiela.
- Lehenbizi Lope Otxoa Etxeberrikoa oriotarrak,
65 urtekoak, erantzun zuen. Santxa Migelez eta senar
Joan Ruiz Arrazubikoa zenak Arrazubiko ondasunak
Maria Ruiz alabari utzi zizkiotenean lekuko izan omen
zen. Usufruktuaren erdia bizialdirako gurasoek gorde
omen zuten. Gainerako galderei baiezkoa erantzun
zien. Martin Otxoak Santxa Migelezi bigarren urteko
55 kintal burdina Martin Gonzalez Segurolakoaren
lonjan kobratu zizkionean, Simona Etxeberriari eman
omen zizkion. Simona Orioko Ondarretxean bizi zen,
eta hara ezkondu zen Martin Ruiz Arrazubikoa (Santxaren semea). Martin Ruizi dote gisa zegozkion kintalak ziren Simonak jaso zituenak.
- Maria Ortiz Agirrekoak, 40 urtekoak, erantzun zuen
ondoren. Orioko lonjako pisuen ardura zeukan. Lonja
hartan Martin Otxoak “pinaza” motako bi itsasontzitan sartzen zen adina burdina omen zeukan. Handik 55
kintal Santxa Migelezi eman omen zizkion. Hurrengo
urtean beste 55 kintal eman omen zizkion Martin Gonzalez Segurolakoaren lonjan, Aiako partean. Haiek Simona Etxeberriari eman omen zizkion gero Santxak.

3.38. irudia. Aiako Arrazubiko Serotegi.

- Martin Gonzalez Segurolakoa aiarrak 63 urte zituen, eta, hark zioenez, bere lonjara Joan Otxoa Errekaldekoa merioordea Santxa Migelezekin joan zen
Martin Otxoaren 55 kintal burdina eta auzi-gastuak
kobratzera. Burdina haiek Simona Etxeberriari eman
omen zizkion. Maria Ruiz Arrazubikoak eta Joan Arteaga senar zenak eskubidea omen zuten Arrazubiko
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basoak ustiatzeko. Itsasontzi handi bat eta bi txiki egiteko egurra atera omen zuten haietatik.
- Domingo Miranda zurgin-maisu oriotarraren
txanda izan zen gero. 40 urte zituen, eta Santxa Migelezek Martin Otxoarengandik lehen urtean jasotako
kintaletatik 30 saldu omen zizkion berari Orioko lonjan. Gainerakoa Maria Ortiz Agirrekoa oriotarrari saldu omen zion. Martin Otxoak 55 kintal burdinaz gain
urrezko 16 dukat ere ordaindu omen zizkion Santxa
Migelezi Valladoliden epaia eman ondoren.
- Hurrengo Maria Perez Aginagakoa aiarrak, Martin Gonzalez Segurolakoa alkateordearen emazteak,
erantzun zien galderei. 60 urte zituen. Santxa Migelez
ez omen zen orduan, 1515ean, Arrazubiko ondasunen
gozamenaz baliatzen. Maria Ruiz Arrazubikoa alabak
mantentzen omen zuen.
- Maria Ruiz Arrazubikoak 35 urte zituen. Joan
Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa adingabeen ama zen.
3.39. irudia. Aiako Arizterratzu. Trikitilarien
monumentua.
Martin Otxoa koinatua omen zuen, bigarren mailako
- Azkenik Joan Zarautzek, Aiako 41 urteko erretosenidea. Maria Ibañezek eta Santxa Migelezek kontratua egin zutenean 12 urte inguru omen zituen. Kon- reak, egin zituen aitorpenak. Haren ustez Santxa Migelezek eta Martin Otxoak egindako kontratua Joan
tratu hura egin zutenean Valladoliden omen zen.
Saiz Gaintzakoa batxiler getariarrak prestatu zuen.
- Santxa Migelez Atxagakoaren txanda izan zen Martin Otxoak Santxa Migelezi ordaindu omen zizgero. 60 urte zituen. Joan Ibañez Amilibikoa eskribau kion kontratuan agindutakoak, auzia galdu ondoren.
zarauztarrarekin egin zuen kontratua, eta kontratuan Martinen eskariz Joan Zarautz bera joan omen zen
Santxarengana, ordaintzeko epea luza zezala eskatuz.
omen zeuden galderaren erantzunak.
Urrezko 15 bat dukat aurreratu omen zituen Martin
- Ondoren Joan Fernandez Olaberrikoa aiarrak Otxoak; zorraren zati bat, alegia.
eman zituen erantzunak. 50 urte zituen, eta Joan Ruiz
- 1515-IV-19an Joan Bitoria prokuradoreak Martin
eta Joan Lopez anaien koinatua zen, bigarren mailako
senidea. Santxa Migelezek eta Martin Otxoak egindako Otxoaren lekukoei jasotako testigantzak Kantzelarikontratua irakurri omen zuen. Martin Otxoak auzia gal- tzan aurkeztu zituen.
du eta Santxari burdinak, etab. ordaindu omen zizkion.
- 1515-IV-24an, Valladoliden, Joan Bitoria prokuBaita 5.600 marai ere auzi-gastuengatik.
radoreak aurkeztutako testigantzak argitara zitzatela
- Domingo Perez Arizterratzukoak erantzun zuen eskatu zien epaileei.
gero. 70 urte zituen. Martin Otxoak Santxari Orioko
- 1515-V-11n, Valladoliden, Joan Bitoriak Marlonjan eta Martin Gonzalez Segurolakoaren lonjan
(Aian) ordaindu omen zion Santxa Migelezi kontra- tin Otxoaren izenean auzia amaitutzat jo zezatela
eskatu zuen (ikus [XVI. m. (15) 3] agiria).
tuak zioena.
- 165 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

