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4.1. Altzolarats jauregiko Domingo
Arronaren agiriak

Amilibikoa, eskribaua, eta Martin Santxez San Miliangoa zestoarrak.

- 1516-I-30ean, Altzolarats jauregian Juliana Gebarak
dohaintza-agiria egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Juliana andrea Fernando Gebara (edo
Altzolarats) zenaren alaba zen. Beste bi anaia ere bazituen Julianak. Fernando aita hil zenean, zor handiak
utzi zituen. Ondorioz, Altzolarasko dorrea, burdinola,
errotak eta gainerako ondasunak enkantean saldu egin
zituzten. Eroslea Domingo Arrona zestoarra izan zen,
bost mila kintal burdina ordainduta.

Ondoren Juliana Gebarak zin egin zuen aipatutako
eskribau eta lekukoen aurrean dohaintza-agiriak zioenaren eta alabaren aurka ez zela joango (ikus [XVI.
m. (16) 3] agiria)

- 1516-II-3an, Aizarnako plazan, Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarasko jaun
Domingo Arronak onartu egin zuen 50 kintal burdina
jaso zituela. Beltran Iraetaren emazte Ana Lasaok eta
ama Domenja Menak eman zizkioten. Kintal haiek
Domingo Arrona Altzolarats jauregiko jaun zela, Zestoako Beltran Iraetak eta Martin Ibañez ZubiauSan Joan Arrona semea eta Fernandoren alaba Juliana rrekoak lehendik zor zizkioten.
Gebara ezkondu egin ziren. Maria Arrona alaba izan
zuten, eta 1514ko urtarrilean izandako bataio-ospaDomingo Arronak ordainagiria egin zuenean, lekuko
kizunak zirela eta, Zestoako Joan Beltran IV.a Iraeta Martin Gartzia Lasaokoa, Joan Akertza eta Blas Lasao
probestuak Domingo Arrona eta hainbat zestoar auzi- zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 4] agiria).
tara eraman zituen (ikus [XVI. m. (15) 9] agiria).
- 1516-II-9an, Zestoako Altzolarasko jauregian,
1515. urtearen hasiera aldera, San Joan Arrona Blas Artazubiaga eskribauarekin Martin Otxoa Arta(Domingoren semea) hil egin zen, eta Juliana Geba- zubiagakoa alkatea (Blasen aita) azaldu zen. Altzolara alargunak Altzolarasko ondasunetan zituen jabetza ratsen bertan zeuden Domingo Arrona (etxeko jauna),
eta eskubide guztiak Maria Arrona alabatxoari do- Juliana Gebara (Domingoren seme San Joan Arrohaintzan utzi zizkion. Dohaintza-agirian lekuko izan naren alarguna) eta Maria Arrona (Julianaren alaba).
ziren Joanes Ipintza, mezako apaiza, Joan Martinez San Joan Arrona urtebete inguru lehenago hil zen.

4.1. irudia. Altzolarats
jauregiaren aurriak.
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Maria Arrona haurrak tutorea behar zuen, eta Zestoako alkateak Juliana Gebara amari galdetu zion ea
tutore izan nahi zuen. Julianak ez zuen bere burua gai
ikusten, eta Domingo Arrona aitona horretarako egokia zela zioen. Alkateak hurrengo Domingori galdetu eta hark baiezkoa erantzun zion. Ondoren zin egin
zuen tutore-lanak zintzo beteko zituela.

Egun eta leku berean, Zestoako Blas Artazubiaga
eskribaua eta alkate Martin Otxoa Artazubiagakoa
zeudela, Juliana Gebara alargunak eskea egin zion
alkateari. Julianak 1516-I-30ean dohaintza-eskritura
egina zuen (ikus [XVI. m. (16) 3] agiria) bere ondasun eta eskubideak Maria Arrona alabari utziz. Hain
zuzen alkateak eskritura hura zilegitzea nahi zuen.

Domingo Arronak jarraian fidatzailetzat Joan Martinez Amilibikoa eskribau zestoarra aurkeztu zuen,
eta Joanek ere alkatearen aurrean onartu egin zuen
Domingoren fidatzaile izatea. Ondoren Martin Otxoa
Artazubiagakoa alkateak ahalordea eman zion Domingori Maria Arronaren tutore, administratzaile eta
prokuradore izan zedin. Lekuko Joanes Ipintza apaiza, Martin Santxez San Miliangoa eta Pedro Usurbil
zestoarrak izan ziren.

Martin Otxoa alkateak zilegitu egin zuen eskritura,
eta Maria Arronaren tutore Domingo Arronari eman
zioten. Lekuko Joanes Ipintza, apaiza, Joan Martinez
Amilibikoa, eskribaua, eta Martin Santxez San Miliangoa zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 6]
agiria).

- 1516-II-20an, Zestoako Altzolarats jauregian
Domingo Arronak Urdanetan bizi zen Joan Ozaeta
bergararrari 7 dukat maileguz eman zizkion. Ozaetak
Gero Domingo Arronak Maria bilobak onda- diru hura Zestoako Joan Perez Idiakaizkoari lehendik
sunik ez zuela jakinarazi zuen, baina amak egin egin zion beste zor bat ordaintzeko behar zuen.
zion dohaintzagatik eskubideren bat baldin bazuen,
Bergararrak zazpi dukatak Domingori hurrengo
inbentarioa egitekotan geratu zen. Hala ere, Altzolarasko etxea Domingok enkantean hartua zuen eta martxoko Andre Mariaren egunean ordainduko zizeskubideak bereak zituen (ikus [XVI. m. (16) 5] kion. Obligazio-agiria Zestoako Blas Artazubiaga
eskribauak idatzi zuen, eta lekuko Joanes Ipintza
agiria).

4.2. irudia. Zestoako
Txiriboga auzoa.
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apaiza, Martin Legarda eta Martin Perez Kortazarkoa
zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 13] agiria).
- 1516-III-3an, Zestoan, Pedro Txiribogak aitortu
egin zion Altzolarats jauregiko Domingo Arrona jaunari zortzi dukat eta Gaztelako bost erreal zor zizkiola. Pedro Leizolak Domingori zion beste zor batetik
jasoa zuen kopuru hori Pedro Txiribogak. Epe baten
barruan itzultzeko konpromisoa hartu zuen.
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazioagirian lekuko Joan Martinez Amilibikoa eta Pedro
Arretxe zestoarrak izan ziren, besteak beste (ikus
[XVI. m. (16) 22] agiria).

- 1516-IV-17an, Aiako Ierroako plazan, Migel Gonzalez Segurolakoa eskribauaren aurrean, Oiartzungo Martin Olaizola, Joan Mendaro eta Joanes Zurko
(Ixurko?) elkartu ziren. Beren buruak eta ondasunak
behartu egin zituzten Altzolarats jauregiko Domingo
Arrona ontzi-maisuari 200 kintal burdina Donostiako
lonjan ematera. Burdina Oiartzun aldeko Olaizola, Fagoaga eta beste zenbait burdinolatan landutakoa izango
zen. Burdinazko barra karratu tolestuak hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako emango zizkioten,
eta pisatutako 200 kintal haiengatik Domingo Arronak
ez zituen zergak ordaindu beharko.

Domingo Arrona zestoarra une hartan ez zegoen
Aiako plazan, baina burdina haiek oiartzuarrei leheEgun eta leku berean, Altzolarats jauregiko Domingo nago dirutan ordaindu zizkien. Obligazio-agirian leArrona jaunak zioenez, Oikian bizi zen Pedro Leizolak kuko aiar hauek izan ziren: Domingo Gonzalez Segulehenago zorra egin zion, eta agiria Zestoako Joan Mar- rolakoa, Joan Izekiondo eta Domingo Olaberria (ikus
tinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean egina zuten. Zor [XVI. m. (16) 36] agiria).
haren zati bat (zortzi dukat eta bost erreal) kobratzeko
- 1516-IV-20an, Aizarnako plazan, Blas Artazueskubidea Domingok Pedro Txiribogari eman zion.
biaga eskribauaren aurrean Zestoako Joan Martinez
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian le- Amilibikoa eskribauak konpromisoa hartu zuen. Alkuko Joan Martinez Amilibikoa eta beste zestoar bat tzolarats jauregiko Domingo Arrona jaunak Joan
Martinezi maileguz urrezko 55 dukat eta 7 txanpon
izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 23] agiria).

4.3. irudia. Aiako
Ierroako plaza eta
udaletxea.
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eman zizkion, eta hurrengo abuztuko Andre Mariaren
egunerako itzuli behar zizkion. Lekuko Joan Aizarna
pilotua, Martin Fernandez Edaritzagakoa eta Ramus
Zabala zestoarrak izan ziren.

zegokien zatia kobra zezaten. Ordainagirian lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joanes Ipintza, mezako
apaiza, Martin Legarda eta Joan Urbieta (ikus [XVI.
m. (16) 44] agiria).

Agiriak, ezkerreko marjinan, Blas Artazubiagaren
1525. urteko idazpena du. Bertan dioenez, Domingo
Arronaren emazte Ana Arrese (edo Arretxe) andreak
Joan Martinez Amilibikoari beste 3 dukat emanda 58
dukat eta 7 txanpon zor zizkion (ikus [XVI. m. (16)
38] agiria).

- 1516-V-6an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrera Zestoako Joan Elkano (“Balenton”
ezizenekoa) eta Altzolarats jauregiko Domingo Arrona aurkeztu ziren. Domingo Arronak Joan Ortiz Zarauzkoari Zozabarro baserriko basoak hartuta zegoen,
eta han Joan Elkanok 200 ikatz-karga egingo zizkion.

- 1516-V-4an, Aizarnako plazan, Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Domingo Arrona eta Donostiako Pedro Artatza
eta Sebastian San Sust elkartu ziren. Lehenago donostiarrek eta Usurbilgo bikario Joanes Lertxundik
Domingo Arronari urrezko 88 dukat eta 8 txanponeko
zorra egin zioten. Bi donostiarrek, ordea, zorra ordaindu egin zioten, eta Domingo Arronak ordainagiria eman zien.

Joan Elkanok hurrengo iraileko San Migel egunerako egingo zion ikatza, eta mendia garbi utziko zuen.
Domingo Arronak Joan Elkanori karga bakoitzeko 41
sos ordaindu zizkion, eta Joan Elkanok, ontzat hartuta, konpromisoa hartu zuen lan hura egiteko. Kontratu-agirian lekuko honako hauek izan ziren: Pedro
Altzuru aiarra, Joan Uraintziar eta Anton Areitzaga
debarrak eta Joan Perez Amilibikoa eta Joan Zelaia
gaztea zestoarrak (ikus [XVI. m. (16) 46] agiria).

Agirian aipatzen den Zozabarro baserria Aiako
Horrez gain, Domingo Arronak ahalordea eman
zien Pedro eta Sebastiani Joanes bikarioarengandik Altzolakoa zela uste dugu, jabea Joan Ortiz Za-

4.4. irudia. Aiako
Altzolako San Roman
eliza.
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Lekuko Joan Martinez Amilibikoa, Martin Santxez
rauzkoa zelako, eta ez Itziarko Mardari bailarakoa,
nahiz eta bi lekuko (Uraintziar eta Areitzaga) Mar- San Miliangoa eta Otxoa Gorosarri zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 69] agiria).
dari aldekoak izan.
- 1516-V-18an, Zestoako Altzolarats jauregian
Domingo Arrona Aiako Martin, Anton eta Migel Lertxundi anaiekin elkartu zen. Bertan zen Zestoako Blas
Artazubiaga eskribaua ere. Hiru anaiek konpromisoa
hartu zuten Domingorentzat Pagoeta mendian 400
karga egur-ikatz egiteko. Joan Ortiz Zarauzkoari hartu zion basoa Domingok, eta hurrengo Eguberri egunerako lanak amaituta egon behar zuen. Domingok
karga bakoitzeko 43 sos zuri ordaindu zizkien.
Ikatz-karga bakoitza 14 kanako zakukadakoa izango zen, eta lana, has eta buka, eteterik ez zen egongo.
Lekuko Martin Legarda, Joan Isurola, Domingo Zabala eta Joan Olazabalegi izan ziren, Zestoa, Azpeitia
eta Aiako biztanleak hurrenez hurren. Ondoren Anton
eta Migel Lertxundi anaiek zin egin zuten, adin falta argudiatuta kontratu haren aurka ez zirela joango
(ikus [XVI. m. (16) 51] agiria).

- 1516-IX-6an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, bertako Domingo Arrona nagusia eta Donostiako Pedro Artatza,
Aiako bailaran bizi zena, elkartu ziren. Pedro Artatzak konpromisoa hartu zuen Domingori hurrengo
martxoko Andre Mariaren egunerako Geletako errenterian 200 kintal burdina emateko. Burdina pletina
erakoa, barra bakoitza 2 “ertz” pisukoa izanik, emango zion; izan ere, barra haien prezioa dirutan jasoa
baitzuen donostiarrak.
Lekuko Joanes Gebara apaiza, Domingo Beltran
Urbieta, Domingo Areitzaga eta Martin Lizasoeta
zestoarrak izan ziren.

Ondoren, leku eta egun berean, Pedro Artatzak
Domingo Arronari Sebastian San Sust (edo San Just)
donostiarrak zor zizkion 80 kintal burdina ordaindu
zizkion. Ondorioz, Domingok ahalordea eman zion
Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskribaua- Pedrori zor hura Sebastian San Susti kobratzeko.
ren aurrean Domingo Arrona jauna eta Joango OlaLekuko Domingo Beltran Urbieta, Domingo Areizabalegi aiarra elkartu ziren. Joangok konpromisoa
hartu zuen hurrengo lau urtean Domingoren morroi tzaga eta Martin Legarda zestoarrak izan ziren (ikus
izateko. Domingok emandako bidezko aginduak zin- [XVI. m. (16) 74] agiria).
tzo beteko zituen.
- 1516-IX-15ean, Zestoako Altzolarats jauregian,
Domingo Arronak Joangok Zumaiako Joan Ami- Blas Artazubiaga eskribauaren aurrera bertako Julialibiari egindako 5 dukat eta 10 txanponeko zorra or- na Gebara, San Joan Arronaren alarguna, azaldu zen.
daindu zion, eta dirua ere eman zion nagusiak mo- Zortzi bat hilabete lehenago (1516-II-9an) Julianak
rroiari. Gainera urtean zortzi zapata pare emango ziz- alaba txiki Maria Arronari utzi zizkion Altzolarasko
kion. Lekuko Martin Legarda, Joan Lizaso Ormaetxe- etxe eta ondasunetan zeuzkan eskubide guztiak, Zeskoa eta Joan Isurola zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. toako alkatearen aurrean. Mariaren tutore Domingo
Arrona aitona izendatu zen orduan (ikus [XVI. m. (16)
m. (16) 52] agiria).
5] agiria). Orduan egindako eskriturak onetsi egin zi- 1516-VIII-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga es- tuen Juliana Gebarak.
kribauaren aurrean Joan Urbietak bere burua eta onLekuko Zestoako Esteban Artazubiaga, Joan
dasunak behartu zituen Domingo Arrona zestoarrari
(Altzolarats jauregiko jaunari) hurrengo San Migel Akertza, Martin Santxez San Miliangoa eta Joanes
egunerako 22 kintal burdina eta 12 dukat ordaintzeko. Ipintza apaiza izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 77]
agiria).
Burdinak Beduan utziko zizkion.
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- 1516-IX-21ean, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Domingo Arrona eta Muskizko Joan Zamudio eta Joan Prieto de la Barzena elkartu ziren.
Bi bizkaitarrek konpromisoa hartu zuten hurrengo
apirilaren amaierarako Oikiako errenterian 1.100
kintal burdin mea Domingori uzteko. Domingok
landutako burdinatan ordaindu zien, gero apirilean ekarriko ziotena.

4.2. Blas Lasao jostunaren eta Martin Gartzia Lasaokoaren agiriak
- 1516-II-24an, Zestoan, Martin Gartzia Lasaokoak
ahalordea eman zien Antonio Atxaga, Joan Martinez
Untzetakoa eta Joan Lopez Etxanizkoari, Gipuzkoako
korrejimenduan haren prokuradore izan zitezen. Batez ere Zestoako Fernando Olazabal medikuarekin
zuen auzirako eman zien ahalordea.

Lekuko Martin Legarda, Joanes Ipintza apaiza eta
Blas Artazubiaga eskribauak egin zuen agiria leJoan Maiaga zestoarrak izan ziren.
kuko hiru zestoar hauek zirela: Joan Otxoa Artazubiagakoa apaiza, Joan Urbieta eta Joango Artazubiaga
Ondoren, leku eta egun berean, Domingo Arro- (ikus [XVI. m. (16) 14] agiria).
nak onartu egin zuen egun hartara arte Joan Zamudio ontzi-maisuak lehendik zor zion guztia kobratu
- 1516-II-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauazuela. Ordainagiria eman zion. Gauza bera egin zuen ren aurrean Blas Lasao jostuna eta Joan Urbano (biak ere
segidan Joan Zamudio eta Joan Prieto de la Barzenak zestoarrak) elkartu ziren. Blasek Joani oihala eman zion,
ordura arte zor ziotenarekin. Ordainagiria eman zien eta Joanek bi dukat eta bi txanpon iraileko San Migel egubiei. Jarraian baita Joan Prieto de la Barzena muskiz- nerako ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
tarrari ere.
Lekuko Joan Aizarnatea, Domingo Arretxe
Lekuko lehen aipatutako zestoarrak izan ziren (“Amezketa” ezizenekoa) eta Esteban Eztiola izan zi(ikus [XVI. m. (16) 80] agiria).
ren (ikus [XVI. m. (16) 20] agiria).

4.5. irudia. Donostiako
Antiguako Sansustene
elkartea.
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4.6. irudia. Zestoako
Eztiola kalea.

- 1516-III-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Pagino eta Martinez Olazabalgoa zestoarrak Blas Lasao jostunarekin elkartu
ziren. Zestoako Blas jostunak arropa batzuk eman
zizkien beste biei, eta hauek maiatzeko Pazko egunerako urrezko bi dukat zahar eta erdi eta bi txanpon
ordaintzeko konpromisoa hartu zuten.

na galdu egin zuen. Ondoren Fernando Olazabalek
Kantzelaritzara jo zuen. Ondorioz, Martin Gartzia
Lasaokoak eta orduko Kontzejuko alkateak eta fielak
prokuradoreak izendatu zituzten (ikus [XVI. m. (16)
31] agiria).

- 1516-VII-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Milia Adamez Plazaolakoak Blas
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Lasao zestoarrari 3 dukat eman zizkion. Joan Migelez
Joango Artiga, Pedro Areitzaga eta Esteban Eztiola Olidengoak Blas Lasaori 100 florin zor zizkion, eta 3
dukat haiek zorraren zati baten ordaina ziren. Lekuko
(ikus [XVI. m. (16) 28] agiria).
Zestoako Pedro Artzubiaga eta Pedro Garratza izan
- 1516-IV-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- ziren (ikus [XVI. m. (16) 60] agiria).
kribauaren aurrean Martin Gartzia Lasaokoa, Martin
- 1516-VIII-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriOtxoa Artazubiagakoa alkatea eta Esteban Artazubiaga fiela elkartu ziren. Ahalordea eman zieten Vallado- bauaren aurrean Milia Adamez Plazaolakoak ahalorlidko Joan Bitoria, Joan Lazkano, Joan Lopez Arrie- dea eman zion Blas Lasao jostun zestoarrari, Maria
takoa eta Martin Otxoa Igartuakoari prokuradore izan Lekeitioren fidatzaile izateagatik zor zizkiolako.
zitezen.
Lekuko Pedro Artzubiaga eta Fernando izan ziren
Fernando Olazabal maisua Zestoako alkate ze- (ikus [XVI. m. (16) 70] agiria).
nean (1514an), Gipuzkoako Ordenantzei aurka egi- 1516-VIII-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrinez kudeatu zituen Kontzejuko diru batzuk, eta gero
Martin Gartzia Lasaokoak, alkate zenean (1515ean), bauaren aurrean, Loperen seme Joan Segurak Blas
epai bidez kondenatu egin zuen Fernando. Fernandok Lasao jostun zestoarrari garizumako Pazkoan florin
Gipuzkoako korrejimendura eraman zuen auzia, bai- bat ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
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Lekuko Joan Artiga eta Esteban Eztiola izan ziren ondo utziko zituzten. Beste baldintza hauek ere hitzartu zituzten bi aldeek:
(ikus [XVI. m. (16) 71] agiria).

4.3. Zestoako Artazubiaga familiakoen
kontratuak

- Joan eta Domingok hurrengo San Migel egunerako Iruresaroera 7 behi, 30 ardi eta 10 ahuntz eramango zituzten. Esteban Artazubiagak Iruresaroen
- 1516-IV-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- jada 7 behi, 30 ardi eta 10 ahuntz baino gehiago ziren aurrean Pero Lopez Altzolaraskoak konpromisoa tuelako, horiez gain zeukana aztertzaileek balioetsi
hartu zuen Maria Joango Artigari (Martin Otxoa Ar- eta maizterrek Esteban jabeari irabazietatik ordaindu
tazubiagakoaren emazteari) 25 kintal burdina ema- egingo zioten, biek ganaduetan ekarpen berdina egin
teko. Pero Lopezek 25 kintal burdina lehendik Joan arte. Handik aurrera ganadu guztiak erdi bana izanMirubia errementariari zor zizkion, eta zor hura Ma- go ziren.
ria Joangok ordaindu zuen. Ondorioz, Pero Lopezek
- Estebanek San Migel egunerako Joan Albizturri
25 kintalak Beduan utziko zizkion hurrengo Eguberri
zekor bat emango zion, eta haren balioa maizterrak
egunerako.
Iruresaroen zurgintzako lanak eginda (oholak ipinita,
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: etab.) ordainduko zion.
Joan Martinez Amilibikoa, Joan Akertza eta Joanes
- Bi maizterrek urtero errenta gisa Estebani 12 aneIpintza apaiza (ikus [XVI. m. (16) 35] agiria).
ga gari ordainduko zioten; baita 6 anega artatxiki ere.
- 1516-V-14an, Azpeitian, Zestoako Martin Otxoa
- Maizterrek ordainduko zituzten baserriari zegozArtazubiagakoak eta Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoak ahalorde-agiria sinatu zuten. Prokuradore kion zerga guztiak, baina gerrarako deirik baldin baizendatu zituzten Valladolidko Joan Bitoria, Joan Laz- zegoen eta zozketan irtenda Joan Albizturrek joan
kano, Joan Lopez Arrietako eta Anton Oro; baita Zu- egin behar bazuen, beste pertsona bat bidali ahal izango zuen Iruresaroera. Ordezkoaren soldata Joani gemaiako Kristobal Gartzia Azkuekoa ere.
rrara joateagatik emandakoa baino handiagoa baldin
Dukatak eta kintal burdinak zirela medio, auzia bazen, bi soldaten arteko aldea erdi bana ordainduko
zuten Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoarekin. zuten Estebanek eta bi maizterrek.
Horregatik izendatu zituzten prokuradoreak. Agirian
- Nagusiak eta bi maizterrek erdi bana erosiko zulekuko hauek azaltzen dira: Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoa eta Azpeitiko Bizente Etxagarai eta ten urrian umeak egiteko zegoen txerrama. Maizterrek
haziko zituzten gero txerrama eta txerrikumeak. EsteJoan Perez Undakoa (ikus [XVI. m. (16) 48] agiria).
banek horretarako urtero anega bat artatxiki emango
- 1516-VI-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zien. Gero txerriak ezkurra zegoen tokian haziko zibauarekin Esteban Artzubiaga zestoarra eta Joan Al- tuzten erdi bana nagusiak eta maizterrek.
biztur “Gaiztarro” eta Domingo Ortiz errezildarrak
- Maizterrek nagusiari urtero sei gazta eta sei gazelkartu ziren. Esteban Errezilgo Iruresaroe (oraingo
Iruresoro) baserriaren jabea zen, eta bost urterako tanbera emango zizkioten bere garaian, eta Gabonetan bi kapoi ere bai.
errentan eman zien aipaturiko bi errezildarrei.
Errentamendu-kontratua egin zutenean, lekuko
Joan eta Domingo maizterrek urtero ereingo zuten hazia bertako soroetan, eta bost urte igarotakoan zestoar hauek izan ziren: Joanes Ipintza apaiza eta
etxea, lurra eta itxiturak hartutako egunean bezain Sebastian Artazubiaga (ikus [XVI. m. (16) 55] agiria).
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4.7. irudia. Errezilgo
Bedamako Iruresoro
(lehen Iruresaroe).

Bestalde, Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak
Santxa Migelez Atxagakoak emanda Aiako Arrazubiko ondasunak Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa
adingabeen izenean kudeatzeko obligazioa hartu zuen.
Maria Ibañez Altzolaraskoak (adingabeen amonak)
Martin Otxoari kudeaketatik onik aterako zuela agindu
zion eskribauaren aurrean. Ondorioz, Martin Otxoak
Maria Ibañez zenaren biloba Joan Ruiz eta Joan Lopez
Arteagakoarekin auzia izan zuen Gipuzkoako korrejimenduan. Gero auzia Valladolidko Kantzelaritzara
iritsi zen (ikus [XVI. m. (15) 3] agiria).

gakoaren aldeak Martin Otxoari hauek emango zizkioten: 110 kintal burdina, 110 librako txerria eta
Martinek Santxa Migelez Atxagakoari (Juan Ruiz
eta Juan Lopezen beste amonari) bere garaian eman
zizkion gainerako gauzak. Auzi-gastuei zegokienez,
alde bakoitzak bereak ordainduko zituen (ikus [XVI.
m. (16) 56] agiria).

- 1516-VIII-21ean, Zestoako partean, Etumeta aldean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Lope
Almizki errezildarra eta Esteban Artazubiaga zestoarra elkartu ziren. Estebanek Loperi Errezilgo par- 1516-VII-4an, Valladoliden Martin Otxoa Ar- tean Bedaman berea zuen Iruresaroe (orain Iruresoro)
tazubiagakoaren prokuradore Joan Bitoriak 1497ko baserria hurrengo iraileko San Migel egunetik aurrera
eskritura bat aurkeztu zuen, I ZESTOA MENDETAN 9 urterako errentan eman zion.
ZEHAR liburuko [XV. m. 233] agiria, hain zuen. Beste
Lope maizterrak urtero Esteban nagusiari 12 anega
agiri batzuen kopiak ere atera zituzten Kantzelaritzan.
gari eta 6 anega artatxiki ordainduko zizkion. Este- 1516-VII-15ean, Valladoliden, Joan Bitoria banek Iruresaroen behiak, ardiak eta ahuntzak zituen.
prokuradoreak auzia amaitutzat jo zezatela eskatu Alde bakoitzak aditu bana izendatuko zuen ganadu
hura balioesteko. Balioaren erdia Lope Almizkik orzien epaileei, beste aldeak erantzuten ez zuela eta.
daindu egingo zion Estebani, ganadu haren etekinetik
- 1516-XII-23an, Valladoliden, Kantzelari- Loperi zegokion erditik. Lopek ganaduaren balioaren
tzako epaileek Martin Otxoa zestoarraren aldeko erdia ordaintzen zuenetik aurrera, abere guztiak erdi
epaia eman zuten. Joan Ruiz eta Joan Lopez Artea- bana haziko zituen maizterrak.
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4.8. irudia. Errezilgo
Etumetaerdikoa.

Lope errezildarrak urtero Estebani bere garaian sei
gazta eta sei gaztanbera emango zizkion, eta Eguberrietan bi kapoi ere bai. Lopek eta Estebanek hurrengo urtean, 1517an, txerrama txerrikumeekin erosiko
zuten. Haiek hazteko Esteban Artazubiagak urtero
anega bat artatxiki emango zion Loperi. Gero txerriak
ezkurra zegoen mendiren batera eramango zituzten
gizentzera, eta gastuak erdi bana ordainduko zituzten.
Irabaziak ere erdi bana izango ziren.

Kontuan hartu beharra dago 1516-VI-26an, bi hilabete inguru lehenago, Esteban Artazubiagak Iruresaroe errentan emateko Joan Albiztur eta Domingo Ortiz
maizterrekin ere errentamendu-kontratua egin zuela.

- 1516-IX-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean aita Martin Otxoa Artazubiagakoak
ahalordea eman zion Joan Urbieta zestoarrari. Joan
Urbieta Domingo Artiga zenaren semea zen, eta
Domingo Urbieta, Maria eta Katalina Urbieta anaiIruresaroe baserriari zegozkion zerga guztiak Lope arreba zituen.
maizterrak ordainduko zituen. Hala ere, Loperi geEmandako ahalordeaz Joan Urbietak 60 kintal burrrara joatea tokatzen baldin bazitzaion, ordezko beste
gizon bat bidali ahal izango zuten. Gizon hari Kontze- dina kobratu ahal izango zizkien Maria Beltran Urjuak eta erregeak ordaindutakoa baino gehiago eman bieta, Jofre Ibañez Altzolaraskoa eta Domingo Benbehar bazitzaion, aldea erdi bana ordainduko zioten goetxea zestoarrei, zeinak Martin Otxoari 60 kintalak
zor baitzizkioten. Joan Urbietak, gero, bere anai-arreLopek eta Estebanek.
ba bakoitzari zegokion partea emango zion.
Lope maizterrak zurgintzako lanak egingo zituen
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez ArreIruresaroe konpontzeko, baina Esteban nagusiak ordaindu egingo zizkion. Gainera Lopek etxea, lurrak txekoa, Martin Artzuriaga eta Bartolome Artzubiaga
eta itxiturak ongi eduki eta dena hartu bezain ondo (ikus [XVI. m. (16) 79] agiria).
utziko zuen errentamendu aldia amaitutakoan.
- 1516-XI-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriLekuko Pedro Igaiaga apaiza eta Martin Elurra bauak Maria Joango Artiga amak (Martin Otxoa Arerrezildarrak eta Esteban nagusiaren seme Joango Ar- tazubiagakoaren emazteak) emandako ahalorde-agiria
idatzi zuen. Agiri horretan, senarraren baimena lortu
tazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 72] agiria).
- 190 -

4. (1516)

4.9. irudia. Artiga
edo Artia baserria
(desagertua).

ondoren, prokuradore izendatu zituen Joan Lopez Etxa- go Artigari 34 dukaten ordainagiria eman zion (ikus
nizkoa, Joan Otxoa Zorrobiagakoa, Sebastian Artazu- [XVI. m. (16) 86] agiria).
biaga eta Domingo Lizarrarats (azken biak zestoarrak).

4.4. Joan Atristainek Joan Etxabe eta laguMaria Joangok berari zegokion dotea eskuratu nahi nen aurka zuen auziaren jarraipena

zuen auzi bidez, eta Martin Otxoa Artazubiagakoaren
ondasunak edukitzeko eskubidea ere defendatu nahi
Aizarnazabalen Martin Atristainek 1501-XIzuen. Lekuko Joan Lizarrarats, Martin Itziar eta Pe- 21ean egindako testamentuaren ondorioz, bertako
dro Otxoa Artazubiagakoa zestoarrak izan ziren (ikus biloba Joan Atristainen tutore Joan Etxabe, Martin
[XVI. m. (16) 85] agiria).
Enbil eta Martin Intxaurregi geratu ziren. Gero Joan
Atristain Domenja Areitzagarekin (Joan Areitzaga- 1516-XII-3an, Zestoako hiribildutik gertu, Blas ren alabarekin) ezkondu zen, eta 1515-VIII-20an
Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Otxoa Arta- Aizarnazabalgo Atristaingo ondasunen kudeaketaz
zubiagakoa eta Domingo Artiga elkartu ziren. Martinek kontu eske joan zitzaion Martin Enbili (ikus [XVI.
Domingori bi mando saldu zizkion urrezko 34 dukatean. m. (15) 12] agiria).
Domingo Artigak kopuru haren zati bat (20 dukat) Sebastian Artazubiagari ordaindu zion; izan ere, Sebastia- 1516-II-14an, Azkoititik Gipuzkoako Luis Perez
nek Domingo Arronari 100 kintal burdinako zorra egin Palentziakoa korrejidoreordeak agindua bidali zien
zion, kintal haiekin Martin Otxoak Joan Arteagari eta Maria Perez Intxaurregikoari (Martin Intxaurregiren
haren anaiei egindako beste zor bat ordaintzeko.
alargunari) eta Martin Enbil zenaren Beltran semeari,
bakoitzak bere senar edo aita zenaren herentzia onarBi mandoen salerosketa hartan zestoar hauek izan tzen zuen ala ez erabaki zezan. Onartzen bazuten,
ziren lekuko: Joan Aizarna pilotua, Joan Akertza, Pe- Joan Atristainek hasitako auzitara aurkeztu beharko
zuten. Getariako Beltran Untzeta eskribauak eman
dro Otxoa Igartzakoa eskribaua eta Joan Artiga.
zien aginduaren berri Enbil baserrian Beltrani eta InOndoren, leku eta egun berean, aipatutako le- txaurregi baserrian Maria Perez alargunari. Txomin
kukoen aurrean Martin Otxoa Artazubiagak Domin- Untzeta izan zen lekuko.
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- 1516-III-7an, Azkoitian, Luis Perez korrejidoreordearen eta Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauaren
aurrean Joan Atristainen prokuradore Joan Martinez
Untzetakoak auzia ipini zien Joan Etxabe zestoarrari
eta Aizarnazabalgo Beltran Enbili eta Maria Perez Intxaurregikoari. Joan Atristainen aita Martin eta aitona
Martin hil zirenean, Joan umezurtz geratu zen arreba
txiki batekin, eta gero arreba hil egin zen. Joan Atristain zen etxeko ondasunen oinordeko bakarra. 1501.
urtean hil zirenean, Atristain baserrian ondasun hauek
utzi zituzten: lurrak, urrea, zilarra, arropak, dirua, bitxiak, baserriko eta etxeko tresnak, zazpi behi, zaldi
bat, hogei ahuntz, hogeita hiru ardi, zazpi txerri, Joan
Ausoroetxea “Agureri” kobratzeko 82 kintal burdina,
Joan Sarasolari kobratzeko 14 kintal burdina, eta sagar,
haritz, eta gaztainondoen mintegiak.

Ondasun haiek Joan Etxabek Martin Enbil zenak
eta Martin Intxaurregi zenak kudeatu zituzten, baina
haien kontuak eskatu arren, ez zizkioten garbitu. Ondorioz, Joan Atristainek auzitara eraman zituen hiru
tutoreak.
- 1516-IV-23an, Azkoitian, Joan Etxabe, Beltran
Enbil e Maria Perez Intxaurregikoaren prokuradore
gisa Joan Martinez Lasaokoak auzia bertan behera
utz zezala eskatu zion korrejidoreordeari. Kontuak
Joan Etxabek Getarian Joan Martinez Mantelolakoa
eskribauaren aurrean lehendik garbituak zituen.
Joan Atristainen prokuradore Joan Martinez Untzetakoak, ordea, gastuen inbentarioa egin zezatela eskatu zuen.
- 1516-V-2an, Azkoitian, Martin Martinez Lasaokoak Joan Etxabe eta kideen aldeko arrazoiak
eman zituen.
- 1516-V-20an, Azpeitian, Luis Perez Palentziakoa
korrejidoreordeak epaia eman zuen. Bi aldeak onartu
zituen auzitara, eta bederatzi eguneko epea eman zien
zin egin eta batabestearentzat prestaturiko galderei
erantzuteko.
- 1516-V-29an, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak korrejidoreordearen aginduaren berri eman
zien Joan Etxaberen Maria Perez emazteari (senarra
Getarian zelako), Beltran Enbilen Grazia emazteari
(senarra Getarian zelako) eta Maria Perez Intxaurregikoari. Joango Artazubiaga izan zen lekuko.
- 1516-V-31n, Azpeitian, Joan Etxabe, Beltran Enbil eta Maria Perez Intxaurregikoak korrejidoreordearen aurrean zin egin zuten. Joan Atristainek galdera
hauek prestatu zizkien:

4.10. irudia. Aizarnazabalgo Atristain baserriaren
fatxada.

1) Ea ezagutzen zuten Joan Atristain eta ea ezagutu
zituzten Martin Atristain aita eta Martin Atristain
eta Maria Martin Atristain aitona-amonak. Ea ezagutu zituzten Martin Enbil zena eta Martin Intxaurregi (Maria Perezen senar zena) eta ea ezagutzen
zuten Zestoako Joan Etxabe.
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2) Ea zekiten Martin Atristain aita eta Martin Atristain aitona hil zirenean Joan Atristain eta arreba (gero
hil zena) besterik ez zela geratu oinordeko gisa.
3) Ea zekiten arreba hil zenean Joan Atristain geratu zela Atristaingo oinordeko bakar.
4) Ea zekiten Joan Atristainen aita eta aitona hil zirenean ondasunak utzi zituztela eta ondasun haien
balioa urrezko 100 dukat edo gehiagokoa zela.
5) Ea zekiten Atristainen etxea eta lurrez gain zazpi behi baino gehiago, zaldi bat, hogei ahuntz,
hogeita hiru ardi eta zazpi txerri utzi zituztela eta
urrezko 50 bat dukat balio zutela.

kudeatu zituztela Joan Atristain ezkondu zen arte.
13) Ea zekiten Joan Atristain ezkondu zenean tutoreek Joan Areitzaga aitaginarrebarengandik 120
kintal burdina jaso zituztela alabaren dote gisa.
14) Ea zekiten Martin Enbil eta Martin Intxaurregi
Atristaingo kontuak garbitu gabe hil zirela eta Joan
Etxabek ere ez zuela kontuen berri eman.
15) Ea zekiten Martin Enbil eta Martin Intxaurregi
hil ondoren Beltran Enbil semeak eta Maria Perez
Intxaurregikoa alargunak beren etxeetako herentzia bereganatu egin zutela.
16) Ea zekiten Joan Atristain urtebete lehenago inguru ezkondu zela eta 25 urte zituela.