3.5.3. Zumaiako Kontzejuaren gastuak

rroara joan ziren baleztarientzat jasotakotik 211,5 marai itzuli behar zituen. Azkenean hiribildukoek, guz- 1515-III-16an, Zumaian, San Pedro elizan Joan tira, 5.775,5 marai ordainduko zituzten. 531 milako
Perez Elorriagakoa alkatea, Anton Elkano sindikoa, zeudenez gero, milako bakoitzari 11 marai zegozkion.
Saiaz eta Oikiako Martin Etxabe prokuradorea, MarZumaiako Andres Perez Indanetakoa alkateak estin Narruondo maisua eta beste zenbait herritar bildu
ziren. Martxoko Andre Mariaren egunean herritarrek katuta, Joan Santxez Zumaiakoa eskribauak kopia
ordaintzeko Zumaiako Kontzejuak egindako gastuen atera zuen (ikus [XVI. m. (15) 4] agiria).
agiria idatzi zuen Joan Santxez Zumaiakoa eskribauak. Gastu-zerrendako atal batzuk hauek dira:
3.5.4. Domingo Arrona, Saroeberri
- Zumaiako 34 sukalderi Probintziako gastuetan
zegozkion 72na maraigatik, guztira 2.448 marai.

baserria eta Maria Arronaren bataioa

Zestoako Martin Olaskoaga zurginak Aiako Saroeberri baserria berritu zion Altzolarats jauregiko Domin- Segurako Kontzejuari, 270 marai.
go Arrona jabeari. Ordaindu beharreko jornalez ez
ziren, ordea, ados jarri, eta 1514. urtean auzia izan
- Herriko bi alkateei (500 bakoitzari), guztira 1.000 zuten Zestoako alkate Fernando Olazabalen aurrean.
marai.
Alkateak Martin zurginaren aldeko epaia eman zuen,
eta Domingok gora jo zuen Valladolidko Kantzelari- Joan Perez Elorriagakoari Egiptokoei (ijitoei) tzara (ikus [XVI. m. (14) 2] agiria).
emandako zilarrezko 6 florin, hau da, 228 marai.
- 1515-I-9an, Valladoliden, Martin Olaskoagaren
- Joan Perezi urrezko dukat bat, Getariakoekin ain- izenean Anton Oro prokuradoreak ontzat eman zuen
Kantzelaritzan zegoen auziaren prozesua. Domingo
guratze-eskubideez izandako auziagatik, 423 marai.
Arronaren aldeari ere onarraraztea eskatu zien epai- Joan Perez Basartera korrejidoreari harrera egite- leei. Astebete geroago gauza bera eskatu zien berriro
(ikus [XVI. m. (15) 2] agiria).
ra joan zelako, 228 marai.
- 1515-VI-17an. Zestoan, Altzolarats jauregian
- Anton Elkanori Arrasateko Batzar Nagusietara
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauarekin Domingo
joan zelako, etab., 2.385.
Arrona etxeko jauna, Pedro Urkia eta honen emazte
- Joan Martinez Arteagakoari, Basartera korrejido- Maria Igartzarekin elkartu zen. Azken biak Ordiziatik Aiako Saroeberri baserrira maizter etorri ziren.
reari harrera egitera joan zelako, 228 marai.
Domingo Arrona jabearekin errentamendu-kontratua
Gastuak guztira 14.202 maraikoak ziren, baina egin zuten hamar urterako.
Anton Elkanok 1.064 marai itzuli behar zituen NafaMaizterrek Domingori 10 urtean urrezko 43 dukat
rroara joan zen jendeari ordaintzeko hartu zuen dirutik. Beraz, 13.130 marai ziren guztira. Herena, 4.713 ordainduko zizkioten ganadua utzi zielako (49 behi,
marai, Saiaz eta Oikiak ordainduko zuten. (Kontua 56 ardi eta 36 ahuntz). Domingok behien herena eta
ardi zein ahuntzen erdia eman zien Pedro eta Mariari.
oker dago, 4.377 marai behar lukeelako).
Ganadu harekin irabazitakoarekin ordainduko zizkioGainerako bi herenei Zumaiako hiribilduak izan- ten 43 dukatak. Kopuru osoa ordaindu arte abelburu
dako beste sarrera eta gastu batzuk batu zizkieten. guztiak hipotekatuta geratu ziren, eta maizterrek ezinJoan Perez Elorriagakoa alkateak, adibidez, Nafa- go zituzten saldu; ez eta haien umeak ere.
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Ezustekoren bategatik ganadu hura galtzen baldin zestoar hauek salatu zituenean: Domingo Arrona, Jobazen ere, hamar urte barru 43 dukatak ordaintzera fre Altzolarats, Pero Lopez Altzolaraskoa, Fernando
Arreitza hauspagina, Joan Urbieta, Joan Egaña gazbehartu ziren.
tea, Kristobal Ezenarro, Migel Apategi, Iñigo Ruiz
Ondoren Pedro Urkiak eta emazteak Domingo Etxeberrikoa, Joan Otxoa Gorosarrikoa, Martin LeArronarengandik urrezko 21 dukat eta erdi jaso zituz- garda “Txarti”, Martin Kortazar, Ramus Zabala, Marten, eta behartu egin ziren urtero 30 anega olo ordain- tin Arano gaztea, Joan zapataria, Lope Potzueta, Joan
tzera, hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunetik Zelaia, Joan Igartza, Martin Fernandez Edarritzagakoa,
hasita. Olo berriak urtero egiten zuen prezioa hartuko Joan Martinez Amilibikoa, Maria Arbestain, Grazia
zen kontuan, eta urtero emango zizkioten Domingori Arrona, Martin Santxez San Miliangoa, Esteban Artazubiaga, Joan Arretxe, Joan Akertza, Martin Perez
30 anega olo, zor osoa kitatu arte.
Baltzolakoa, Maria San Joan Aizarnakoa (itsas piLekuko Joanes Urkia apaiza, Maiagako Joango, lotuaren alaba), Martin Otxoa Artazubiagakoa, Blas
Joan Urbieta eta Migel Agineta izan ziren (ikus [XVI. Artazubiaga (Martin Otxoaren semea) eta Sebastian
Artazubiaga.
m. (15) 5] agiria).
Aurreko urtean Zestoako alkate Fernando Olazabal medikuak 26 zestoar preso hartu zituen Altzolarasko jauregian ordenantza eta pragmatikek ziotenaren aurka bataio-ospakizuna egiteagatik (ikus [XVI.
m. (14) 10] agiria).