6) Ea zekiten bi idi pare ere utzi zituztela, eta harrezkero 15 urtean utzitako ganadua 100 buru izaJoan Etxabek erantzun zien lehenbizi galderei.
teraino ugalduko zela eta urrezko 100 dukat baAtristaingo idi pare bat Migel Epelolari saldu omen
lioko zutela.
zioten, hiletetako gastuak ordaintzeko. Mintegiko
7) Ea zekiten aitak eta aitonak gaztaina, sagar, in- landare batzuk ere saldu omen zizkioten Zumaiako
txaur, haritz eta lizarren landare-mintegiak utzi zi- Joan Fernandez Dornutegikoari arrazoi bera zela
medio. Joan Atristain ezkondu zenean ondasun guztuztela.
tiak bere gain hartu omen zituen ezkonberriak. Aiara
8) Ea zekiten aitak eta aitonak Joan Ausoroetxea ezkondutako Maria Martinez Atristaingoari (Joanen
“Agure” zenarengandik 80 kintal burdina zituzte- izebari) seniparteagatik zegokiona ordaintzeko Joan
la kobratzeko eta Joan Sarasolarengandik beste 14 Areitzagak alabari dotean emandako kintal burdinak
erabili omen zituzten.
kintal burdina.
Ondoren Maria Perez Intxaurregikoaren txanda
9) Ea zekiten Joan Etxabe, Martin Enbil eta Martin
Intxaurregi aitak eta aitonak testamentu-betearazle izan zen. Galdera gehienentzat erantzunik ez zuen.
Martin Intxaurregi hil ondoren Maria Perezek eta
eta Joan Atristainen tutore izendatu zituztela.
seme-alabek erabiltzen omen zituzten Intxaurregiko
10) Ea zekiten aita eta arreba hil zirenean Joan ondasunak. Beltran Enbilek ere (Martin Enbilen seAtristain 10-11 urteko umezurtz eta tutoreen men- meak) galdera askori ez zien erantzun (ikus [XVI. m.
(16) 10] agiria).
de geratu zela.
11) Ea zekiten Joan Etxabek eta bi lagun zenek
Atristaingo ondasunak kudeatzeko eta Joan Atristainen tutore izateko kargua onartu egin zutela.
12) Ea zekiten Joan Etxabek eta beste bi lagunek
Atristaingo ondasunak 15 urtez haiek nahi bezala

- 1516-VI-1ean, Aizarnazabalen, Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Atristain eta
Joan Areitzaga (Joan Atristainen aitaginarreba) elkartu ziren. Suhiak aitaginarrebari prokuradore-ahalordea
eman zion, Joan Etxabe, Martin Enbil eta Maria Perez
Intxaurregikoarekin zuen auzian ordezkari izan zedin.
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4.11. irudia.
Aizarnazabalgo
Mirubiaren ataria.

Agiria idatzi zenean lekuko hauek izan ziren: Joan 4.4.1. Joan Atristainen lekukoak eta galdeMirubia eta Kristobal Olaskoaga zumaiarrak eta Lo- erantzunak
rentzo Arriola aiarra (ikus [XVI. m. (16) 54] agiria).
- 1516-VI-20an, Aizarnazabalen, aipatutako bi eskribau
- 1516-VI-10ean, Luis Perez korrejidoreordeak getariarren aurrean Joan Atristainen prokuradore gisa
Getariako Beltran Untzeta eskribauari agindua bidali Joan Areitzaga aitaginarrebak lekuko hauek aurkeztu
zion. Joan Atristainek bere eskribautzat hautatu zuen, zituen: Aizarnazabalgo elizako Migel Agirre bikarioa,
eta Joan Etxaberen aldeak izendaturiko eskribauare- Lope Arlaureta, Domingo Intxaurregi (Maria Perezen
kin batera Joan Atristainek aukeratutako lekukoei tes- semea), Maria Sarasola, Joan Esnal zaharra, Otxoa Esnal, Joan Aia eta Grazia Enbil (Beltran Enbilen emaztea)
tigantzak jasoko zizkien.
zumaiarrak eta Antso Beaga (edo Meaga) getariarra eta
Egun berean korrejidoreordeak agindu bera bidali Pedro Agineta (Laurgaingoa). Denek zin egin zuten.
zion Getariako Sebastian Zabalaga eskribauari, Joan
- 1516-VI-21ean, Aizarnazabalgo elizaren atarian,
Etxaberen aldeak aurkeztutako lekukoei Joan Atristainek izendaturiko eskribauarekin batera testigantzak aipatutako bi eskribauen aurrean Joan Areitzagak lekuko hauek aurkeztu zituen: Martin Etxezarreta apaihar ziezazkien.
za, Pedro Mantzizidor eta Nafarra Arratola zumaia- 1516-VI-15ean, Aizarnazabalgo elizaren aurrean, rrak, Elbira Asu getariarra eta Teresa Sorazabal zesGetariako Beltran Untzeta eskribauaren aurrean Joan toarra. Zin egin zuten.
Atristainek Joan Etxabe, Beltran Enbil eta Domingo
Bi egun geroago Joan Areitzagak beste bi lekuko
Intxaurregiri (Maria Perezen semeari) dei egin zien
beren eskribaua izenda zezaten. Joan Mirubia eta zumaiar aurkeztu zituen: Martin Narbazta eta Joan
Esnal gaztea. Hauek ere zin egin zuten.
Martin Esnal izan ziren lekuko.
- 1516-VI-25ean, leku berean, Joan Atristainek le- 1516-VI-17an, Getarian, Joan Etxabek Beltran
Untzeta eskribauari Sebastian Zabalaga eskribaua kuko hauek aurkeztu zituen: Migel Sorazabal eta Joan
aurkeztu zion. Lekuko Gonzalo Segurola eta Joan Perez Ondaldekoa zestoarrak, eta Grazia Sarasola zumaiarra. Hauek ere zin egin zuten.
Martinez Zarauzkoa getariarrak izan ziren.
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- 1516-VI-27an, Getariako portalean, Joan Atristainek Mateo Enbil zumaiarra aurkeztu zuen lekuko
gisa. Egun berean Zumaian Joan Atristainek Martin
Gartzia Arteagakoa eta Andres Perez Indanetakoa zumaiarrak aurkeztu zituen lekukotzat.
- 1516-VI-31n, Getarian, Sebastian Zabalaga eta
Beltran Untzetak zin egin zuten, lekuko Joan Martinez Amilibikoa eskribaua eta Domingo Isasti maisua
zirela.
- 1516-VII-1ean, Getariako errebalean, Sebastian
eta Beltran eskribauen aurrean Joan Atristainek Pedro
Azkue aiarra aurkeztu zuen lekuko gisa.
Ondoren, Joan Atristainek lekukoei egin beharreko
galdera hauek eman zizkien eskribauei:
1) Ea ezagutzen zituzten Joan Etxabe, Beltran Enbil,
Maria Perez Intxaurregikoa, Joan Atristain. Ea ezagutu zituzten aitona-amona Martin Atristain eta emazte
Maria Martin. Halaber, ea ezagutu zituzten Martin
Enbil zena eta Martin Intxaurregi zena. Ea zuten Zumaiako partean zegoen Atristain baserriaren berri.
2) Ea zekiten Joanen aita Martin eta aitona Martin
Atristain hil zirenean oinordeko Joan Atristain eta
arreba txiki bat (gero hil zena) geratu zirela.
3) Ea zekiten arreba hil zenean Atristaingo oinordeko bakar Joan Atristain geratu zela.
4) Ea zekiten aita eta aitona hil zirenean Atristainen etxe eta lurrez gain ondasun hauek utzi zituztela: urrea, zilarra, txanponak, arropak, etxeko tresnak, 9 behi, zaldi bat, 20 ahuntz, 23 ardi, 8 txerri,
artatxikia, garia, urdaiak, sagardoa, etab. Ea zekiten etxe eta lurrak alde batera utzita urrezko 150
dukateko balioa zegoela.
5) Ea zekiten horiez gain uztarrirako bi idi pare utzi
zituztela, eta lehen aipatutako ganadua 15 urtean
ehun buru izateraino ugalduko zela eta urrezko 100
dukat balioko zutela.

4.12. irudia. Aizarnazabalgo Atristainen armarria

6) Ea zekiten sagar, gaztaina, intxaur, haritz eta lizarren mintegi baliotsuak utzi zituztela.
7) Ea zekiten Joan Ausoroetxea “Agure” zenarengandik 80 kintal burdina jasotzeko utzi zituztela
eta Joan Sarasolarengandik beste 14 kintal.
8) Ea zekiten Joan Atristainen aitak eta aitonak
testamentu-betearazletzat eta tutoretzat Joan
Etxabe, Martin Enbil eta Maria Intxaurregi utzi
zituztela.
9) Ea zekiten aita eta arreba hildakoan Joan Atristain 10-11 urteko umerzurtza zela eta tutoreen
mende geratu zela.
10) Ea zekiten hiru tutoreek Atristaingo Joan eta
ondasunak kudeatzeko ardura hartu zutela.
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4.13. irudia.
Meagagoena (edo
Beagagoena).

11) Ea zekiten Joan Etxabe eta bere bi lagunek 15 teagakoak hiru tutoreei Atristaingo mintegiko haritzak
urtez Atristaingo ondasunak haiek nahita bezala eta gaztainondoak erosi omen zizkien. 2.000 landare
kudeatu zituztela, Joan Atristain ezkondu zen arte. omen ziren gutxi gorabehera. Urrezko 10-12 dukat balio omen zuten. 130 sagar-landare ere eraman omen
12) Ea zekiten Joan Atristain ezkondu zenean hiru zituen Martin Gartziak berea zuen Beaga baserrira,
tutoreek Joan Areitzaga aitaginarrebak alabaren baina haiek Enbil etxekoak omen ziren. Martin Intxaudote gisa emandako 120 kintal burdina jaso zituz- rregi zortzi bat urte lehenago (1508an) hil omen zen,
eta Martin Enbil urtebete lehenago (1515ean). Beltran
tela.
Enbilek eta Pedro Martinez Mantzizidorkoak desados13) Ea zekiten Martin Enbil eta Martin Intxaurre- tasunen bat ba omen zuten Enbilgo herentziaz.
gi tutoreak kontuak garbitu gabe hil zirela eta Joan
- Domingo Intxaurregik 24 urte zituen, eta MarEtxabek ere ordura arte ez zuela kontuen berri eman.
tin Intxaurregi zenaren semea zen. Oro har baiezkoa
14) Ea zekiten Martin Enbil eta Martin Intxaurregi erantzun zien galderei.
hil ondoren haien ondasunez Beltran Enbil semea
- Laurgaingo Pedro Aginagaren txanda izan zen
eta Maria Perez Intxaurregikoa alarguna jabetu zigero. 70 urte zituen, eta Martin Atristain hil zenean
rela eta haiek ari zirela kudeatzen.
Urdanetako Aginetan bizi zen. Joan Atristainen aita
15) Ea zekiten Joan Atristain legez ezkondutakoa eta aitona (Martin izenekoak) izurriteaz hil ziren.
Martin Enbili Atristaingo zaldia 16 florinean erosi
eta 25 urtekoa zela.
omen zion. 24 urtekoa omen zen zaldia, eta 3 hilabete
- Lehenbizi Antso Beagak (edo Meagak) erantzun iraun omen zion.
zien galderei. 55 urteko adina zuen. Aita, aitona eta
- Aizarnazabalgo elizako Migel Agirre bikarioak
beste batzuk izurriteak jota hil omen ziren Atristainen.
Zortzi bat urte lehenago Zumaiako Martin Gartzia Ar- 38 urte zituen. Joan Etxabe eta beste bi tutoreek or- 196 -
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daindu omen zituzten Atristaingo hildakoen hiletak eta Martin Enbilen eta Maria Perez Intxaurregikoaren
eta urteurrenak. Joan Atristain eta Domenja Areitzaga lehengusua zen. Joan Etxabe eta Beltran Enbilen se(Joan Areitzagaren alaba) hark ezkondu omen zituen. nide ere bazen. Martin Enbilek Martin Gartzia Arteagakoa zumaiarrari mila bat haritz-landare saldu omen
- Grazia Enbilek 40 urte zituen eta Beltran Enbi- zizkion Atristaindik, eta Joan Fernandez Dornutelen emazte zen. Senide zen Joan Etxaberena eta Ma- gikoari beste mila bat sagar-landare.
ria Perez Intxaurregikoarena, lehengusu txikiak zire- Joan Esnal zaharrak 64 urte beteak zituen eta
lako. Atristainen bertako aita eta aitona hil zirenean,
besteak beste 22 anega artatxiki utzi omen zituzten. Joan Atristainekin urruneko senidetasuna zuen. MarAhuntz batzuk, gero, otsoek jan omen zituzten. Salba- tin Enbilek Atristaingo behiak Laurgainera eraman
tu ziren lauzpabost ahuntz Martin Intxaurregik Kata- omen zituen. Joan Etxabe eta Joan Beltran Eitzagaren
lina Atristaini eman omen zizkion, Urteaga baserrian baimena izango omen zuen, behiak saldu eta Atristaibizi zenari. Urdaiak ere ba omen zeuden Atristainen. nen hildakoen elizkizunak ordaintzeko.
- Martin Etxezarreta apaizak 32 urte zituen, eta
Joan Areitzagaren iloba zen. Martin Atristain aitona
eta aita hil zirenean Martin Etxezarreta kanpoan zen
ikasketak egiten. Gero Aizarnazabalen bikarioak eta
berak Atristaingo hildakoengatik emandako mezak
zirela medio, Joan Beltran Eitzagak (Joan Atristainen
amaren aldeko aitonak) eta Joan Areitzagak soineko
gorria eta emakumearen “pellote” urdina, zilarrezko
xaflak eta urrezko harizko zoronga eman omen zizkieten. Joan Atristainen amak aginduko omen zuen
testamentuan hura. Martin Etxezarretak saldu omen
zituen arropa eta zilar haiek.

- Maria Sarasolak 36 urte zituen, eta Maria Perez
Intxaurregikoa lehengusua zuen. Beltran Enbil eta
Joan Atristainen senide ere bazen, amaren lehengusu propioa zelako. Joanen ama gaixo zegoelako hiru
urtez joan omen zitzaion bisitatzera. Joan Sarasolari
Martin Atristain aitonak urrezko hiru pieza utzi omen
zizkion maileguz, eta horregatik Joanek 60 florineko
zorra omen zuen. Gero Joan Sarasola eta Martin aitona hil ondoren, tutoreen aginduz Maria Ximenez Sarasolakoak Katalina Atristaini (Martin Atristain aitonaren arrebari) 60 florin ordaintzeko obligazioa sinatu
omen zuen.

- Martin Narbaztak 70 urte zituen eta Martin Atris- Teresa Sorazabal zestoarrak 40 urte zituen. Migel Sorazabal senarrak hamabost bat urte lehenago tain aitonaren koinatua zen, Martinen arrebaren senaMartin Enbil zenak emandako ardi batzuk hartu omen rra. Beltran Enbilen urruneko senide ere bazen. Joan
Sarasolak zor zituen 10-12 kintal burdina Katalina
zituen.
Atristainek jaso omen zituen seniparteagatik zegoz- Nafarra Erretola zumaiarrak 48 urte zituen. Mar- kiolako. Joan Areitzagak alaba Domenjaren dote gisa
tin Atristainekin (Joanen aitarekin) semea izan omen emandako kintal burdinak Joan Atristainen izebak,
zuen. Martin Atristain aitona eta aita hil zirenean, Aiako Irarramendi baserrira ezkondu zenak, jaso
Joan Etxabe eta beste bi tutoreek eskatuta Atristainen omen zituen.
egun batzuk egin omen zituen. Ganaduaz gain 22 ane- Otxoa Esnal 27 urteko gaztea zen eta lehengusu
ga artatxiki, anega bat gari, bi urdai eta erdi, lihoak
eta arropak omen zeuden. Martin Intxaurregik eraman txiki zituen Joan Atristain eta Beltran Enbil.
omen zituen. Martin Gartzia Arteagakoaren Beaga
- Lope Arlauretak erantzun zien galderei gero. 55
baserrira Martin Enbilek Atristaingo mintegitik lanurte zituen, eta Martin Atristain aitonak testamentua
dareak saldu omen zituen.
egin zuenean lekuko izan zen.
- Pedro Martinez Mantzizidorkoak 60 urte zituen
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4.14. irudia.
Aizarnazabalgo
Sarasolaberri.

- Fernando Sorazabal aizarnarrak 40 urte zituen.
Martin Enbilek Atristaindik 15-16 ardi eraman omen
zizkion Sorazabal baserrian erdi bana hazteko. Handik hilabete baino lehen Martin Enbilek ardiak eraman egin omen zituen Sorazabaldik Sarasolara, eta
han hil egin omen zitzaizkion.
- Joan Perez Ondaldekoa zestoarrak 60 bat urte
zituen. Joan Atristainen senide zen, emaztea Martin
Atristain aitonaren lehengusu propioa zelako. Atristaingo ahuntzak otsoek zauritu omen zituzten. Bat
hil ere egin omen zuten. Joan Perez Ondaldekoak
bi ahuntz zauritugatik Martin Enbili 27 tarja edo
txanpon ordaindu omen zizkion. Martin Atristain aita
eta aitona hil aurretik Atristainen izan omen zen, eta
han dolareko habetik urdaiak zintzilik omen zeuden.

Intxaurregikoaren senide ere bazen. Atristaingo zilarrak Joan Atristainen ama Maria Joango Eitzagarenak omen ziren. Hark testamentuan aginduta zilarrak,
soineko bat, “pellotea” eta bi ohe Getariara eraman
omen zituzten Grazia Sarasola eta ahizpa batek Gurutzadako komisarioarentzat. Joan Beltran Eitzaga aitonaren agindua bete omen zuten.
- Mateo Enbilen txanda izan zen hurrengo. 24 urte
zituen eta urrutiko senidetasuna zuen Joan Atristainekin eta Joan Etxaberekin. Atristaingo ahuntzak otsoek
zauritu omen zituzten. Mateok 25 urte hurrengo San
Mateo egunean beteko omen zituen, eta Joan Atristain
adin bertsukoa omen zen.

- Martin Gartzia Arteagakoak 56 urte zituen, eta
Joan Atristain, Joan Etxabe, Beltran Enbil eta Ma- Joan Aia 55 urtekoa zen. Hark zioenez, Atristainen ria Perez Intxaurregikoarekin urruneko senidetasuna
urre eta zilarrak zeuden. Joan Atristainen aitari zila- zuen. Zortzi urte lehenago Atristaingo mintegietatik
rrezko zinta txiki-txikia ikusi omen zion. Joan Atristai- haritz- eta gaztaina-landareak erosi omen zizkien Joan
nen aitona Martini Joan Ausoroetxea “Agure” zenak 80 Etxaberi eta Martin Enbili. 2.000 haritz-landare ingukintal burdina zor omen zizkion, eta Fernando Gebara ru eta 160 gaztaina-landare omen ziren, eta prezioa
zenak egindako zorraren fidatzaile omen zen “Agure”. Pedro Mantzizidorrek omen zekien.
- Grazia Sarasolak 28 urte zituen eta Joan Atristainen amaren lehengusu propioa zen. Maria Perez

- Andres Perez Indanetakoa zumaiarrak erantzun
zuen gero. 56 bat urte zituen, eta Joan Atristain urru-
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4.15. irudia.
Aizarnazabalgo Etxabe.

neko senide zuen. Bederatzi edo hamar urte lehena- tzak jasotzeko (ikus [XVI. m. (16) 10] agiria).
go Atristaingo mintegitik sagar-landareak erosi omen
- 1516-VIII-29an, Aizarnako plazan, Blas Artazituen, Joan Areitzaga bitartekari izanda. Urrezko 7
zubiaga eskribauaren aurrean elkarren aurka auzitan
dukat ordaindu omen zizkion Martin Enbili.
zebiltzan bi aldeak azaldu ziren: batetik Joan Etxa- Pedro Azkue aiarrak 54 urte zituen. 12 edo 13 be, Martin Enbil eta Maria Perez Intxaurregikoa, eta
urte lehenago ustez Atristaingo 7 txerri erosi zizkion bestetik Joan Atristain. Arazoak ebazteko Joan EtxaMartin Intxaurregiri. 20-24 florin ordaindu ei zituen. bek eta lagunek, Joan Amilibia eta Otxoa Perez AzOrduan morroi zuen Joan Amasek, Getarian bizi ze- piazukoa izendatu zituzten arbitro. Joan Atristainek,
berriz, Pedro Martinez Mantzizidorkoa eta Joan Minak, lagundu omen zion.
rubia.
- Elbira Asu getariarrak 40 urte zituen. Martin
Arbitro gehienak ados jartzen ez baziren, beste
Atristain aitona hil zenean, aitonaren alaba Katalina
Atristainekin bizi omen zen. Katalina kexu zen Atris- arbitro bat hautatu ahal izango zuten. Epaia 20 egutaingo artatxiki, liho, aitzur, igitai eta laiak Intxaurre- nen buruan emango zuten, baina, behar izanez gero,
gin ikusten zituelako. Katalinak bere etxera Atristain- epea luzatu ahal izango zuten. Lekuko Aizarnazabalgo lauzpabost ahuntz, otsoek zauritutakoak, eraman go Migel Agirre bikarioa eta Martin Goiburu apaiza,
omen zituen Martin Intxaurregik edo Martin Enbilek zumaiarrak, eta Domingo Bengoetxea eta Lope Poemanda. Otsoen pozoiaz ahuntzak hil egin omen zi- tzueta zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 73]
ren. Ondo zaindu ez zituztelako beste ahuntz batzuk agiria). Gero, ordea, bi aldeek auzitan jarraitu zuten
Gipuzkoako korrejimenduan.
ere galdu omen ziren.
- 1516-IX-22an, Getarian, Joan Perez Baldakoa
- 1516-VII-8an, Donostian, korrejidoreordearen
aurrean Joan Etxabek eskea egin zuen. Joan Atristain- alkatearen eta Beltran Untzeta eskribauaren aurrean
ek aitona Martinen testamentua aurkeztu behar zuen. Maria Perez Intxaurregikoa aurkeztu zen. Martin
Gainera, 30 eguneko luzapena eskatu zuen testigan- Intxaurregi senar zenak Joan Arrona mediku zenari
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Atristaingo Martin aitona sendatzen egindako lanagatik zor zitzaiona ordaindu omen zion (urrezko 6 dukat
zahar). Medikuaren alargun Maria Martin Berazadik
zin egin zezala eta hark zioena baiezta zezala eskatu
zuen. Maria Martinek, zin eginda, senar zenak kobratu zuela aitortu zuen, baina ez zekien zenbat. Martin
Mantelola (edo Manterola) apaiz getariarra eta Martin
Erkizia tolosarra izan ziren lekuko.

txaurregikoa, Lope Arlaureta, Grazia Sarasola, Joan
Etxabe errementaria, Otxoa Perez Azpiazukoa, Joan
Esnal, Martin Berazadi eta Joan Martinez Mantelolakoa eskribaua. Denak ziren Getariakoak edo Saiazkoak. Eskribauen aurrean lekukoek zin egin zuten.
Martin Goiatz eta Domingo Berrobi getariarrak izan
ziren lekuko. Lekuko batzuek bi egun geroago, hilaren 10ean, egin zuten zina, Martin Joan Amilibia eta
Joan Perez Baldakoa getariarren aurrean.

- 1516-X-27an, Tolosan, Joan Atristainen izenean
Joan Martinez Untzetakoak Gipuzkoako Luis Perez
Palentziakoa korrejidoreordeari bere lekukoen testigantzak, itxita, eman zizkion. Egun berean korrejidoreordeak Joan Etxaberen aldeari 20 eguneko luzapena
eman zion testigantzak aurkezteko.

- 1516-XI-15ean, Getariako Iturregi etxe ondoan
Sebastian Zabalagaren aurrean Migel Iturregi lekukoak zin egin zuen. Gero Getarian Beltran Untzeta
eta Sebastian Zabalaga eskribauen aurrean Aian bizi
zen Maria Martin Atristainek zin egin zuen lekuko
gisa. Ondoren Aizarnazabalgo Etxezarretan, etxearen atarian, Sebastian Zabalagaren aurrean, Saiazko
4.4.2. Joan Etxaberen lekukoak eta galdeMartin Zigaran lekukoak zin egin zuen. Egun berean
erantzunak
Aizarnazabalgo elizaren aurrean bertako serora Do- 1516-XI-8an, Getarian, bertako Beltran Untzeta menja Mirubiak zin egin zuen. Hurrengo Enbil etxean
eta Sebastian Zabalaga eskribauei Joan Etxabek eta bertako Grazia Enbilek zin egin zuen lekuko gisa.
Beltran Enbilek testigantzak hartzeko lekuko hauek
Joan Etxabek eta lagunek lekukoentzat galdera
izendatu zizkieten: Joan Esnal zaharra, Joan Esnal
goikoa, Martin Mantelola apaiza, Maria Perez In- hauek prestatu zituzten:

4.16. irudia.
Aizarnazabalgo
udaletxea.
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1) Ea ezagutzen zituzten Joan Etxabe, Joan Atristain eta Joan Beltran Eitzaga (Joan Atristainen
amaren aita). Ea ezagutu zituzten Martin Enbil,
Martin Intxaurregi, Martin Atristain eta emazte
Maria Martin (Joan Atristainen aitona-amonak).
2) Ea ezagutzen zituzten Atristain baserria eta ondoko Enbil eta Intxaurregi baserriak.
3) Ea zekiten 15 urte lehenago izurriteaz lehenbizi Maria Martin Atristain eta Martin semea (Joan
Atristainen amona eta aita) hil zirela eta hildakoak
hobiratzera San Kristobalgo ermitara Martin Atristainek (Joanen aitonak) eraman zituela idi parearekin, gorpu haiek inork ukitu nahi ez zituelako. Ea
zekiten handik egun batzuetara Martin Atristain
aitona bera kutsatuta hil zela, baina lehenago testamentua egin zuela. Ea zekiten San Kristobalgo serorak, Esnal etxekoak, zerbitzatu zuela Martin Aitona
Atristainen, eta hura ere kutsatuta hil zela. Ea zekiten Martin aitona erromes batek hilobiratu zuela
eta erromesa Atristainen hilabete egon zela, bertara
joanda etxea garbitzen inor ausartzen ez zelako. Ea
zekiten Joan Etxabek eta beste bi tutoreek erromesari lau dukat baino gehiago ordaindu ziotela.
4) Ea zekiten Aizarnazabalgo elizako Iñigo Eztiola
(edo Iztiola) erretore zenak eskatuta Joan Etxabe,
Martin Enbil eta Martin Intxaurregi arduratu zirela
Atristaingo hildakoen aldeko elizkizunak (hiletak,
hirurrena, bederatziurrena eta urteurrenak) eginarazteaz.
5) Ea zekiten Aizarnazabalgo elizan elizkizun
haiek egin zirenean Zumaian eta Gipuzkoan anega
gariak gutxienez urrezko florin bat balio zuela.
6) Ea zekiten Atristaingo hiru hildakoen alde bederatziurrenean eta urteurrenetan bakoitzagatik 3
anega gari, behi-laurden bana, kapilauen gastuak
eta argizariak ordaindu zirela elizan, hau da, guztira 24 dukat baino gehiago ordaindu zirela.
7) Ea zekiten horrez gain igandero hildako bakoi-

tzagatik hiru olata eman zirela (olata bakoitza lakari bat garikoa zen) eta guztira 10 dukat balio zutela.
8) Ea zekiten hogeita hamarnako mezak ateratzen
eta Martin Atristain aitonak testamentuan ongintzarako agindutakoa ordainduta urrezko 12 dukat
baino gehiago gastatu zituztela.
9) Ea zekiten Joanek Martin Atrsitain aitona, amona
eta Martin aita hil zirenean, Joanen Domenja izebaren dotea zor zutela, eta Domenjaren senarrak auzia
irabazita Atristaingo ondasunetatik eraman zuela.
10) Ea zekiten Martin Atristain eta Maria Martin
aitona-amonen seme Domingo Atristaini testamentuan agindutako 10 kintal burdinak ordaindu
zizkiotela.
11) Ea zekiten Joan Arrona mediku zenari Atristainen egin zuen lana ordaindu egin zitzaiola.
12) Ea zekiten Atristaingo ohe, arropa eta bitxiak
Gurutzadako komisario Lope Lazkano fraideak
eraman zituela, Joan Etxabek eta beste bi tutoreek
parte hartu gabe.
13) Ea zekiten Martin Enbilek Atristainen behi ernaria erdi bana zeukala eta Iroztegi izeneko Atristaingo lurrean haritz- eta gaztaina-landareen mintegia ere bai, lan guztia Martin Enbilek eginez.
14) Ea zekiten Atristaingo lurretan zegoen lizarmintegia Martin Enbilena zela, eta Joan Areitzaga Atristaina etorri zenean (alaba Domenja Joan
Atristainekin ezkondu zenean) lizar denak moztu
egin zituela.
15) Ea zekiten Atristaingoen hiletak egiteko eta
ongintzarako aginduak betetzeko ondasun hauek
utzi zituztela: 7 behi, 9 ahuntz, txerri txiki batzuk,
15 ardi (gehienak otsoek hil zituzten) eta sagar-,
haritz- eta gaztaina-landareen mintegien erdia. Ea
zekiten gastu guztiak ordaintzeko adina ez zirela
eta behiak salduta irabazitakoa Joan Beltran Ei-
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18) Ea zekiten Joan Etxabek, Martin Enbilek eta
Martin Intxaurregik ez zekitela irakurtzen eta idazten.
19) Ea zekiten aipatutako hiru tutoreak etxejabeak
eta ondasunen jabeak, gizon zintzoak eta ospe onekoak zirela eta Atristaingo ondasunen kargua asmo
onez hartu zutela.
Sebastian Zabalaga eta Beltran Untzeta eskribau
getariarren aurrean, lekukoek beren erantzunak eman
zituzten.

4.17. irudia. Aizarnazabalgo San Kristobal
ermitaren ataria.

- Grazia Sarasolak 29 urte zituen eta Maria Perez
Intxaurregikoaren amaren lehengusu propioa zen.
Joan Atristainen amaren lehengusu ere bazen. Martin Atristain aita-semeak eta Maria Martin Atristain
hil zirenean anega gariak 30 tarja edo txanpon balio
omen zituen. Joan Arrona medikua Joan Atristainen
ama (Maria Joango Eitzaga) sendatzen ibili omen zen.
Martin Atristain aita-semeak hil eta denbora gutxira
Getariako elizako Martin Mantelola apaizak dei egin
zion Grazia Sarasolari, Joan Beltran Eitzagaren aginduz Atristaindik bi ohe eraman zitzan. Halaxe egin
omen zuen. Gainerako galderei, oro har, baiezkoa
erantzun zien.

- Maria Martin Berazadi Joan Arrona mediku getatzagak (Joanen ama Maria Joango Eitzagaren aita riarraren alarguna zen, 64 urtekoa, eta 1516-IX-22an
Getariako alkatearen aurrean aitortutakoa jasotzen
getariarrak) jaso zuela.
zuen eskritura ikustera gonbidatu zituen.
16) Ea zekiten Joan Etxabek eta beste bi tutoreek
- Joan Aia lekukoak 55 urte zituen. Joan AtristainAtristaingo hildakoengatiko gastuak ordaindu ondoren urtebete baino lehenago utzi ziotela Atris- en aita Martin eta amona Maria Martin hil zirenean,
taingo ondasunak kudeatzeari, urtebete lehenago gorpuak lera gainean ipini eta sokekin tiraka eraman
Joan Atristain Joan Areitzagaren Domenja alaba- zituzten San Kristobalgo ermitaraino. Han Martin
Atristain aitonak eta bertako serorak (Esnalgoak) horekin ezkondu zelako.
biratu zituzten gorpuak. Gero, handik egun batzuetara
17) Ea zekiten urtebete horren inguruan hiru tu- Martin aitona eta serora kutsatuta hil ziren.
toreak Joan Beltran Eitzaga aitonarekin Getarian
Martin Atristain aitonak testamentua egin zuen.
Martin Mantelola apaizaren etxean elkartu zirela
eta han Atristaingo kontuak garbitu zituztela. Ea Erromes batek eraman zuen Martinen gorpua bizzekiten hiru tutoreek jasotakoa baino 600 marai karrean San Kristobalgo ermitara. Erromesak 15
gehiago ordaindu zituztela eta kontuen berri Joan bat egun egin omen zituen Atristainen. Joan Etxabe,
Martin Enbil eta Martin Intxaurregik Atristainen hilMartinez Mantelolakoa eskribauak jaso zuela.
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4.18. irudia.
Aizarnazabalgo San
Kristobal ermitaren
aldarea.

dakoen hileta eta gainerako ohiko elizkizunak behar
bezala eginarazi omen zituzten. Beste zenbait galderari baiezkoa erantzun zien.

arazi omen zituzten, arima bakoitzaren alde hauek
emanda: hiru anega gari, ogi errea (anega-erdia), bi
behi-laurden, imina bat gatz, argizaria eta kapilaugastuak.

- Maria Perez Intxaurregikoak, Martin Intxaurregiren alargunak, 45 urte zituen eta Joan Atristainen
senide ere bazen. Martin Atristain aitona hobiratzera etorritako erromesari hiruzpalau dukat eta arropa
batzuk eman omen zizkioten. Zilarrezko “agnus dei”
bat ere eraman omen zuen. Domenja Atristaini hiru
tutoreek dotea ordaindu omen zioten. Hiru tutoreek
Getarian Joan Beltran Eitzagarekin (Joan Atristainen
amaren aitarekin) kontuak garbitu omen zituzten.

- Otxoa Perez Azpiazukoak erantzun zuen ondoren. 54 urte zituen eta Joan Atristainen aitonaren lehengusu propioa zen. Martin Intxaurregiren senide
ere bazen. Zarauztik ekarri omen zuten hiru tutoreek
erromesa Martin Atristain aitona San Kristobalen hobiratzera. Garai hartan anega gariak 27 txanpon balio
omen zuen, eta urrezko florinak 30 txanpon. Atristaingo hilen aldeko elizkizunetan garia, behi-laurdenak,
ogi errea, seina libra argizari, etab. eman omen zi- Joan Esnal gazteak 44 urte zituen eta Martin En- tuzten Joan Etxabek eta beste bi tutoreek. Guztira 24
bil zenaren iloba zen, Martin amonaren anaia zelako. dukateko gastua izango omen zen. Ibañarrietatik GeMartin Enbilek Atristainen, Gilisasti izeneko lurrean, tariara zihoala Migel Intxaurregik bidean esan omen
Martin Atristain aitarekin mintegiak erdibana omen zion Atrsitaingo 7 behi saldu eta diruak Joan Beltran
zeuzkan. Martin Atristainek lurra, simaurra eta itxitu- Eitzagak jaso zituela.
ra ipini omen zituen. Atristaingo Azkonartegi izeneko
- Joan Esnal zaharrak 64 urte zituen. Joan Atrislurrean ere ba omen zituzten mintegiak, lizar-landatainen urruneko senide zen eta Martin Enbil zenaren
reak hazteko.
iloba ere bai. Joanen aita Martin Atristain eta amona
- Lope Arlauretak 36 urte zituen, eta Martin Atris- Maria Martinen gorpuak janzten Joan Esnalen arretainen testamentuko lekuko izan zen. Hiru tutoreek ba serora ibili omen zen. Arrebari eskatu omen zion
Atristaingo hildakoen aldeko elizkizun denak egin- Atristaina ez zedila sar, baina sartu eta izurriaz kutsa- 203 -
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tuta 20 bat egun geroago hil omen zen. Zarauzko erromes batek hobiratu zuen San Kristobalen.
- Grazia Enbilen txanda izan zen gero. 40 urte zituen
eta Beltran Enbilen emaztea zen. Joan Etxaberen emaztearen lehengusu propioa ere bazen. Martin Intxaurregi
eta Joan Atristain ere senide zituen. Joan Areitzagak,
Atristaingoek eta Martin Enbilek erdibana mintegian
zituzten lizarrak moztu egin omen zituen.

tainen urruneko senidea. Hiru tutoreek Atristaingo
hiru hildakoen alde elizkizunak behar bezala eginarazi omen zituzten Aizarnazabalgo San Migel elizan.
- Martin Ziaran 76 urteko olagizona zen, mazolaria, Martin Enbilen eta Martin Intxaurregiren urruneko senidea. Atristaingoak hil zirenean burdinolatan
lanean ari zen, eta besteei entzunda zekiena aitortu
zuen.

- Domenja Atristainek hitz egin zuen ondoren. Joan
Atristainen aita Martinen arreba zen, Martin Intxaurregiren lehengusu propioa. Domenjaren anaia Martin
eta ama hobiratu ondoren aita Martin (Joanen aitona)
gaixo zegoelako Atristaina joan omen zen. Testamentua egiten ari omen zen Iñigo Eztiola erretorearekin.
Erretoreak aitarekin hitz egin eta handik joan zedila
gomendatu zion, kutsa ez zedin. Aitari esnea eta eztia
emanda etxea erratzaz garbitzen hasi omen zen. Aitak
- Migel Iturregi getariarrak 50 urte zituen eta Mar- handik joan zedila agindu omen zion, izurriaren beltin Intxaurregiren, Martin Enbilen eta Joan Atristain- durrez. Domenja Atristain gero egun batzuetan gaixo
en senide zen. Zekizkien galderei, oro har, baiezkoa egon omen zen. Martin Atristain (Joanen aitona) hil
zenean lanak egin ondoren erromesak zilarrezko kate
erantzun zien.
bat eraman omen zuen Atristaindik, baina bidera ir- Domenja Mirubia Aizarnazabalgo elizako serora tenda Martin Intxaurregik eta Domenjaren senarrak
zen, 70 urtekoa, Martin Intxaurregiren eta Joan Atris- katea berreskuratu egin omen zuten.
- Joan Etxabe gazteak, 47 urtekoak, erantzun zuen
ondoren. Joan Etxaberen suhia zen eta Martin Intxaurregiren eta Joan Atristainen urruneko senide ere bai.
Martin Lizasoeta koinatuari entzun omen zion Joan
Etxabek Domingo Atristaini hamar edo hamabi dukat
ordaindu zizkiola. Pedro Martinez Mantzizidorkoari
entzun omen zion Atristaingo mintegiak Martin Enbilekin erdibana zituztela.