Guztira 31 pertsona ziren salatuak, 1514an urtarrileko egun batean Altzolarats jauregian bazkaldu zutelako. Domingo Arronaren seme San Joan Arrona eta
emazte Juliana Gebarak (Fernando Gebara zenaren
alabak) izandako Maria alabatxoaren bataioa ospatu
zuten, pragmatika eta gai horretako ordenantzak ziotenaren aurka.

Preso hartutakoek gora jo zuten, eta Valladolidko Kantzelaritzatik, auziaren amaieran (1515-VIIIFernando Olazabal alkateak agindua bidali zien
18an), erreginaren gutun betearazlea bidali zuten.
Auzia Zestoan Joan Beltran Iraeta probestuak hasi salatuei aurkez zitezen, baina ez zuten agindua bete,
zuen, bertako Fernando Olazabal alkatearen aurrean eta gora jo zuten. Alkatea susmagarritzak hartu zuten,

3.40. irudia.
Urdanetako Saroeberri
baserria.
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3.41. irudia.
Aizarnako Ezenarroko
ganadutegia.

eta, orduan Fernando Olazabalek epaia emateko beste lagun batzuk izan zituen epaimahaikide: Domingo
Zabala eta Joan Martinez Ibañetakoa. Alkatearen eta
laguntzaileen epaia Joan Beltran Iraeta probestuaren
aldekoa eta salatuen aurkakoa izan zen. Domingo
Arrona, Ana Arretxe emaztea, Juliana Gebara erraina eta salatutako guztiak kondenatu zituzten. Aske
geratu ziren Martin Gartzia Lasaokoa eta Maria Perez Portalekoa, aita ponteko eta ama ponteko izan
zirelako. Kondenatu bakoitzak 600 marai ordaindu
beharko zituen, eta Zestoatik erbesteratuta 30 egun
egingo zituen, Pazko laugarrenetik hasita. Zigorra betetzen ez zuenak 1.000 marai ordaindu eta urtebeteko
erbestealdia bete beharko zuen.

berretsi egin zuten lehengo epaia. Kondenatuek isunak
Kantzelaritzako Antonio Ocaña diru-jasotzaileari ordainduko zizkioten (ikus [XVI. m. (15) 9] agiria).

3.5.5. Ganadu-tratua Zestoan, ahalordeagiriak eta ezkontza-kontratua
- 1515-VIII-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kristobal Ezenarro eta Pedro Leizola asteasuarra (Oikian bizi zena) elkartu ziren. Kristobalek Pedrori urrezko 10 dukatean idi parea saldu zion. Hurrengo
ostiralean Pedrok dukat bat emango zion Kristobali, San
Martin egunean (azaroan) 3 dukat eta gainerako 6ak hurrengo urteko abuztuko Andre Mariaren egunean.