4.19. irudia.
Aizarnazabalgo Mirubia
baserria.
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- 1516-XII-10ean, Azpeitian, Joan Etxabek bere
Domenjak Atristaindik dote gisa Gaztelako 600
florin jaso omen zituen. Martin Atristain aita-semeak lekukoen testigantzak aurkeztu zituen Gipuzkoako
hil eta urtebete baino lehen joan omen zen Joan Arei- korejimenduan (ikus [XVI. m. (16) 10] agiria).
tzaga Atristaina bizitzera Domenja alabarekin.
- Joan Martinez Mantelolakoa eskribauak, Getariakoak, 63 urte zituen. 13 edo 14 urte lehenago Martin Mantelola anaia apaizaren etxera joan zen. Han
Joan Beltran Eitzaga (Joan Atristainen aitona), Joan
Etxabe, Martin Enbil eta Martin Intxaurregi zeuden
(azken hirurak Atristaingo tutore izanik). Han Atristaingo kontuen berri eman zuten hiru tutoreek, eta
Martin Enbil 600 marai Joan Etxaberi ordaintzeko
geratu omen zen.

4.5. Baltzola familiakoen kontratuak

- 1516-III-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Baltzola merkataria eta Pedro
Iribarrena zestoarrak elkartu ziren. Pedro Baltzolak
urrezko sei dukat zahar eta 42 txanpon eman zizkion
Pedro Iribarrenari. Honek konpromisoa hartu zuen
hurrengo iraileko San Migel egunerako itzultzeko.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Artiga, Joan Arretxe, Martin Zuube eta
- Martin Mantelola apaizak 60 urte zituen. Hiru bat Martin Artzuriaga.
urte lehenago Lope Lazkano fraideak (Gurutzadako
komisarioak) aginduta, hiru pertsona bidali zituen
- 1516-IV-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriAtristaindik Getariara hiru ohe eta kapak eraman zi- bauaren aurrera Joan Etxea eta Joan Baltzola debarrak
tzaten. Grazia Sarasolak 31 txanponean erosi zizkion agertu ziren. Joan Baltzolak mintegia zuen Urtarain
kapak fraideari. 11 urte inguru lehenago Martin Man- izeneko lekuan, eta Joan Etxeak konpromisoa hartu
telolaren etxean Atristaingo hiru tutoreek Joan Bel- zuen sei urtean mintegia ongi hesituta eta babestuta
tran Eitzagarekin eztabaida izan zuten. Ondorioz, ber- edukitzeko. Epea hurrengo maiatzeko Pazko egunean
tan zegoen Joan Ortiz Untzetakoa eskribaua joan egin hasiko zen kontatzen.
zen. Gero Joan Martinez Mantelolakoa eskribauari
dei egin zioten. Kontuak garbitu eta Atristaingo etxea
Joan Baltzolak bi dukat eta hamar txanpon eman
zordun geratu omen zen.
zizkion Joan Etxeari, baina mintegian ganaduak kalterik egiten baldin bazuen, Joan Etxeak ordaindu be- 1516-XI-17an, Getarian, Sebastian Zabalaga harko zuen. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
eskribauaren aurrean Joan Etxabek, Beltran Enbilek Joango Artiga, Joango Lizarrarats eta Joan Akertza
eta Maria Perez Intxaurregikoak ahalordea emanda, (ikus [XVI. m. (16) 33] agiria).
Joan Atristainekin zuten auzirako, prokuradore hauek
izendatu zituzten: Antonio Atxaga, Joan Otxoa Zorro- 1516-V-3an, Blas Artazubiaga eskribauaren
biagakoa, Joan Lopez Etxanizkoa (Gipuzkoako ko- aurrean Joan Perez Areitzagakoak ahalordea eman
rrejimendurako), Anton Ibañez Orokoa, Joan Arrieta zien Pedro Baltzolari eta Domingo Zabalari?, hark
eta Joan Bitoria (Valladolidko Kantzelaritzarako). Le- zituen auzietan ordezkari izan zitezen. Lekuko
kuko Getariako Pedro Idoeta, Nikolas Agirre eta Joan Migel Artzubiaga, Bartolome Artzubiaga eta Joan
Martinez Amilibikoa eskribaua izan ziren.
Otxoa Artazubiagakoa izan ziren (ikus [XVI. m.
(16) 43] agiria).
- 1516-XI-19an, Deban, Luis Perez Palentziakoa
korrejidoreordearen aurrean Joan Atristainen proku- 1516-X-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriradore Joan Martinez Untzetakoak bere lekukoen bauaren aurrean Zestoako Pedro Baltzola merkataria
testigantzen kopia eskatu zuen. Korrejidoreordeak eta Domingo Arretxe hargina elkartu ziren. Pedro
baiezkoa eman zion.
Baltzola etxea eraikitzen hasi zen hiribilduko porta- 205 -
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4.20. irudia. Zestoako
Baltzola baserriaren
fatxada.

Zazpi urteetako bost igaro ziren jadanik, eta Marlearen ondoan, eta Domingo Arretxe harginak amaitin Azkuek bere bost urteko errenta ordaindurik zuen.
tuko zuen Pedrok ematen zizkion materialekin.
Beste bi urteengatik 21 florin eta 75 sos zuri zor ziKontratua egin zuten biek, eta lanen nondik no- tuen.
rakoak zehaztu egin zituzten. Beheko oinaren gainean
Blas Artazubiagak idatzitako ordainagirian lekuko
beste bi oin izango zituen etxeak. Eraikitako hormaren
besaldi bakoitzagatik 16 txanpon ordainduko zion Pe- Joan Arretxe eta Joango Lizarrarats zestoarrak izan
dro Baltzolak. Pedrok lanak hurrengo Eguberrietan or- ziren (ikus [XVI. m. (16) 17] agiria).
dainduko zituen, eta Domingo harginak lan guztiak hu- 1516-III-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrirrengo ekaineko San Joan egunerako amaituko zituen.
bauaren aurrean Joan Martinez Amilibikoa, eskribau
Kontratu-agirian lekuko Domingo Ezenarro eta zestoarra, eta Andres Ziotzaga aurkeztu ziren. Joan
Joan Lizarrarats zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. Martinezek Andresi bost urterako errentan eman zion
Zarautzen zeukan etxea bere lurrekin. Alde bakoitzak
(16) 84] agiria).
bete beharreko baldintzak adostu zituzten.

4.6. Zestoako Joan Martinez Amilibikoaren
kontratuak

- 1516-II-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Martinez Amilibikoa eskribaua aurkeztu zen. Joan Martinezen aita zenak, Joan Ibañez
Amilibikoa eskribauak, gaztainadia zuen Zarauzko
Iñurritzan. Hango gaztainak behiek jan zitzaten zazpi
urterako errentan eman zizkion Martin Azkue zarauztarrari. Bertako behi taldearen herena Martin Azkuerena
izango zen, eta beste bi herenak Joan Ibañez zenarenak.

Joan Martinezek errentan hauek utziko zizkion: Zarauzko etxe nagusia, Barrundiko sagastia, Apategiko
sagastia, Etxandiko mahastia, Errotaburuko sagastia,
Zarauzko landetako lurrak (5 sail), Zarauztik Oriorako
bide nagusiaren gainean zeuden beste sail batzuk, Apategiko hariztia, Untsaingo mendiak, Argoaingo mendi
eta gaztainadia eta Itiozabalgo mendiak. Gaztainadietako gaztainen erdia Andresek Joan Martinezi emango zizkion. Andresek mendietako zuhaitzak ezingo
zituen moztu; ez eta lepatu ere. Norbaitek mozten
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baldin bazituen, Andresek bilatu eta zigortu beharko urte barru. Andresek urte batean mahastiaren erdia sizuen auzitan erruduna, eta kalte osoa Andresek or- maurtuko zuen, eta hurrengo urtean beste erdia. Urtero,
garai egokian, hirutan aitzurtuko zuen. Inausi, hostoa
dainduko zion Joan Martinez zestoarrari.
kendu, aihenak ongi ipini, landare berriak sorrarazi,
Errentamendu-epea igaro berria zen martxoaren mahatsa bildu eta ontziratu egingo zuen. Ofizial inaus1ean hasiko zen kontatzen, eta bost urtez iraungo tariek ontzat emateko moduan kudeatuko zuen mazuen. Zarauzko etxeko usategia eta bertako baratzeko hastia. Lehen urtean Joan Martinezek emango zizkion
laranjondoak eta fruta-arbolak Joan Martinezek erabi- Andresi ardoa gordetzeko behar zituen ontzi guztiak.
Handik aurrera Andresek ipini eta konponduko zituen.
liko zituen erabat.
Ardoak erdibana izango ziren. Etxearen sotoan egingo
Andres Ziotzagak soroetan hazia urtero ereingo ziren ardoak. Joan Martinez edota familiakoak Zarauzuen. Bestela soro haiek eman zezaketenaren errenta tza joaten zirenean, etxean bizi ahal izango ziren.
ordaindu egin beharko zion nagusiari. Barrundia eta
Agiria idaztean lekuko Esteban Eztiola eta Martin
Apategiko sagarrondo berriak Joan Martinezek landatuko zituen, baina Andresen eginkizuna izango zen Gabiria izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 24] agiria).
haien ingurua urtero laiatu eta aitzurtzea. Hango saga- 1516-XII-5an, Zestoan, Joan Martinez Amilirrak Andresentzat izango ziren.
bikoa eskribauak prokuradore-ahalordea eman zien
Apategiko sagastian zeuden zumeetatik Andresek Getariako Joan Martinez Untzetakoari, Tolosako
mahastirako behar zena hartuko zuen, eta gainerakoa Joan Lopez Sarakoari eta Valladolidko Anton Ibañez
Joan Martinezentzat izango zen, baina Andresek han Orokoari eta Joan Lopez Arrietakoari. Gipuzkoako
bere mahatsondo-mintegia ipintzeko eskubidea izan- korrejimenduan eta Valladolidko Kantzelaritzan
auzietan Amilibikoaren ordezkari izango ziren.
go zuen.
Blas Artazubiagak idatzitako agirian zestoar hauek
Joan Martinez Amilibikoak mahastia inausita, aihenak jasota, aitzurtuta, simaurtuta eta hesituta eman zion izan ziren lekuko: Joan Perez Arretxekoa, Martin ZuuAndres Ziotzagari. Horrela itzuliko zion Andresek bost be eta Joan Erretzabal (ikus [XVI. m. (16) 87] agiria).

4.21. irudia. Zarauzko
Untsainbekoa.
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4.7. Zumaiako elizako erretorea, eta
Kontzejuaren diru-kontuak

- 1516?-III-3?an, testigantzak, kontratuak, gutun erdibituak, pribilegioa, gutun betearazlea eta beste zenbait agiri aurkeztu zituen Gipuzkoako korrejidorearen
Zumaiako Kontzejuak San Pedro elizarako erretore aurrean Pedro Ubaiar prokuradoreak, Saiaz eta Oikiako
izateko Martin Indaneta apaiza aukeratu zuen, baina jendearekin zuen auzian. Saiaz eta Oikiakoek auzitara
Orreagako prioreak Antonio Sasiola hautatu zuen. eraman zuten Zumaiako Kontzejua, zenbait gastu bideBiak auzitara joan ziren, Zaragozako eliz epaitegi- gabeki ordainarazten zielako. Saiaz eta Oikiako prokuraino. Han eman zuten epaian Antonio Sasiolari eman radore Joan Lopez Etxanizkoak, Pedro Ubaiarrek aurzioten arrazoi. Antonioren Pedro Anion prokura- kezturiko agiri guztiak argitara zitzatela eskatu zuen.
doreak zioenez, San Pedro elizako erretorea hiltzen
- 1516?-III-12an, Azpeitian, Joan Lopez Etxanizzenean, berria Iruñeko apezpikuari aurkezteko ahalmena ez zuen Zumaiako Kontzejuak, Orreagako prio- koa prokuradoreak korrejidorearen aurrean bere aldearen arrazoiak zituen idaztia aurkeztu zuen; baita
reak baizik.
zazpi gastu-banaketaren agiriak ere. Zumaiako paZaragozan Martin Indanetaren aldea kondenatu egin rrokia eta Saiaz eta Oikiakoa erabat bereizita zeudela
zuten, eta auzi-gastuak ordaindu beharko zituen. Le- zioen, besteak beste. Zumaiakoek Saiaz eta Oikiakoei
henago ere, Pedro Dorrekoa hil zenean, Pedro Agirre ez zegozkien gastuak kobratu omen zizkieten, Zuapaiz zumaiarra Orreagako Fernando Egues prioreak maiako San Pedro elizako sakristauarenak, adibidez.
aurkeztu zuen eta Iruñeko bikario nagusiak izenda- 1516?-III-27an, Azpeitian, Pedro Ubaiarrek Zutu zuen erretore. Pedro Agirre 27 urtez izan zen Zumaiako erretore. Zaragozako Jeronimo Sabater nota- maiako Kontzejuaren izenean bere aldeko arrazoiak
azalduz idaztia aurkeztu zion Gipuzkoako korrejidorioak idatzi zuen epaiaren agiria.
reari. Orreagako komentuarekin zuten tratuaren berri
Zumaiako Kontzejuak auzi haietan egiten zituzten eman eta gastu-banaketak nola egiten ziren erakutsi
gastuak Aizarnazabal eta Oikiako biztanleei ere or- zuen. Gastuak ordaintzeko denek zuten betebeharra
azpimarratu zuen.
dainarazi egiten zieten, eta haiek kexu ziren.

4.22. irudia. Orreagako
Santiago eta Sancti
Spiritus.
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- 1516-IV-10ean, Azpeitian, Aizarnazabal eta Oikiako biztanleen izenean Joan Lopez Etxanizkoa
prokuradoreak idazti bat eman zion korrejidoreari.
Alde bakoitzak bere parrokiako hamarrenak bereizita
ordaintzen omen zituen eta haiek Orreagako komentuari ez omen zioten ezer ordaindu behar, San Pedro
parrokiako eliztarrek baizik; baita hango sakristautzako gastuak ere.
- 1516-IV-22an, Elgoibarren Batzar Nagusietan
zeudela, Antso Martinez Leibakoa korrejidore eta
kapitain jenerala bertan zela, Zumaiako Kontzejuko
prokuradoreek urrezko 300 dukateko gastu-banaketa
egiteko baimena eskatu zuten. Besteak beste, gerran
eta auzitan egindako gastuak ordaintzeko behar zituzten. Batzar Nagusietako zenbait prokuradorek gaia
aztertuta, Zumaiari baimena eman zioten.
- 1516ko abuztuan, Zumaiako alkate Lope Fernandez Zumaiakoa eta Joan Migelez Askizukoa izanik,
zenbait herritarren eta Oikia eta Saiazko Joan Esnal
prokuradorearen aurrean Kontzejuaren gastuen zerrenda prestatu zuten. Joan Perez Elorriagakoa eskribauak idatzi zuen. Zerrendako atal batzuk hauek dira:
4.23. irudia. Elgoibarko udaletxearen armarria.

- Probintziari, Behobiako gotorlekuarena barne, 34
sukaldegatik zegokiona, 7.174 marai.

- Basarten egindako beste Batzar Berezi batzuengatik, delako Joan Perezi 2 egunengatik, 152 marai.

- Saiaz eta Oikiako zinegotzi nagusiari, 200 marai.
- Elgoibarko Batzar Nagusietan 13 egun igarotzeagatik Domingo Arizmendiri, 990 marai.

- Basarten beste Batzar Berezi batzuetan 3 egun
igarotzeagatik delako Joan Perezi, 228 marai.

- 1514an Donostian oinezkoek izandako galeren- Nafarroara bidaltzeko jendeaz Usarragako Batzar gatik Joan Amilibia eta Joan Perez Elorriagakoari,
Berezietan 3 egun igarotzeagatik Joan Perez Etxeza- 954 marai.
rretakoari, 228 marai.
- Joan Santxez Zumaiakoari Batzar Berezi batzue- Usarragan Gomez Butroekoaren kapitain karguaz tan egoteagatik, 172 marai.
egindako Batzar Bereziengatik aipatutako Joan Pe- 11 emakumek bideak konpontzen egindako lanarezi, 152 marai.
gatik, 198 marai.
- Basarteko Batzar Berezietan (Flandeserako eskaGastuak 35.816 maraikoak ziren, Kontzejuak eta
tutako 1.600 marinelei buruzkoetan) 2 egun igarotzeSaiazek ordaindu beharrekoak. Saizaek herena oragatik delako Joan Perezi, 152 marai.
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dainduko zuen (12.184 marai). Kontzejuak beste bi ren, hirurak ere Saiaz eta Oikiako biztanleak (ikus
herenei beste gastu batzuk gehituta (baleztarienak, [XVI. m. (16) 26] agiria).
esaterako), 25.260 marai ordaindu beharko zituen.
525 milakoren artean banatuta, milako bakoitzari 50 4.8. Bekolakoen kontratuak eta auzia
marai zegozkion.
- 1516-IV-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1516-XII-6an, Oikiako elizan, Aizarnazabal eta ren aurrean Bekolako Jofre Ibañez Altzolaraskoa eta
Oikiako hainbat biztanle elkartu ziren Getariako Se- anaia Pero Lopez Altzolaraskoa elkartu ziren. Elkabastian Zabalaga eskribauaren aurrean. Pedro Marti- rren artean auzia eta desadostasunak zituzten; izan
nez Mantzizidorkoa, Joan Etxabe, Joan Mirubia, Joan ere, Jofre Ibañezek Joan Martinez Untzetakoari 11
Epelola, Martin Olaskoaga eta beste zenbait ziren. dukat ordaindu zizkion Pero Lopezek Joan Martinezi
Zumaiako San Pedro elizako Martin Indaneta eta An- zorra egin ziolako.
ton Sasiola apaizek auziak omen zituzten, eta hango
gastuak bidegabeki Oikia eta Aizarnazabalgo eliztaPero Lopezek Jofre anaiari beste 4.452 marai ere zor
rrei ere kobratu nahi omen zizkieten. Hauek, ordea, zizkion. Zor hari buruzko auzi-gastuak Pero Lopezek
prokuradoreak izendatu zituzten Oikia eta Aizarnaza- Jofreri ordaindu zizkion, baina ez denak, merioaren
balgoen eskubideak auzitan defenda zitzaten. Proku- eta eskribauaren soldatak zorretan zeuzkalako. Esan
radore izendatuak hauek ziren: Aizarnazabalgo Migel beharra dago 4.452 maraiko zorrari buruzko auzian,
Agirre erretorea, Joan Domingez Areitzagakoa, Mar- ondasunak exekutatzean merioak Pero Lopezi arrotin Etxabe, Joan Mantzizidor, Antonio Atxaga usur- pak bahitu zizkiola, eta tunika moduko jantzi more
bildarra, Joan Martinez Untzetakoa getariarra, Az- bat Domingo Beltran Urbietaren esku bahian zegoela.
peitiko Joan Lopez Etxanizkoa eta Martin Martinez
Lasaokoa, etab.; Valladolidko Kantzelaritzako Anton
Hura guztia konpontzeko bi anaiek ituna sinatu
Ibañez Orokoa eta beste lau ere bai.
zuten. Jofrek hartzeko zituen 11 dukatak eta 4.452
maraiak itsasontziak eraikitzeko oholak emanda orAhalorde-agirian lekuko Martin Perez Mantzizi- dainduko zizkion Pero Lopez anaiak. Oholak Bedorkoa, Mateo Enbil eta Domingo Amilibia izan zi- kolan (Pero Lopezen etxean) utziko zizkion hamar
4.24. irudia. Urbietako
txabola.
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eguneko epean. Haien prezioa zehazteko Jofrek
Martin Elkano zurgin zumaiarra izendatu zuen, eta
Pero Lopez anaiak Domingo Beltran Urbieta zestoarra. Ohol haiek Jofrek Bekolatik ateratzen zituenean, garraioan ahalik eta kalterik txikiena egingo
zuen. Ohol haiengatik beste inork demandarik ipintzen baldin bazuen, gastu guztiak Pero Lopezek ordainduko zituen.
Itun-agirian honako zestoar hauek izan ziren lekuko: Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Esteban Artazubiaga (ikus [XVI. m. (16) 37] agiria).
- 1516-V-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Lizaso, Otxoa Azpiazu eta Jofre Ibañez Altzolaraskoa aurkeztu ziren. Jofrek ontzigintzarako oholak zituen mendian, eta haiek Joan
eta Otxoak garraiatuko zizkioten Oikiako porturaino.
Oholak beso-unitateetan neurtu eta, garraiatu ondoren, beso bakoitzeko lau sos zuri ordainduko zizkien
Jofrek oholak saltzen zituenean.
Lekuko Blas Lasao, Fernando Olazabal maisua
(medikua) eta Joan Artiga zestoarrak izan ziren. Ondoren oholak garraiatzeko lanak nola banatu zehaztu
zuten Joan Lizasok eta Otxoa Azpiazuk (ikus [XVI.
m. (16) 42] agiria).

4.9. Liliko jauna Olazabalgo lurrak erosten
- 1516-X-1ean, Debako parteko Olazabal baserriaren
ondoan, Anton Santxez Agirrekoa eta Joan Fernandez
Leizaolakoa eskribauekin Debako Kontzejuko jendea
elkartu zen: Anton Areizti alkatea, Otxoa Perez Arriolakoa probestuordea (Martin Perez Idiakaizkoa probestuaren ordezkoa), Jorje Matusin eta Martin Ibañez
Iraetakoa fielak, Martin Migelez Igartzakoa zinegotzia eta beste zenbait debar. Bertan zen Zestoako Joan
Perez Idiakaizkoa, Liliko jauna, ere.
Debako Kontzejuak Joan Perezi Olazabal inguruan
lurrak, mendiak eta larreak saldu zizkion iragandako
San Migel egunean (irailaren 29an), baina orduan
(urriaren 1ean) saldutako lur haiek mugarriztatu egin
zituzten. Uztazuetatik zetorren Sastarrain errekatik
gora joan ziren gurutze-markako mugarriraino Endoia
aldera. Gero Olazabal ondoan beste mugarri bat ipini
zuten gurutze-marka eta guzti. Handik Olazabala eta
handik madariondo txiki batera joan ziren, eta gero
handik gurutze-marka zuen haritzeraino (beheko saroeko haritzeraino). Ondoren gurutze-marka zeukan
sagarrondoraino joan ziren (Olazabal baserria baino
gorago), gero Olazabalgo iturriraino, eta gero behera, Agiretako errekari jarraituz, Uztazuetatik datorren
Sastarraingo errekaraino.

4.25. irudia.
Deba parteko
Olazabalazpikoa.
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maizterrak ezingo zituen zuhaitzak moztu edo lepatu. Jasotako gari, artatxiki, olo eta gainerako laboreen
laurdena errenta ordaintzeko izango zen. Gainera, baserriko behi, ahuntz eta ardiak erdi bana haziko zituen
maizterrak. Horrez gain Martin Elurrak urtero txerraSegidan, Olazabalgo Goiensoron, Debako Kon- ma eta txerrikumeak haziko zituen.
tzejuko alkate eta gainerako ordezkariek Joan Perez
Bestalde, maizterrak urtero sei gazta eta sei gazIdiakaizkoa mugatutako lurretara sartu egin zuten. Liliko jaunak, gero, debarrak handik atera egin zituen, tanbera emango zizkien Aizarnako ahizpa adingabeei,
eta zuhaitz batzuen adarrak eta garoa moztu egin zi- eta Eguberrietan bi kapoi ere bai. Baserriari zegozkion
tuen. Lur haietaz fisikoki jabetu zen, orduko ohiturari zergak erdi bana ordainduko zituzten jabeek eta maizjarraituz. Lekuko lehentxeago aipatutakoak eta Tomas terrak, baina gerra-garaian gerrari zegozkionak ez.
Egurtza apaiz azpeitiarra izan ziren.
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako
- 1516-X-4an, Debako elizan, bertako Kontzejua errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Martin
(alkate, fiel zinegotzi, etab.) eta Joan Perez Idiakaiz- Otxoa Artazubiagakoa eta Esteban Aranobaso zeskoa zestoarra elkartu ziren, Anton Santxez Agirrekoa toarrak eta Joan Amas errezildarra (ikus [XVI. m.
eta Joan Fernandez Leizaolakoa eskribauen aurrean. (16) 21] agiria).
Kontzejuak onartu egin zuen Joan Perez zestoarrari
- 1516-VII-26an, Zestoako Etxeandian, Blas ArOlazabal aldean lurrak, mendiak eta larreak saldu zizkiotela. Ordainetan Liliko jaunak urrezko 750 dukat tazubiaga eskribauarekin Maria Fernandez Etxebeemanak zituen jada, Kontzejuak Frantzia eta Nafa- rrikoak testamentua egin zuen. Maria Fernandez lerroaren aurkako gerran egindako gastuak ordaintzeko. henago ere aipatu genuen 3.3.5. atalean, 1513. urtean
Martin Otxoa Sasiolakoari Liliko jaunak 100 dukat biloba Maria Joaneitz Artazubiagakoaren doteaz koneman zizkion, beste 100 Joan Martinez Olanokoa ba- tratua egin zuelako (ikus [XVI. m. (13) 6] agiria).
txilerrari, beste 100 Joan Zuatzola kontulariari, beste
250 Kontzejuari, beste 50 Tomas Egurtza apaiz azpeiMaria Fernandez Etxeberrikoa Pero Otxoa Artazutiarrari, etab. Ordainagirian lekuko Martin Migelez, biagakoaren alarguna zen, eta, gaixo zegoelako, testaMartin Alos Amilibikoa gaztea eta Rodrigo Sasiola mentua egin zuen. Lehenbizi ongintzarako aginduak
debarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 82] agiria).
eman zituen: kristau gatibuak askatzeko (dukat erdia),
Oriarriagako (sic) (Orreagako) Andre Mariari (20 florin), Aizarnako elizari (12 florin), Zestoako elizaren
4.10. Aizarnako Etxeberri eta Maria
sabaia konpontzeko (2 dukat), Santa Engraziari (100
Fernandez Etxeberrikoa
marai), Joan Otxoa Artazubiagakoa apaizari Zestoako
- 1516-III-2an, Aizarnako plazan, Domingo Zaba- elizan urtebetez egunero meza eman zezan (60 flola eta Martin Fernandez Edarritzagakoa zestoarrak rin), Joan Otxoa apaizari Maria Fernandez eta Pero
Martin Elurra errezildarrarekin elkartu ziren. Bi zes- Otxoaren arimen alde beste 30 meza emateagatik (zetoarrak Maria Ruiz, Maiora eta Grazia Etxeberria gokiona).
zestoar adingabeen tutore ziren. Bi adingabeak AizarOndoren Maria Fernandezi nork zer zor zion zenako Etxeberria baserrikoak ziren.
rrendatu zuen: Joan Aranok (Domingo Etxeberriaren
Tutoreek bost urterako errentan eman zioten Mar- semeak) 7 dukat; Lope Gonzalez Ugartekoaren Santxa
tin Elurrari Errezilgo Antxiturbi baserria. Baldintza emazteak 20 kintal burdina; Joan Perez Goiabidekoa
batzuk onartu zituzten horretarako. Martin Elurra getariarrak 17 kintal burdina; Pedro Baltzola, Joan
Mugatutako perimetro haren barruan zegoena Liliko jaunarena izango zen. Lekuko Sebastian Arriola
eskribaua eta Sebastian Leizaola debarrak eta Domingo Arretxe zestoarra izan ziren.
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Urbieta eta Joan Migelez Ipintzakoak 40 dukat; Maria
Lopez Olazabalgoak (Gartzia Arronaren emazteak) 6
dukat; Getariako Joan Etxaberen emazteak 2 dukat
eta 9 txanpon; Otxoa Mantelolaren alargun Maria
Errezilek dukat bat eta 7 txanpon; Fernando Arreitza
suhiak 5 dukat; Joan Martin Indok 2 dukat; Beltran
Altzolaratsen Grazia alargunak 4 dukat; Maria Joanes (edo Joaneitz) Artazubiagakoa bilobak dukat bat;
Martin Otxoa Artazubiagakoak 6 dukat; Joan Indok
35 txanpon; Pedro Lermak zilarrezko katilu bat; Martin Ipintzak emakume-zinta zilarrezkoa eta bi “salute”
(Frantziako urrezko bi txanpon), Joan Perez Lilikoa
eskribauarekin egindako agiriaren arabera; eta Joan
Martinez Lasaokoa merioordeak 4 dukat.
Horiez gain Maria Fernandezek Aizarnako Etxeberritik senipartea jasotzeko zeukan, aita Fernando Ruiz
Etxeberrikoaren eta ama Maioraren ondasunetatik zegokiolako. Gainera Pero Otxoa Artazubiagakoa senar
zenak eta Maria Fernandezek Antxiturbiko baserria
egin zuten, eta gero aita Fernando Ruizekin eta anaia
Iñigo Ruizekin kontuak eginda, 250 kintal burdina
zor zizkieten aita-semeek senar-emazteei. Ordainetan
Antxiturbiko baserriaren erdia eman zieten Mariari
eta senar zenari.
4.26. irudia. Errezilgo Antxiturbibekoa.

Bestalde, Maria Fernandezen Iñigo Ruiz Etxeberrikoa anaiari 100 dukat eman zizkion maileguz, eta turbi baserrian zuen partea, senipartea eta bertan jasotzeko 100 dukatak eman zizkien.
haiek oinordeko unibertsalarentzat izango ziren.
Maria Fernandezen suhi Joan Gartzia Lasaokoa
hil zenean, Maria Lasaon bizi izan zen. Bertako mandoentzat oloa eta beste zenbait hornidura eramateko
zilarrezko katilua bahituran utzi zion Otxoa Oiangureni, eta biloba Martin Gartzia Lasaokoak berreskuratu behar zuen hura. Zilarrezko beste katilu bat Martin
Gartziarentzat izango zen.

Zestoako Etxeandia eta bere lur eta ondasunak Maria Joaneitz Artazubiagakoa bilobarentzat izango ziren, baina Maria Joaneitz legezko seme-alabarik gabe
hiltzen baldin bazen, ondasun haiek Joango Arreitza
bilobarentzat izango ziren.

Gero Maria Fernandez Etxeberrikoak Etxeandian
zituen ohe, arropa eta ontziak norentzat izango ziren
Iñigo Etxeberria iloba zenari zilarrezko bi bitxi zehaztu zuen.
eman zizkion Altzolarasko abadeari zorra ordaintzeOrdura arte testamentuan agindutakoa bete ondoko, eta haiek Etxeberritik jaso egingo zituzten.
ren geratzen zen guztiaren oinordeko unibertsal alaba
Maria Fernandezek alaba Aniza eta biloba Joango Aniza Artazubiaga eta biloba Joango Arreitza izendaArreitzari Aizarnako Etxeberrin eta Errezilgo Antxi- tu zituen.
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Maria Fernandezen hileta-elizkizun guztiak Maria
Joaneitz Artazubiagakoa bilobak eginaraziko zituen.
Testamentu-betearazleak Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Martin Gartzia Lasaokoa izango ziren. Eskribauak izan ezik, beste inork ez zuen testamentuaren edukia jakingo Maria Fernandez hiltzen zen arte.

haiek itzultzeko betebeharra bere gain hartu zuen
Apalasagastik.
Lekuko Pedro Iturrieta asteasuarra eta Bartolome
Artzubiaga eta Joan Fernandez Arreitzakoa zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 47] agiria).

- 1516-VII-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arretxek eta Martin
Ermuak elkarrekin izandako tratuen kontuak garbitu zituzten. Domingo Arretxek ordainagiria eman
zion Migeli, eta lekuko Joan Artiga eta Migel Gorosarri zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (16)
Testamentua ikusita, argi eta garbi dago Maria Fer- 61] agiria).
nandez Etxeberrikoak zorrik ez zuela eta bere bizial- 1516-V-16an, Azpeitian, Zestoan, Blas Artazudian dirua maileguz jende askori eman ziola.
biaga eskribauarekin Joan Urkia, errementaria, eta
4.11. Domingo Arretxe, Domingo Artiga eta Domingo Artiga zestoarrak elkartu ziren. Joanek
Zestoako Kontzejuari Urdanoletako (gure ustez AgiDomingo Lizarraratsen agiriak
reta aldeko) basoa erosi zion. Baso hartan egindako
- 1516-V-13an, Zestoan, Asteasuko Domingo Apa- gurutze eta seinaleetatik beherakoa (60 karga) Joan
lasagasti eta Domingo Arretxe “Amezketa” zes- Perez Idiakaizkoarentzat (Liliko jaunarentzat) izantoarra elkartu ziren. Blas Artazubiaga eskribauaren go zen, eta seinaleetatik gorakoa Joan Urkiarentzat.
aurrean asteasuarrak onartu egin zuen zestoarrak Domingo Artigak egur haiek dirua emanda erosi zizmaileguz urrezko 25 dukat eman zizkiola. Dukat kion Joani.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Arretxekoa, Joan Aizarna pilotua, Joan Otxoa Artazubiagakoa apaiza, Martin Santxez San Miliangoa, Martin
Ipintza, Joango Lizarrarats eta Martin Otxoa Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. (16) 57] agiria).

4.27. irudia.
Artigagaraikoa edo
Ertxiñondo.
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Lekuko Joan Lizarrarats, Martin Fernandez Eda- 4.12. Blas Artazubiagak zestoarrentzat
rritzagakoa eta Ramus Egia zestoarrak izan ziren idatzitako agiriak
(ikus [XVI. m. (16) 49] agiria).
- 1516-II-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1516-V-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- bauaren aurrean Martin Ibañez Zubiaurrekoa zesbauarengana Domingo Lizarrarats zestoarra eta Biz- toarra azaldu zen. 50 kintal burdinagatik ordainagikaiko Muskizko Fernando Santelices elkartu ziren. ria eman zien Beltran Iraetaren Ana Lasao emazteari
Muskizkoak 695 kintal burdin mea saldu zizkion eta Domenja Mena amari. 50 kintaleko zorra Beltran
Domingori. Prezioa hurrengo San Migel egunean Iraetak Altzolarasko jauregiko Domingo Arronari
Beduan egingo zuena izango zen. Lasao, Edarritza- egin zion, eta zorraren ardura bere gain Martin Ibañez
ga, Lili, Iraeta eta gainerako burdinoletarako saltzeko Zubiaurrekoak hartu zuen. Ana eta Domenja, ordea,
zuen prezioa onartuko zen.
Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren aurrean egindako eskrituraren bidez behartuta zeuden Martin IbaDomingo Lizarraratsek urrezko 20 dukat aurrera- ñezi 50 kintalak ordaintzera.
tu zizkion bizkaitarrari. Gainerakoa San Migel egunerako ordainduko zion. Lekuko zestoar hauek izan
Dena den, Ana Lasaok eta Domenja Menak Doziren: Pedro Artzubiaga, Martin Urrutia eta Lope Az- mingo Arronari 50 kintaleko zorra ordaindua zioten
pirotz (ikus [XVI. m. (16) 50] agiria).
zazpi egun lehenago (ikus [XVI. m. (16) 4] agiria).
Beraz, zorrak kitatuta geratu ziren. Lekuko Joan Ur- 1516-X-5ean Zestoako Blas Artazubiagak bere bieta, Joan Martinez eta Martin Zuube zestoarrak izan
erregistroetan ezarritako idazpenean dioenez, Do- ziren (ikus [XVI. m. (16) 7] agiria).
mingo Lizarrarats zestoarrak Fernando muskiztarrari
kontratuak zioen balio osoa ordaindu zion (ikus [XVI.
- 1516-II-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrim. (16) 83] agiria).
bauaren aurrera Martin Legarda zapataria azaldu zen.
Obligazio-agiria sinatu zuen; izan ere, urrezko bost