Gero auzia Valladolidko Kantzelaritzara iritsi zen,
Lekuko Martin Saez San Miliangoa, Sebastian Areta Fernando Olazabal alkatearen eta lagunen epaia tazubiaga eta Pedro Gesalaga izan ziren (ikus [XVI.
ontzat jo zuten. Alkateak ipinitako isuna ordaintzeko m. (15) 10] agiria).
hiru egun eman zizkieten kondenatuei, alkateari obeditu ez ziotelako. Gainerakotik libre geratu ziren.
- 1515-VIII-28an, Zestoan, Martin Otxoa Artazubiagakoaren etxean (hiribildu ondoan) Pedro Leizola
Bestalde, Gipuzkoako korrejidoreari agindua eman asteasuarra (Oikian bizi zen kapagina) eta Kristobal
zioten herrietan ezkontza, meza berri eta bataioei Ezenarro zestoarra elkartu ziren Blas Artazubiaga esburuzko pragmatikaren berri pregoi bidez eman zezaten. kribauaren aurrean. Pedrok Kristobali hurrengo Eguberri egunerako urrezko lau dukat eta erdi emango
Domingo Arronaren aldeak epaiaren aurka egin zizkion, Kristobali zenbait arkume eta antxume erosi
zuen, eta, berrikuspen-mailan, Valladolidko epaileek zizkiolako.
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Salmentan lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin (Joaniko Ganbararen semea) eta Joango Artazubiaga
Zuube, Pedro Iribarrena eta Joan Otxoa Gorosarrikoa (Martin Otxoa Artazubiagakoaren semea) (ikus [XVI.
m. (15) 7] agiria).
(ikus [XVI. m. (15) 13] agiria).
Hilabete batzuk geroago, 1515-X-15ean, Italiako
Viterbo hirian Leon X.a aita santuak agindua eman
zien Kalagorriko eta Italiako Lazioko Gaeta hiriko
apezpikuei eta Iruñeko elizbarrutiko ofizialari, Avilako elizbarrutiko apaiz eta Aita Santuaren idazkari
Fernando San Juani ermita hauek eman ziezazkioten:
Debako San Joan, Santiago, San Sebastian eta Santa
Katalina, Getariako Santiago (seguru asko Zumaiako
hondartzakoa), Zestoako Santa Engrazia, IturriozmuMandoa, ordea, Martinek Paskual anaiari eman tio (Errezilgoa seguruenik, Aia eta Asteasuren mugan
zion, eta Paskualek ordainduko zion, ezarritako epee- dagoena) eta Azkoitiko Santa Kruz. Urtean urrezko
tan, Sebastian Artazubaiagari zorra. Lekuko Joan Gar- 24 dukateko errenta ematen omen zuten.
tzia Arruekoa eta Pedro Gerriko segurarrak, eta Joan
1515-XI-6an, Erromatik Gaetako apezpiku FerPerez Arretxekoa zestoarra izan ziren (ikus [XVI. m.
nando Herrerak Iruñeko apezpikutegiari jakinarazi
(15) 15] agiria).
zionez, Fernando San Juan apaizari eman zizkioten
- 1515-VI-18an. Zestoan, Blas Artazubiagak eta aipatutako ermitak, eta hiru egun geroago Erroman
Marina Egurtza zestoarrek prokuradore-ahalordea bertan, Fernando San Juan apaizak ahalordea eman
eman zieten Martin Otxoa Artazubiagakoari (Blasen zion Iruñeko elizbarrutiko Tomas Egurtza apaizari haaitari), Martin Lopez Labakakoa tolosarrari eta Valla- ren izenean aipatutako ermitez jabe zedin6.
dolidko Anton Oro, Joan Bitoria, Joan Lazkano eta
Joan Lopez Arrietakoari.
- 1515-XII-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua Maria Iraurgi zestoarraren etxera joan zen.
Gipuzkoako korrejidore izandako Joan Fernandez Maria ohean gaixo zegoen, eta bost urte lehenago
de la Gama doktoreak kalte handia egin zien Arroako (1510ean) Blas Lasao jostunari urrezko zortzi dukaJoan Arbe hil zutenean, haiek inolako errurik izan ez teko zorra egin ziola aitortu zuen; izan ere, orduan
zutelako. Ondorioz, auzia ipiniko zioten korrejidore Blasek oihalak eta dirua eman baitzizkion. Hurrengo
ohiari. Lekuko Zestoako Joan Otxoa Artazubiagakoa maiatzeko Pazko egunerako ordaintzeko konpromiapaiza, Joan Akoa errementaria eta Martin Artzubiaga soa hartu zuen. Lehenago hiltzen baldin bazen, haren
izan ziren (ikus [XVI. m. (15) 6] agiria).
ondasunetatik ordainduko zioten Blas Lasaori.
- 1515-XI-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Mutiloa eta Paskual Agirre anaiak elkartu ziren. Biak ziren Mutiloan jaioak
eta Seguran bizi zirenak. Martinek Zestoako Joanto
Amezketari urrezko 13 dukat eta erdi zor zikzion,
Joantori zamak garraiatzeko mandoa erosi ziolako.
Zor hura kobratzeko ardura Sebastian Artazubiaga
zestoarrak zuen.

- 1515-VI-19an. Zestoako hiribildutik Aizarnarako
galtzadan, Joanes Ipintza apaizak, Santa Engraziako
ermitauak, ahalordea eman zion Esteban Artazubiaga zestoarrari haren prokuradore izan zedin. Joanesen
izenean dirua jasotzeko eta haren auzietan aritzeko
ahalmena izango zuen.

Jarraian Maria Iraurgik ahalordea eman zion
Blas Lasaori Mariak hartzeko zuen edozertatik zortzi dukatak kobratzeko. Lekuko Zestoako Bartolome
Artzubiaga, Pedro Otxoa Igartzakoa eta Esteban Eztiola izan ziren (ikus [XVI. m. (15) 17] agiria).

- 1515-VIII-4an, Debako partean (Zestoako hiribilBlas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian dutik gertu), Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
lekuko zestoar hauek izan ziren: Matxin Ganbara Domingo Aia eta Katalina Ibiakaitz zestoar ezkonbe- 169 -
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rriak Domenja Mantelolarekin (edo Manterolarekin)
eta Katalina Artazubiagarekin elkartu ziren. Domenja
Domingoren izeba zen, eta Katalina Artazubiaga Katalina Ibiakaitzen ama (eta Kristobal Ibiakaitzen alarguna).
Ezkontza-kontratua egin zuten, eta bertan Domenjak ezkonberriei Zestoako hiribilduko etxea eta baratze bat eman zien. Etxearen mugakide hauek ziren:
Esteban Artazubiaga eta Katalina Ipintza emaztearen
etxea, Joango Zabaliaren Maria Egino alargunaren
etxea, aurrean kalea eta atzean hiribilduko harresia.
Baratzearen mugak hauek ziren: ibai aldera Pedro
Baltzolaren lurrak (Aizarnako elizari erosi zizkionak), eta beste aldera Maria Perez Altzolaraskoa alargunaren etxea. Senar-emazteek ordainduko zituzten
Domenjaren hiletak, hiltzen zenean.

Kontratu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Martinez Akertzakoa, Migel Gorosarri, Joan
Igartza, Sebastian Artazubiaga eta Domingo Arretxe
(ikus [XVI. m. (15) 8] agiria). Katalina eta Kristobal
Ibiakaitz, seguruenik Zestoako Ibiakaitz edo Idiakaitz
etxekoak izango ziren jatorriz.

3.5.6. Iraetako Maria Otxoa Likonakoa
Zestoako Kontzejuko bideaz jabeturik
- 1515-XI-16an, Valladoliden, Maria Otxoa Likonakoa eta Joan Beltran Iraeta semeak auzia zuten Zestoako Kontzejuarekin bide baten jabetzaz. Valladolidko Kantzelaritzakoek ama-semeen alde eta Kontzejuaren aurka eman zuten epaia. Gainera Kontzejuak
gai harekin ezingo zuen beste auzirik hasi.

Lau egun geroago, Joan Bitoria prokuradoreak
Zestoako Kontzejuaren izenean epaiari aurka egin
Katalina Artazubiagak urrezko 30 dukat emango zion zenbait arrazoi azalduta. Bide hura beti errepide,
zituen: 24 Domenja Mantelolarentzat eta 6 senar- hau da, publikoa, izan omen zen oinezkoak, zaldunak,
emazteentzat. Ezkontza legezko seme-alabarik gabe ganaduak, gurdiak, etab. bertatik igarotzeko. Kontzedesegiten baldin bazen edo seme-alabak testamentua juak Maria Otxoari (Iraetako etxeko andreari) une
egiteko adina baino lehen hiltzen baziren, ezkonbe- hartan bidea ixteko baimena eman omen zion, baina
rriei emandako ondasun haietako bakoitza jatorrizko Kontzejuak nahi zuen arte baino ez. Maria Otxoak eta
enborrera itzuliko zen.
Joan Beltran semeak, ordea, bidea beretzat hartu eta