4.28. irudia. Akoako
Zelaia baserria.
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Blas Artazubiaga eskribauak egindako agirian ledukat zor zizkion Joan Agirre zestoarrari, eta hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako ordaintzeko kuko zestoar hauek izan ziren: Joan Igartza eta Dokonpromisoa hartu zuen. Lekuko Joan Urbieta, Joan mingo Arretxe, “Amezketa” ezizenekoa (ikus [XVI.
Alkiza eta Joan Zelaia zestoarrak izan ziren (ikus m. (16) 18] agiria).
[XVI. m. (16) 8] agiria).
- 1516-II-26ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1516?-II-10ean, Aizarnako plazan, Zestoako Blas bauaren aurrean Zestoako Pedro Txiriboga eta AiArtazubiaga eskribauaren aurrera Graziana Apategi zarnazabalgo Joan Etxabe eta Joan Amilibia elkartu
eta Migel Apategi senar-emazteak azaldu ziren. Joan ziren. Pedro Txiribogak bere Txiribogako burdinoAgirreren emazte Maria Joango Barrenolari Aizar- la errentan eman zien beste biei, baldintza batzuk
nako elizan zuten hilobia saldu zioten. Aurrez Maria betetzekotan. Pedro jabeak burdinola behar bezala
Joango Graziana eta Migeli mesede ugari egina omen konponduta emango zien. Hauspoak Joan Etxabek eta
zen. Pedro Iribarrena, Martin Edarritzaga eta Joan Joan Amilibiak konpontzen zituztenean, Pedro jabeak
Legarda zestoarrak izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. burdinolan lantzen zen kintal bakoitzeko hamar marai ordainduko zizkien. Hauspoak Pedrok konpontzen
(16) 9] agiria).
baldin bazituen, ez zituen 10 maraiak ordainduko.
- 1516-II-25ean, Zestoan, Azpeitiko Joan Arraiok
Ur gutxi zegoenean, ez errotak eta ez beste ezerk,
Zestoako Osana Erretzabali sei kintal burdina hurrengo Eguberri egunerako Beduako errenterian ez zion burdinolari oztoporik sortuko. Burdinolak orordaintzeko obligazioa hartu zuen. Osanak azpeitia- daindu beharreko alkabala edo zerga guztiak Pedro
rrari dirua maileguz eman ziolako zuen zorra Joan nagusiaren kargu izango ziren. Maizterrek landutako
kintal burdinako bost marai emango zizkioten Pedrori
Arraiok.
alkabaletarako, besterik ez. Errenta hamabi kintaletik
Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen obligazio- batekoa zen, hau da, burdinolatik ateratako hamabi
agiria. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Ar- kintal burdinatik bat errenta ordaintzeko izango zen.
tazubiaga, Kristobal Ezenarro eta Joan Zuube (ikus
Blas Artazubiagak idatzitako errenta-kontratuan
[XVI. m. (16) 15] agiria).
lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazubia- 1516-II-25ean, Zestoan, Kristobal Ezenarrok ga, Pedro Iribarrena eta Martin Etxabe (ikus [XVI. m.
ahalordea eman zien Joan Zuube zestoarrari, Antonio (16) 19] agiria).
Atxegari, Joan Lopez Etxanizkoari eta Joan Lopez
- 1516-IV-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriUntzetakoari, Martin Zuuberekin zuen auzian prokubauaren aurrean Martin Zelaia eta Joan Kamio elkartu
radore izan zitezen.
ziren. Joanek Martini urrezko lau dukat eman zizkion.
Blas Artazubiaga eskribauak egindako agirian leLehenago Martin Aizarna (Joanen suhia) ezkondu
kuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazubiaga,
Joan Azpiazu eta Martin Otxoa Artazubiagakoa (ikus zenean, dote gisa hamar dukat eman zizkion Joani.
Gero, ordea, Martin Aizarna hil egin zen eta Joanek
[XVI. m. (16) 16] agiria).
10 dukateko dotea itzuli egin behar zuen. Hamar
- 1516-II-25ean, Zestoan, Joan Aizarnak eta emaz- dukat haien zati ziren orduan itzuli zituen lau dukatak.
teak Debako Anton Ermuari ordainagiria eman zio- Ordainagiria egin zenean lekuko zestoar hauek izan
ten. Anton Ermua zordun zen 6 kintal burdina jasoak ziren: Domingo Lizarrarats, Joan Saez Paginokoa eta
zituelako, baina epemuga baino lehen eman zizkien Joan Otxoa Artazubiagakoa apaiza (ikus [XVI. m.
(16) 32] agiria).
senar-emazteei.
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4.29. irudia. Lizarrarats
edo Lizarraitz etxea.

- 1516-IV-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Getariako Maria Lopez Elorriagakoa alarguna eta Zestoako Maria Joango Plazaola
agertu ziren. Zestoako Marina Larretxeri 40 txanpon
edo “tarja” zor zizkioten. Marinak, kobratu nahian,
herriko alkateari demanda ipini zion. Maria Lopezek
eta Maria Joangok onartu egin zuten zorra zutela, eta
10 eguneko epean ordaintzeko konpromisoa hartu
zuten.

Jarraian Martin Ibañez Aranokoak ordainagiria
eman zien Joan Ramus Zabalari eta emazteari. Senar-emazteek urrezko 26 dukat zor zizkioten Martini, Errezilgo Joan Ibañez Landerraingoa eskribauak
idatzitako agiriak zioenez, baina 26 dukatak ordaindu
egin zizkiotelako, ordainagiria luzatu zien Martinek.
Blas Artazubiagak idatzi zuen ordainagiria lehentxeago aipatutako lekukoen aurrean (ikus [XVI. m. (16)
40] agiria).

- 1516-IV-30an, Errezilgo lurretako Iturriozko erLekuko Esteban Artazubiaga eta Martin Fernandez
Edarritzagakoa zestoarrak izan ziren. Maria Lopezek mitaren ondoan, Blas Artazubiaga eskribau zestoarraaitortu zuenez, hark egin zuen zorra, eta ez Maria ren aurrean Domingo Markina errezildarra eta Joan
Lizaso zestoarra elkartu ziren. Errezildarrak konproJoango Plazaolak (ikus [XVI. m. (16) 39] agiria).
misoa hartu zuen hurrengo abuztuko Andre Mariaren
- 1516-IV-27an, Aizarnako plazan, Blas Artazu- egunerako zestoarrari sei anega olo emateko. Joan Libiaga eskribauaren aurrean Joan Ramus Zabala eta zasok anega haiek lehenago dirutan ordaindu zizkion
Martin Ibañez Aranokoa bere Martin Arano semea- Domingori.
rekin elkartu ziren. Gregorio Albizturrek Joan RaAgiria idaztean lekuko izan ziren Martin Ruiz
musi urrezko 14 dukat zor zizkion, Joan Martinez
Loidikoa eskribauak egindako agiriaren arabera, eta Errekondokoa errezildarra eta Joan Artiga eta Joan
obligazio haren eskubideak Joan Ramusek Aranoko Ordizia (edo Villafranca) zestoarrak (ikus [XVI. m.
aita-semeei eman zizkien; izan ere, Martin aita- (16) 41] agiria).
semeek 14 dukat eman baitzizkioten Joan Ramusi.
- 1516-V-4an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriAgiria idaztean lekuko izan ziren Pedro Ondarra azpeitiarra eta Joan Otxoa Gorosarrikoa eta Joan Ur- bauaren aurrean Joan Aldalur eta Pedro Egaña gaztea elkartu ziren. Pedro Egañak Joan Aldalurri zaldia
bieta zestoarrak.
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4.30. irudia. Aizarnako
Aldalur.

Marina Agirre zenaren testamentu-betearazleak ziren. Martin Goiburu apaizari Oikiako sagasti bat sei
urterako errentan eman zioten. Martin Goiburuk 60
meza eman beharko zituen urtero ordainetan, Marina
Agirreren eta Oikiako bikario Joan Larretxe zenaren
arimen alde. Apaizak huts egiten zuen bakoitzean
Gaztelako bi erreal ordaindu beharko zizkion elizako
Agirian lekuko Esteban Eztiola, Martin Legarda administratzaileari.
eta Martin Perez Iribarrengoa zestoarrak izan ziren
Martin Goiburuk Domingo Bengoetxea zestoarra
(ikus [XVI. m. (16) 45] agiria).
izendatu zuen fidatzaile gisa. Lekuko Blas Lasao eta
Pedro Iribarrena zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
4.13. Blas Artazubiagaren beste zenbait
(16) 59] agiria).
agiri
saldu zion urrezko 8 dukat eta 36 txanponean. Joanek Pedrori zorra epeka ordainduko zion: egun hartan
dukat bat, ekaineko San Joan egunean beste dukat bat,
abuztuko Andre Mariaren egunean bi dukat, eta hurrengo urteko maiatzaren 4an gainerako 4 dukat eta
36 txanponak.

- 1516-VII-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aldalurko jauna eta Pedro Gorosarri
elkartu ziren. Aldalurkoak zamak eramateko zaldia
saldu zion zortzi dukatean, eta erosleak abuztuko Andre Mariaren egunerako ordainduko zion. Lekuko Esteban Artazubiaga eta Martin Edarritzaga zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 58] agiria).

- 1516-VII-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako alkateak Martin Enparani
5.000 maraiko isuna ipini zion. Behiak Iraolan eta
abarren larratu behar zituen. Zuubegoienako (Zubigoenako) baratzea ere aipatu zuten. Lekuko Pedro
Baltzola eta Martin Artzubiaga zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (16) 62] agiria).

- 1516-VII-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1516-VII-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Etxabe eta Joan Agirre zumaia- bauaren aurrean Joan Perez Areitzagakoak Pedro Balrra elkartu ziren. Bi hauek Oikiako elizako serora tzolari lehen emana zion ahalordea kendu egin zion.
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Ahalordea Joan Martinez Akoakoari aurka egiteko eta ziren ahalordea emandakoak.
beste zenbait gauzatarako zen (ikus [XVI. m. (16) 63]
Lekuko Joanto Azketa, Martin Itziar eta Joango
agiria).
Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 68] agiria).
- 1516-VII-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1516-IX-12an, Blas Artazubiaga eskribau zesbauaren aurrean Maria Intsaustegi errezildarra azaldu
zen. Martin Ibaetaren alaba zen, eta amaren Intsausti toarrak idazpen laburra idatzi zuen. Antso San Lorenbaserrian oinordeko gisa zituen eskubideak Joan Ga- tekoak onartu egin zuen Joan Otxoa Gorosarrikoak
llain (edo Gallari) zestoarrari eman zizkion, honek le- lehen 70 dukat eta orduan 3 dukat (guztira 73 dukat)
hendik ordainetan dirua eman ziolako (ikus [XVI. m. eman zizkiola. Lekuko Pedro Sestaokoa eta Zestoako
Joan Lizarrarats eta Joan Arano izan ziren. Burdin
(16) 64] agiria).
mea ordaintzeari buruzko idazpena dirudi (ikus [XVI.
- 1516-VIII-3an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- m. (16) 75] agiria).
kribauaren aurrean Martin Ondalde zestoarrak Usur- 1516-IX-15ean, Aizarnako plazan, Blas Artazubilgo Atxaga etxearen jabeari, Joan Atxagari, zaldia
saldu zion lau dukat eta erdian. Erosleak hurrengo Paz- biaga eskribauaren aurrera Joan Otxoa Gorosarrikoa
azaldu zen. Ahalordea eman zien Joan Amezketa zuko garizumakoan ordainduko zion zorra.
maiarrari eta Antonio Atxaga, Joan Martinez UntzeLekuko Joan Arraio azpeitiarra eta Joan Egaña eta takoa eta Joan Lopez Etxanizkoa prokuradoreei, zor
Maria Altzolarats zestoarrak izan ziren. Hirugarren bat kobra zezaten.
lekukoa emakumezkoa zen, beste gizonezkorik ez zeZarauzko Domingo Ruiz Lertxundikoa, Joan Kagoelako (ikus [XVI. m. (16) 66] agiria).
mio, Pedro Santxez Larrumekoa, Santuru Orio, Do- 1516-VIII-3an, Zestoan, Joan Martinez Ibañe- mingo Arbestain eta Mateo Legarda zarauztarrek
takoak demanda ipini zion alkatearen aurrean Domin- urrezko 98 dukat zor zizkioten Joan Otxoari. Haiek
go Olanori. Joanek Domingori sei dukat honek Joan kobratuko zizkioten prokuradoreek; behar izanez
Etxegarairekin zuen zorra ordaintzeko eman zizkion, gero, baita zordunak auzitara eramanda ere.
eta beste seiak burdin mea eta ikatza garraia zitzan.
Lekuko Joanes Ipintza apaiza, Martin Zelaia eta
Domingo Olanok zioenez, hark hamar dukat jaso ziPedro Iribarrena izan ziren (ikus [XVI. m. (16) 76]
tuen, sei Etxegarairi ordaintzeko eta beste lau.
agiria).
Alkateak Domingo Olano Joan Martinez zestoarra- 1516-IX-16an, Aizarnazabalgo elizan, Zestoako
ri hamar dukat bederatzi egunen barruan ordaintzera
kondenatu zuen. Lekuko Pedro Baltzola, Pedro Oli- Zuubeko Martin Arano eta Aizarnazabalgo Maria Arden eta Domingo Zabala zestoarrak izan ziren (ikus laureta bertako bikario Migel Agirrek ezkondu egin
zituen. Gero, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak
[XVI. m. (16) 67] agiria).
ezkontza-kontratua idatzi zuen.
- 1516-VIII-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga esMartin Arano senarra, Zestoako Martin Ibañez Arakribauaren aurrean Tomas Egaña zestoarrak ahalordea eman zien Migel jostunari, Domingo Azkueri eta nokoa eta Domenja Zuube zenaren semea zen. Maria
Antonio Atxagari. Tomas Egañak auzia Martin Perez Arlaureta emaztea, berriz, Aizarnazabalgo Lope ArErraztikoarekin Zestoako eta Azpeitiko ermandade- lauretaren eta Grazia Arlaureta zenaren alaba. Lope
alkateen aurrean zuen, eta Tomasen ordezkari izango Arlauretak ezkonberriei Arlaureta baserria (orain Ar- 219 -
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4.31. irudia. Aizarnako
Arano.

lauta izenekoa) lur eta ondasun guztiekin eman zien.
Martin Ibañezek Arlauretara ezkondu zen Martin semeari dote gisa urrezko 70 dukat agindu zizkion: hurrengo Eguberri egunerako 30 dukat, 1517ko San Migel egunerako 20 dukat, eta azken 20 dukatak 1518ko
San Migel egunerako. Ordaindutako lehen 7 dukatak
ezkonberrientzat izango ziren, eta gainerakoak Maria
Arlauretaren anai-arreben seniparteak ordaintzeko.

(beste semea), Joan Arano eta Joan Mirubia. Lope Arlauretak, berriz, Beltran Enbil, Joan Esnal eta Pedro
Arlaureta (ikus [XVI. m. (16) 78] agiria).
- 1516-IX-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Azpeitian bizi zen Joan Edarritzaga eta
Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoa anaia elkartu ziren. Joanek anaia Martini Beduako errenterian Eguberri egunerako 22 kintal burdina (zergak ordainduta)
utziko zizkion. Joan Edarritzagak Loiolako jaun Martin
Gartzia Oñazkoari egindako zorra anaia Martinek ordaindu ziolako hartu zuen bere gain obligazio hura.

Lope Arlauretak bere bizialdian Arlauretako ondasunen etekinen erdia beretzat izango zuen. Haiei uko
egiten bazien, senar-emazteek behar bezala mantendu
beharko zuten aita. Zerbaitegatik ezkontza desegiten
Lekuko Sebastian Artazubiaga, Joan Martinez
baldin bazen, ezkontzara eramandako ondasun bakoiIndokoa eta Martin Etxeberria zestoarrak izan ziren
tza bere jatorriko “enborrera” itzuliko zen.
(ikus [XVI. m. (16) 81] agiria).
Lope Arlauretak bere etekinak senar-emazteei uzten bazizkien, mantentzeaz gain intxaurrak, sagarrak 4.14. Zestoako Kontzejuaren erabakiak,
eta gaztainak urtero emango zizkioten, eta bi urtez etab.
behin sagardoa ere bai. Lopek Maria alabari etxeko
kutxa, arropak eta arreoa eman zizkion. Martin Ara- - 1516-II-15ean, Zestoako Enekosauztegin Kontzenok, berriz, ohe bat, kutxa bat, bi mando, idi bat eta 12 juan hauek bildu ziren: Martin Otxoa Artazubiagakoa
arkume ere eraman zituen Arlauretara.
alkatea, Esteban Artazubiaga fiela, Domingo Bengoetxea zinegotzia, Martin Gartzia Lasaokoa, Joan
Martin Ibañez Aranokoa zestoarrak fidatzaile Perez Arretxekoa, Joan Aizarna pilotua, Martin Egaña
hauek ipini zituen: Martin Arano semea, Joan Zuube eta beste zenbait zestoar.
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Ahalordea eman zioten Esteban Artazubiaga fielari tazubiaga, Martin Santxez San Miliangoa eta Joan
Gipuzkoako korrejimendutik Zestoako Kontzejuaren Urbieta (ikus [XVI. m. (16) 12] agiria).
kontu-liburua berreskura zezan. Joan Fernandez de la
Esan beharra dago 1516-I-14an, Erroman, Leon
Gama korrejidorearen garaian (1514-1515ean) utzi
X.a aita santu zela, Iruñeko elizbarrutiko kardinal
omen zuten liburua.
nuntzioak Debako San Joan, Santa Katalina, San SeAhalorde-agiria Blas Artazubiagak idatzi zuen, eta bastian eta Santiago ermiten eta Zestoako Santa Enlekuko gisa zestoar hauek sinatu zuten: Joan Marti- graziakoaren ardura Debako Kontzejuari utzi ziola.
nez Amilibikoak, Martin Gartzia Lasaokoak, Joan Ai- 1516-VIII-24an, berriz, Zestoan Leongo Villazarna itsas pilotuak eta Martin Otxoa alkateak (ikus
maningo Andre Maria Arbaskoaren elizako abade eta
[XVI. m. (16) 11] agiria).
erreginaren kapilau zen Joanes Antxieta azaldu zen
- 1516-II-18an, Zestoan, Santa Engraziako ermitau jakinarazpen bat idaztearren. Zestoako Esteban AiJoanes Ipintza apaizak ahalordea eman zion Zestoako soro bikario eta notario apostolikoak idatzi eta irakuelizako Esteban Aisoro bikarioari. Avilako Fernando rri zuen jakinarazpena, elizan Joanes Ierroa eta Joan
San Joan apaizak eta Tomas Egurtza apaiz azpeitia- Indo apaizak lekuko zirela.
rrak Aita Santuarengandik buldak eta eskubideak lorJoanes Antxietak zioenez, Debako Santiago ermitu omen zituzten Santa Engraziako ermitaz. Joanes
Ipintzak, ordea, kargua Zestoako Kontzejuak patroi tako kudeatzaile-lanetarako ez zuten Fernando San
gisa aurkeztuta eta Aita Santu eta Gaztelako erregeen Joan apaiz avilatarra onartu, eta, dei egin zitzaien
onespenaz zeukan. Bikarioak defendatuko zituen Joa- arren, Debako legegizonak ez ziren agertu1. Joanes
nes Ipintzaren eskubideak.
Antxieta garai hartan Azpeitiko Soreasu elizako erretore zen. Martin Gartzia Oñazkoarekin, Loiolako jauZestoako Blas Artazubiagak idatzitako ahalorde- narekin, arazoak izan zituen. Loiolakoak bere esku
agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Ar- zuen elizako patronatua, baina Joanesek erretore iloba

4.32. irudia. Zestoako
Enekosauztegi kalea.
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Gartzia Lopez Antxietakoa izendatu nahi zuen. Gai- Artazubiaga, Joan Urbieta, Martin Fernandez Edanera bertako apaizak izendatzeko eskubidea ere ilo- rritzagakoa, Pero Lopez Altzolaraskoa, Martin Gartzia Lasaokoa, Joan Martinez Amilibikoa, Joan Perez
baren esku geratzea nahi zuen2.
Arretxekoa eta Joan Igartza zestoarrak; baita ValladoLehenago, dena den, 1516-III-9an, Zestoako hi- lidko Kantzelaritzako hauek ere: Joan Lazkano, Joan
ribildu ondoko Enekosauztegi hariztian, Kontzejuan Lopez Arrietakoa, Joan Bitoria, Anton Ibañez Orokoa
bildutakoak hauek izan ziren: Martin Otxoa Artazu- eta Martin Otxoa Igartuakoa.
biagakoa alkatea, Esteban Artazubiaga fiela, Domingo
Aita Santuarengandik buldak lortu zituen Avilako
Bengoetxea eta Joan Martinez Akoakoa zinegotziak,
Jofre Ibañez Altzolaraskoa, Martin Gartzia Lasaokoa, Fernando San Joan apaizak Santa Engraziako ermita kuDomingo Artiga (orain gutxi desagertutako Artiakoa), deatzeko, eta Azpeitiko Tomas Egurtza apaiza zen FerPedro Baltzola, Pero Lopez Altzolaraskoa, Martin nandoren ordezkaria. Zestoako Kontzejuak, ordea, ermiSaez San Miliangoa, Joan Otxoa Gorosarrikoa, Martin tako patronatua berea zuen pribilegio bidez, eta Joanes
Artzuriaga, Sebastian Artazubiaga, Joan Aizarna itsas Ipintza apaiz zestoarra zuten Santa Engraziako ardurapilotua, Joan Perez Arretxekoa, Joan Martinez Aker- dun izendatuta. Beraz, prokuradoreek auzitegietan Zestzakoa, Martin Zuube, Joan Arretxe (Akoako Arretxe- toako Kontzejuaren eskubideak defendatuko zituzten.
koa), Joan Martinez Erretzabalgoa, Martin Etorra, Joan
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako ahalordeKamio, Pedro Zuube, Martin Ibañez Zubiaurrekoa,
Lope Azpirotz, Domingo Arretxe hargina, Joan Zuu- agirian lekuko Esteban Artazubiaga, Domingo Artibe, Joango Artiga, Martin Zelaia, Joan Urbieta, Joango ga, Joan Aizarna eta Jofre Altzolarats izan ziren (ikus
Olaberria, Martin Ezenarro, Martin Lizasoeta (Aizar- [XVI. m. (16) 25] agiria).
nakoa), Lope Zelaia eta beste zenbait zestoar.
- 1516-III-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriKontzejuak prokuradore-ahalordea eman eta per- bauaren aurrean berriz bildu zen Zestoako Kontzejua.
tsona hauek izendatu zituen bere eskubideak defenda Bertan zestoar hauek ziren: Martin Otxoa Artazuzitzaten: Joanes Ipintza (mezako apaiza), Sebastian biagakoa alkatea, Esteban Artazubiaga fiela, Martin

4.33. irudia. Lasaoko
Olaberri.
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4.34. irudia. Santa
Engrazia Aiako
Altzolatik begiratuta.