3.42. irudia. Idiakaitz
aldea Baiotik
begiratuta.
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herri-bidea itxita omen zeukaten. Bidea ireki eta ja- ezkondu zen bere garaian Martin Bañez Artazubiabetza Kontzejuarentzat izan zedila eskatu zuen proku- gakoaren etxera. Martin Bañez hil ondoren, 1515.
urtean, senar zenaren ondasunen administrazioaren
radoreak (ikus [XVI. m. (15) 14] agiria).
berri eman zuen. Ondasunak zein ziren eta oinordekoei zegokien zatia zehaztu zuen28. Maria Beltran
3.5.7. Joan Atristain Aizarnazabalgo
Gebara zestoarraren semeetako bat Fernando GebaAtristaingo ondasunen eske
ra Bañez arrasatearra zen, gero 1525. urtean Joan
Aizarnazabalen Joan Etxabe, Martin Intxaurregi eta Sebastian Elkanorekin munduaren inguruko bigaMartin Enbil Martin Atristain zenaren seme-alaben rren espedizioan parte hartu zuena.
tutore ziren, Martin zenak egindako testamentuaren
ondorioz (ikus 1.1.3. atala). Gero Joan Atristain seUrte hartan ondasunak bereganatutako beste bat
mea Domenja Artzubiagarekin ezkondu zen (ikus Debako Joan Alos Amilibikoa izan zen. 1515-VI[XVI. m. (05) 5] agiria).
30ean ordainagiria eman zien Martin Segura apaizari (Martin Alos Amilibikoa aita zenaren aitorleari),
- 1515-VIII-20an, ordea, Aizarnazabalgo Martin Domingo Zerain testamentu-betearazleari, Martin
Intxaurregi tutorea ordurako hila zen eta Martin Enbil Alos Amilibikoa anaiari eta Joan Alos Gebarakoari.
bere Enbil baserrian gaixo zegoen. Egun hartan Joan Aita hil zenean ondasunen inbentarioa egin zuten,
Atristain Zestoako Blas Artazubiaga eskribauarekin eta zegozkion ondasunak jasoak zituen Joan Alos
gaixo zegoen ohera joan zitzaion Atristain etxeko on- Amilibikoak. Deban Martin Perez Gorozikakoa esdasunen kontu eske. Martin Enbil tutoreak erantzun kribauak idatzi zuen agiria29.
zionez, hark Atristaindik jasotako ondare osoa itzulia
zuen eta ez zeukan Joan Atristaini emateko ezer.
Azkoitiko Kontzejuan, berriz, 1515-I-6an Joan
Lopez Akoakoa zen fieletako bat. Kontzejuko arduLekuko Migel Agirre (Aizarnazabalgo erretorea), radunek sakristauak Andre Mariaren parrokian egin
Martin Egaña zestoarra eta Beltran Enbil izan ziren.
beharreko lanez bertako bikario eta benefiziaduekin
egindako hitzarmenean aipatzen da30.
Hurrengo egunean, Zestoan, Blas Artazubiagaren
aurrean Joan Esnal tutorea aurkeztu zen. Hark zio- 1515-III-26an Joana Eroa erreginak mesede
enez, Joan Atristainek ez zeukan kontuak eskatzeko egin zion Gartzia Isasagari zenbait burdinolatako
eskubiderik. Joan Esnalek Atristaingo ondasunak itzuli zergak bereganatzeko. Burdinola haietako bat Zeseta kontuak garbiturik zituzten Getariako Joan Mar- toako Esteban Akertzak Donostian “Agoran” ibaian
tinez Mantelolakoa eskribauak egindako agiriaren egin berria zuen Agorrola zen. Seguru asko Alkizan
bidez.
1511. urtean egindako burdinola izango zen (ikus
3.1.9. atala).
Lekuko Martin Zuube, Joan Akoa eta Joaniko
Akertza zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (15) 12]
- 1515-VII-11n, berriz, Joan Amilibiari eman
agiria).
zioten zenbait burdinolatatik zergak jasotzeko eskubidea. Burdinola haietako bat Zumaiara zihoan
3.5.8. Maria Beltran Gebararen ondasunak, ibaiko Txiribogakoa zen2.

Joan Alos Amilibikoarenak, etab.

Altzolarats jauregiko Maria Beltran Gebara (Altzolarasko Beltran Ibañez Gebarakoaren arreba
eta Fernando Gebara zenaren izeba) Arrasatera

- 1515-VIII-20an, Txiribogako etxean, bertako
Errodrigo Txiriboga jaunak testamentua egin zuen
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Hildakoan Aizarnako elizan Txiribogako etxearen hilo-
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bian lurperatuko zuten eta ohiko hiletak, urteurrenak naren eta ama Katalina Diaz Mirubikoaren aginduak
zintzo beteko zituzten. Bestela herentziatik at geraeta gainerako elizkizunak egingo zizkioten.
tuko ziren. Errodrigok eta Katalina emazteak ordura
Lehenbizi inguruko elizetarako limosnak eman arte egindako zorrak Txiribogan zuten burdinolatik
zituen: Aizarnako elizari urrezko florina, Aizarnaza- ordainduko zituzten. Bartolome eta Martin semeei sebalgo elizari Gaztelako erreala, San Kristobal Irozte- niparte gisa Katalina amak zerizkiona emango zien.
gikoari erreal erdia, Oikiako elizari erreal erdia, Santa
Pedro Txiriboga izango zen oinordeko unibertsal,
Engraziako ermitari Gaztelako erreala, Urdanetako
elizari erreal erdia, eta gatibu kristauak askatzeko eta hark kobratuko zizkion Areriako Joan Etxeberriari
54 florin eta auzi-gastuak, Martin Martinez Lasaokoa
Gaztelako zilarrezko erreala.
prokuradorearen bidez. Testamentu-betearazleak PeAizarnako elizan hiru aldiz 30na meza emango dro Egaña zestoarra, Katalina Diaz Mirubikoa emazzituzten. Bi aldiz 30na meza Joanes Ipintza apaizak tea eta Pedro Txiriboga semea izango ziren. Testaemango zituen Errodrigoren arimaren alde, eta beste mentuan lekuko honako hauek izan ziren: Domingo
30 meza Joanes Gebara apaizak Txiribogako etxeko Agirre (Aizarnazabalgo bikarioa), Domingo Beltran
hildakoen alde.
Urbieta zestoarra eta Martin Albisu errezildarra (ikus
[XVI. m. (15) 11] agiria).
Jarraian, ordaindu beharreko zorrak zerrendatu zituen: Zestoako Blas Lasao jostunari arropa batzuen- 3.5.9. Joan, Joan Ruiz eta Joan Lopez
gatik zor ziona, Fernando Arreitza hauspaginari erre- Arteagakoa anaiek tutoreekin zuten
menterian hauspoak konpontzeagatik zor ziona, eta auziaren amaiera
egiazko zorra kobratzeko egon zitekeen beste edonori
zegokiona.
- 1515-XII-14an, Valladolidko Kantzelaritzako epaileek, auzi baten amaiera gisa, gutun betearazlea bidaElena eta Katalina Txiriboga alabei 80na kintal li zuten. Auzia Zumaiako Joan Martinez Arteagakoa
burdinako senipartea utzi zien. Pedro anaia zaharre- zenaren Joan Arteaga, Joan Ruiz Arteagakoa eta Joan

3.43. irudia.
Txiribogaberri.
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Lopez Arteagakoa semeek Martin Martinez Lasaokoa
zaintzailearen aurka zuten. Arteaga anaien tutore
eta zaintzaile izandakoen fidatzaile hauek ziren: Zumaiako Fernando Izeta, Joan Ibañez Garratzakoa,
San Joan Migelez Ganboakoaren oinordekoak, Joan
Fernandez Dornutegikoa eta Zestoako Martin Otxoa
Artazubiagakoa eta Pedro Lopez Altzolaraskoa.
Joan Martinez Arteagakoa zenaren ondasunak
gaizki kudeatu zituztelako zen auzia (ikus [XVI. m.
(09) 9] eta [XVI. m. (12) 8] agiriak). Auziari hasiera
Gipuzkoako korrejidorearen aurrean Joan Arteagak
eman zion, Antonio Atxaga prokuradorearekin batera (azken honek Joan Ruiz eta Joan Lopez anaien
izenean).
Francisco Tellez Ontiveroskoa korrejidoreak eman
zuen epaia lehenbizi. Tutore eta zaintzaileek Joan
Martinez Arteagakoa zenaren hiru semeei kontuen
berri eman eta kontuak garbitu egin behar zituzten.
Alde bakoitzak bere kontularia izendatuta inbentarioetako kontuak agiriekin egiaztatu egingo zituzten.

ten epaileek desadostasunak erabakitzeko kontulari
gisa. Kontulariek zehaztu egin zituzten Fernando Izeta eta gainerako zumaiarrek eta zestoarrek Joan Arteagari eta Joan Lopez zein Joan Ruiz anaiei burdinatan,
dirutan eta jenerotan zenbat ordaindu behar zieten.
Zehatz-mehatz idatzi zituzten ordaindu beharreko
kintal burdinak, dukatak, doblak, zilarrezko ontziak,
oihalak, gariak, aparailuak, etab.
Azkenean epaileek inbentarioetako kontusail
bakoitzari buruz Ballinas batxilerraren eta Cuevas lizentziatuaren iritziak bereganatu zituzten, eta epaian
Arteaga anaiei ordaindu beharreko kontusailak banan-banan zehaztu zizkieten aurkariei (ikus [XVI. m.
(15) 6] agiria).

3.5.10. Gipuzkoako Batzar Nagusiak eta
Bereziak, korrejidoreak, errege-gutunak,
etab.

Gipuzkoan urtea hasi eta berehala, 1515-I-2an, Azkoitiko Basarten bildu ziren Probintziako Batzar Breziak.
Bost egunetan nafarrek egiten zituzten hilketak eta laBeraz, alde bakoitzak bere kontularia izendatu, eta purretak aztertu zituzten.
kontuak argitu eta garbitu egingo zituzten. Kontulariak zenbait kontusaili buruz ados zeuden, baina beste
Leku berean 1515-III-8an berriz bildu ziren Batzar
batzuei buruz ez. Hirugarren kontularia ere izendatu Bereziak Azpeitiko Kontzejuak deituta. Bost egunez
zuten desadostasunak erabakitzeko.
jardun zuten de la Gama doktorearen korrejidore-karguaren luzapenaz. Migel Elduaienek gortera eraman
Vela Nuñez Avilakoa korrejidoreak, ondoren, bere zuen gutuna idatzi zuten.
epaia eman zuen Arteaga anaien alde, baina bi aldeek
auzia Valladolidko Kantzelaritzara eraman zuten ape1515. urteko maiatzean Donostian 13 egunez egon
lazio-mailan. Alde bakoitzak bere arrazoiak aurkeztu ziren Batzar Nagusiak bilduta. Probintziak egindako
zituen. Epaileek Pedro Ruiz Peñaflorkoa batxilerra gastuen zerrenda eta banaketa egin zuten. Probintziak
hirugarren kontulari izendatu zuten. Alde batek Es- zuen kapitain borreroari, adibidez, urte erdiko soldapinosa doktorea izendatu zuen kontulari, eta besteak ta gisa 2.500 marai ordaintzea erabaki zuten. Gortean
Ballinas batxilerra. Azkenean epaileek hiru kontula- prokuradore gisa 85 egun egin zituen Frantzisko Periek emandako iritzia ontzat hartu zuten.
rez Idiakaizkoari eguneko 150 marai ordaintzea erabaki zuten; baita Ordiziako Kontzejuari suteagatik
Epai haren aurka bi aldeek gora jo zuten, eta auzia- 5.000 marai ematea ere1.
ri, berrikuspen-mailan, jarraipena eman zitzaion. Orduan Joan Arteagak Concha batxilerra izendatu zuen
Esteban Artazubiaga zestoarrari 500 marai ordainkontulari. Aurkariek, berriz, Daza lizentziatua eta duko zizkioten, “Yrnesarde”ko etxea erre egin zitzaioCuevas lizentziatua. Novoa lizentziatua izendatu zu- lako4. Gure ustez transkripzio-akatsa dago tartean eta
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3.44. irudia. Azkoitiko
Basarte, Batzar
Berezien egoitza.

“Iruresaroeko” etxea zen Esteban Artazubiagari erre Batzar Bereziak zortzi egunez, eta uztailaren 27an Bizitzaiona, orain Bedaman Errezilgo lurretan dagoen danian eta bertako Usarragan hiru egunez. Abuztuaren 23an egin ziren Azkoitiko Basarten urteko azken
“Iruresoro”, alegia.
Batzar Bereziak.
Kontzeju bakoitzak Probintziako gastuak ordaintzeko zuen sukalde adina soldadu prestatu behar zi1515eko azaroan Hernanin Batzar Nagusiak biltuen, bere lantza, babes, eskopeta eta baleztekin. Ju- du ziren. 13 egunez hainbat gai aztertu zituzten,
risdikzio bakoitzeko hiribilduan alardea egingo zuten korrejidore berriaren zuzendaritzapean. Gastuen
maiatzaren 15ean. Alkateek korrejidoreari egindako banaketa ere egin zuten. Besteak beste, Probinalardearen berri emango zioten eta Probintzia defen- tziako borrero Gomez Soriakoari, Frantzisko Perez
datzeko prest zeudela jakinaraziko zioten, “baina ez Idiakaizkoari, Migel Perez Idiakaizkoari eta OrdiProbintziatik kanpo irteteko”. Zestoak 24 gizon bidali ziako Kontzejuari (5.000 marai suteagatik) ordainzituen ekainaren 12an. Horietako 12k bi egun igaro tzea erabaki zuten.
zituzten, eta beste 12ak 9 egun. 30na maraiko soldata
ordaindu zitzaien eguneko. Joan-etorriko bidean eguProbintziak Nafarroarekin zuen muga indartu egin
neko 5-8 legoa egiten zituztela kontsideratzen zen. nahi izan zuten, Beobiako gotorlekua eraikita.
Zestoako soldaduek 6 legoako bidea egin zuten. Zergak deskontaturik, Zestoako soldaduei guztira 4.068
Urte hartan, otsailaren 20an, Joan Fernandez de
marai ordaindu zizkieten.
la Gama korrejidoreak prozesua ireki zion Loiolako
San Inaziori, delitu larria egin zuelakoan. San Inaziok
1515-VI-6an Bidaniko Usarragan Batzar Berezia tontsuraduna zela argudiatu zuen, eta Elizaren juegin zuten Hernaniko Kontzejuak deituta. Hamar egun risdikziopean zegoela. Ondorioz, Iruñeko auzitegigeroago ere bai Bidanian, hiru egunez. 1515-VI-8an ra Martin Zabaldika prokuradorea bidali zuen. San
Bidanian eta Usarragan egindako Batzar Berezietan Inaziorekin batera Pero Lopez Loiolakoa anaia ere
Antso Martinez Leibakoa korrejidore berria onartu prozesatu zuten. Anaia hau hamar urte geroago Azzuten. Hil berean, 29an, Donostian bildu ziren berriz peitiko elizako erretore izan zen.
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1515-IV-20an, Madrildik, errege-gutuna bida- Probintziak merkatariei lagundu eta merkataritza
li zioten korrejidoreari Donostian eta Hondarribian sustatu nahi zuen, arantzel edo muga-zerga apalak
prest zeuden 500 gizonak ipin zitzaten.
ipinita13.
1515-V-2an, Burgostik, Fernando Katolikoa erregeak
Joan Fernandez de la Gama korrejidoreari agintaldia urtebetez luzatzeko agindua eman zuen, baina Probintziak
“bere pribilegioen aurkako agindua zela” jakinarazi
zion. Erregeak beste gutun bat bidali zuen lehengo korrejidorea onar zezaten, baina zenbait hiribilduk eskea
egin zuten “Probintziaren lege, eskubide eta pribilegioen aurkako agindua” zela esanez. Ez zioten agintaldia
luzatu de la Gamari. Antso Martinez Leibakoa izan zen
hurrengo korrejidorea, lehentxeago esana dugunez1.

1515-IX-14an, Segoviatik, Joana Eroa erreginak
gutuna bidali zien Gipuzkoako biztanleei Frantziako
eta Ingalaterrako erreinuetara burdina garraiatu ahal
izateko, baina ez gerra-garai zenean22. Gerra-giroa,
noski, Nafarroako konkistaren ondorioz zegoen, eta
albretarrek Nafarroa Beheretik egin zituzten azken
saioak erreinua berreskuratu nahian27.

Dena den, Burgosen uztailean bildu ziren Gaztelako Gorteak, eta bertan Nafarroako erreinua Gaztelakoari atxikitzea erabaki zuten, baina bere foru, ohi1515. urtean auzia hasi zuten Probintziaren eta tura eta erakundeak mantenduta. Erregeordea izango
salgaiengatik zerga kobratzen zituztenen artean. zen Nafarroan agintari nagusia16.

3.45. irudia. Loiolako San Inazioren estatua.
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