Gartzia Lasaokoa, Martin Fernandez Edarritzagakoa,
Pero Lopez Altzolaraskoa, Martin Perez Iribarrengoa,
Sebastian Artazubiaga, Joan Zelaia, Pedro Baltzola,
Domingo Lizarrarats, Joan Martinez Akoakoa, Kristobal Ezenarro, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Joan
Martinez Erretzabalgoa, Martin Legarda, Martin Ondalde, Joan Urbieta, Joan Arretxe, Blas Lasao, Domingo Arretxe, Domingo Zabala, Joan Igartza, Martin
Zuube, Joan Otxoa Gorosarrikoa eta beste asko.

aginduaren berri eman zuen. Zestoatik Tolosara soldadu armatuak bidali behar zituen Zestoak, 20 urte
baino gehiagokoak eta 60 baino gutxiagokoak.

Martin Otxoa alkatea zaharregia zen tropen buru
joateko, eta Domingo Artiga (alkatearen emaztearen
anaia) izendatu zuten kargu horretarako. Dirurik eta
janaririk gabe omen zeuden Tolosara joan behar zuten zestoarrak, eta, gainera, zenbait herritar itsasoan
omen zebilen. Guztira 50 soldadu, egokienak, aukeraErreginak frantziarren eta nafarren aurkako gerra- tu eta eguneko 6 txanpon ordainduko zizkioten bakoirako soldaduak Tolosara bidaltzea eskatu zuen. Zes- tzari (ikus [XVI. m. (16) 30] agiria).
toatik joan behar zutenek, ordea, ez zuten dirurik, eta,
Santa Engraziako ermitaren kudeaketaz, berriz,
ondorioz, Kontzejuak ahalordea eman zien alkateari,
fielari eta Martin Fernandez Edarritzagakoari herria- 1516-IV-16an, Zestoako Enekosauztegin, Kontzejua
bildu zen. Honako zestoar hauek bertaratu ziren: Marren ondasunak erabil zitzaten.
tin Otxoa Artazubiagakoa alkatea, Esteban ArtazuAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: biaga fiela, Domingo Bengoetxea zinegotzia, Martin
Martin Gartzia Lasaokoa, Domingo Artiga, Blas La- Gartzia Lasaokoa, Domingo Artiga, Pero Lopez Alsao, Pero Lopez Altzolaraskoa eta Joan Urbieta (ikus tzolaraskoa, Joan Martinez Amilibikoa, Joan Urbieta,
Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Lizaso, Martin Ar[XVI. m. (16) 29] agiria).
tzuriaga, Joan Etorra, Joan Akertza, Joan Otxoa GoNafarroako gerraren gai berari jarraituz, 1516-III- rosarrikoa, Martin Fernandez Edarritzagakoa, Tomas
26an, Zestoako Enekosauztegin Kontzejua bilduta, Egaña, Jofre Ibañez Altzolaraskoa, Joan Arbestain,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Otxoa Blas Lasao, Joan Aizarna itsas pilotua, Domingo GoArtazubiagakoa alkateak Gipuzkoako korrejidorearen rosarri, Joan Azpiazu, Joango Olaberria, Joan Zuube,
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- 1516-I-27an, Aizarnako plazan, bestalde, Blas
Joan Martinez Erretzabalgoa, Domingo Arretxe, Lope
Azpirotz, Sebastian Artazubiaga, Joan Artiga, Martin Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarats jaureAmilibia, Domingo Zabala, Martin Etorra, Martin giko Domingo Arronarekin Katalina Diaz Mirubikoa
Akoa, Martin Zuube, Martin Egaña eta beste hainbat. (Errodrigo Txiribogaren alarguna) eta Pedro Txiriboga (edo Zumaia) semea elkartu ziren.
Kontzejuak ahalordea eman zien Joanes Ipintza
Domingo Arronak ama-semeei dirutan 40 kintal
apaizari eta Joan Igartzari Santa Engraziako ermitaren patronatu-eskubideak defenda zitzaten. Avilako burdinaren balioa eman zien, eta hauek zorra Domu
Fernando San Joan elizgizonak Aita Santuarengan- Santu egunerako ordainduko zioten hari, Beduako
dik buldak lortu zituen, eta Tomas Egurtza apaiz errenterian edo Oikiakoan burdinak (zergak ordainazpeitiarra ordezkari izendatuta, Santa Engrazia duta) utzita. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joanes Gebara apaiza, Martin Legarda zakudeatu nahi zuen.
pataria eta Martin Perez Kortazarkoa.
Lehendik, Zestoako Kontzejuak aurkeztuta, JoaSeguran, azaroaren 20an, Joan Otxoa Zorrobiagakoa
nes Ipintza apaiz zestoarrak zuen Santa Engraziako
ardura, eta zestoarren eskubideak defendatuko zituz- prokuradoreak aurkeztutako idaztien ondoren, Giten Joanes Ipintzak eta Joan Igartzak edozein auzite- puzkoako korrejidoreak ondasun batzuk exekutatzeko
agindua bidalarazi zuen (ikus [XVI. m. (16) 2] agiria).
gitan (ikus [XVI. m. (16) 34] agiria).
- 1516-V-19an, Zestoako Kontzeju-etxean, honako
hauek bildu ziren: Martin Otxoa Artazubiagakoa alkatea, Esteban Artazubiaga fiela, Domingo Bengoetxea
zinegotzia, Martin Perez Iribarrengoa, Martin Gartzia
Lasaokoa, Martin Fernandez Edarritzagakoa, Joan
Aizarna pilotua, Domingo Lizarrarats, Joan Akertza,
Joan Otxoa Gorosarrikoa, Pedro Garratza, Domingo
Zabala, Martin Zuube, Joan Arretxe, Ramus Zabala
eta beste zenbait herritar.

4.15. Iraetako bidearen jabetza, eta Maria
Joango Ausoroetxearen auzia
Aurreko urtean Joan Beltran IV.a Iraetak eta ama Maria Otxoa Likonakoak Zestoako Kontzejuarekin auzia
izan zuten Valladolidko Kantzelaritzan herri-bide baten jabetzari buruz, eta epaia ama-semeen aldekoa
izan zen (ikus [XVI. m. (15) 15] agiria).

- 1516-VIII-1ean, Valladoliden, Joan Beltran IraeZestoako Kontzejuak prokuradore-ahalordea taren prokuradoreak, Anton Orok, Kantzelaritzan epai
eman zien Joanes Etxabe oriotarrari eta Iruñeko haren kopia eskatu zuen, beste auzi baterako behar
Martin Irotz eta Migel Berueteri. Avilako Fernan- zuelako. Bertako Pero Otxoa Axkoetakoa eskribauak,
do San Joan apaizak Aita Santuaren buldak lortu epaileen aginduz, kopia atera eta eman egin zion (ikus
zituen eta Zestoako Santa Engraziako ermitaren ad- [XVI. m. (16) 65] agiria).
ministrazioa bereganatu zuen, Tomas Egurtza apaiz
azpeitiarra ordezkari zuela.
Valladolidko Kantzelaritzan auzia zuen beste
zestoar bat Maria Joango Ausoroetxea zen. Lehen
Zestoako Kontzejuak, ordea, ermitako patronatua ezkontzan Indo baserrira eramandako dotea berresberea zuen, eta bertako Joanes Ipintza apaiza ardu- kuratzeko aurreko urteetan Maria Anton eta Katalina
ratzen zen Santa Engraziaz, bere garaian Kontzejuak alaba adiengabeekin auzia izan zuen (ikus [XVI. m.
Iruñeko apezpikuari eginkizun horretarako Ipintza (14) 1] eta [XVI. m. (15) 1] agiriak). 1516-IV-15ean,
apaiza aurkeztu ziolako. Iruñeko auzian Zestoako berriz, Valadoliden auziari jarraipena eman zioten.
Kontzejuaren ordezkari izango ziren aipatutako hiru Maria Joangoren prokuradoreak auzia amaitutzat jo
prokuradoreak (ikus [XVI. m. (16) 53] agiria).
zezatela eskatu zien epaileei3.
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4.16. Joan, Joan Ruiz eta Joan Lopez
Arteagakoa anaiek tutoreekin izandako
auziaren ondorioak
- 1516-I-6an, Aizarnako plazan, Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean Zumaiako biztanle Joan Domingez Areitzagakoa aurkeztu zen, Joan
Martinez Arteagakoaren eta honen anaien izenean.
Valladolidko Kantzelaritzako epaileek emandako gutun betearazlea aurkeztu zuen, Zestoako Pedro Lopez
Altzolaraskoa eta Martin Otxoa Artazubiagakoa bertan zirela. Zumaiako Joan Martinez Arteagakoa zenaren ondasunak tutoreek gaizki kudeatu zituztelako
izan zen auzia.
Joan Domingezek bi zestoarrei epaiak zioena bete
zezatela eskatu zien. Pedro Lopezek zioenez, hura ez
zen parte auzi hartan, eta Martin Otxoak erantzuna
emango zuela jakinarazi zuen. Lekuko Blas Artazubiaga eskribaua eta Martin Ruiz Etxeberrikoa ikaslea
izan ziren.

Andres Perez Indanetakoa, Joan Fernandez Izetakoa (biak ere ontzi-maisuak) eta Lope Fernandez
Zumaiakoa izan ziren, zin egin ondoren, galderei
erantzun zietenak. Zinean lekuko Fernando Izeta
apaiza, Lope Indaneta eta Joan Domingo Areitzaga
izan ziren.
Joan Fernandez Izetakoak zioenez, Joan Ibañez
Garratzakoa gutun betearazlearen beldurrez Donostiara joan zen, eta handik Larroxelara heltzeko
asmoa zuen. Joan Ibañezek azken hamar urtean Lizarrara semea eta suhia ikustera, Tolosara, Donostiara eta Gipuzkoako zenbait herritara baino ez zuen
herritik irten.
Lope Fernandez Zumaiakoa lekukoak zioenez,
Joan Ibañez Garratzakoa lehen Oikiako elizan ezkutaturik egon zen, Maria Ruiz Arrazubikoari zorra ez
ordaintzearren, eta orduan ere Joan Arteagaren gutun
betearazlearen beldur zen.
Andres Perez Indanetakoak aitortu zuenez, Joan
Ibañez gutun betearazleak agindutakoa ez betetzeko
zebilen ihesi. Lehenago Sasiolako San Frantziskoren komentuan egon omen zen ezkutaturik. Lizarrara eta Gipuzkoako zenbait herritara joan omen zen
Joan Ibañez, baina gainerakoan beti Zumaian egoten
omen zen.

- 1516-I-7an, Zumaian, Joan Santxez Zumaiakoa
eskribaua Joan Ibañez Garratzakoaren etxean zen.
Bertan zen Joan Domingez Areitzagakoa, Joan Martinez Arteagakoaren (eta anaien) izenean. Joan Ibañez
Garratzakoa ez zegoen etxean. Maria Ibañez Sasiolakoa emazteak zioenez, Zumaiako lurretan ere ez zegoen. Eskribauak gutun betearazleak zioena jakinara- 1516-I-8an, Zumaian bertan, Joan Santxez Zuzi zion Maria Ibañezi, senarrari berri eman ziezaion.
Lekuko Zumaiako Joan Uzkanga apaiza eta Domingo maiakoa eskribauaren aurrean Joan Martinez Arteagakoa aurkeztu zen. Bertan Maria Ruiz Dorrekoari
Arriaga barberua izan ziren.
gutun betearazlearen edukiaren berri eman zioten.
Egun berean, Zumaian, Joan Martinez Iraetakoa Maria Ruiz Dorrekoa zen San Joan Migelez Ganalkatearen eta Joan Perez Etxezarretakoa eskribaua- boakoa zenaren seme Joan Ganboaren tutorea. San
ren aurrean Joan Martinez Arteagakoa aurkeztu zen, Pedro elizako Martin Otsango apaiza eta Gartzia Epebere izenean eta anaien izenean. Kantzelaritzako lola izan ziren lekuko.
gutun betearazleak zioena jakinarazi nahi zion Joan
Egun berean, Zumaiako San Pedro elizan, Joan
Ibañez Garratzakoari, baina 30 bat egun zeramatzan
herritik kanpo. Alkateari eskea egin zion lekukoen Domingez Areitzagakoa aurkeztu zen, Joan Martinez
testigantzen bidez Joan Ibañez zergatik, noiztik eta Arteagakoaren izenean, Joan Santxez Zumaiakoa esnola zegoen herritik kanpo jakin zezaten. Lehen ere kribauaren aurrean. Joan Fernandez Dornutegikoari
Maria Ruiz Arrazubikoari zorra ez ordaintzeko ibili gutun betearazlearen berri eman zioten. Beltran
Zubeltzu eta Gartzia Epelola izan ziren lekuko.
omen zen herritik ihes eginda.
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4.35. irudia. Zumaiako
Arteaga baserria.

Ondoren, gutun betearazleak zioenaren berri Andres Perez Indanetakoari eta Joan Perez Elorriagakoari eman zien eskribauak; izan ere, Joan Ganboaren zaintzaile Martin Diaz Mirubikoaren ordezkari baitziren. Lope Indaneta eta Fernando Izeta apaiza
izan ziren lekuko.
- 1516-IX-13an, Tolosan, Luis Perez Palentziakoa
korrejidoreordeak Martin Fernandez Bobadillakoa
merioari agindua bidali zion. Zestoako Pedro Lopez
Altzolaraskoari ondasunak exekutatu egin zizkioten
720 kintal burdina, 2.328 kintal burdin mea, 5.550
karga ikatz, 12 fardel, Valentziako oihala, 16 fardel
kotoi-oihal, 300 anega gari eta 108.167 maraiko balioa eskuratzearren. Bekolako etxea, burdinola osoa
(bere presa, aldaparo, gabi eta tresneria osoarekin),
lur, mendi, zuhaitz, baso eta abar, Pagaldazuri baserria, Errotaberri izeneko errota eta Asu baserri osoa
enkantean ipini zituzten. Joan Arteaga eta anaiek egin
zuten eskaintzarik onena: 200 kintal burdina.

Domingez Areitzagakoa aurkeztu zen, Joan Martinez Arteagakoaren eta honen anaien izenean. Joan
San Pedro merioordea ere bertan zen, eta Joan Domingez, eskutik helduta, Pagaldazuri baserrira sartu zuen. Joan Domingezek Mikeleitza Mantelola
maizterra (Domingo Gorriaranen emaztea) baserritik atera egin zuen. Joan Domingezek zuhaitzetako
adar batzuk moztu, lurra aitzurtu, etab. egin zituen,
jabetza bere gain hartu zuela adieraztearren. Lekuko
Joan Badiola azpeitiarra eta Joan Ibañeta gaztea,
zestoarra, izan ziren.
Jarraian merioordeak Joan Domingez Areitzagakoa Bekolako etxera sartu zuen. Handik Maria Perez Untzetakoa (Pedro Lopez Altzolaraskoaren emaztea) seme-alabekin atera egin zuen. Burdinola ere
bere gain hartu zuen Joan Domingezek, bere hauspo,
erreminta eta guzti; baita ondoko errota ere. Lekuko
Erramun Gorosarri eta Urbano Joan Ibañeta gaztea,
zestoarrak, izan ziren.

- 1516-X-4an, Bekolan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan San Pedro merioordea eta Joan
Domingez Areitzagakoa elkartu ziren. Joan Domingez
Zumaiako Joan Arteagaren eta honen anaien izenean
- 1516-IX-22an, Aizarnako Pagaldazuri baserrian, zegoen. 12 egun lehenago Joan Domingezek Bekolako
Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean Joan etxe, burdinola, errota, lur, mendi eta ondasunen jabeOndorioz, korrejidoreak agindua eman zion merioari, ondasun haien jabetza Joan Arteagaren esku
ipin zezan.
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tza bereganatu zuen Joan Arteagarentzat eta anaientzat.
Geroztik, ordea, Maria Perez Untzetakoak eta bertako
morroiek oztopoak ipini zizkioten. Orduan merioordeak Maria Perez eta morroiak Bekolako etxetik eta
burdinolatik atera egin zituen, eta Joan Domingez sartu
zuen bertara, jabe izan zedin. Oztopoak ipintzen zizkiotenentzat isunak iragarri zituen.
Lekuko Zestoako Ramus Gorosarri, Joan Egaña,
Katalina Pagino, Maria Altzolarats, Azpeitiko Joan
Perez ferratzailea eta beste zenbait izan ziren (ikus
[XVI. m. (16) 1] agiria).

erregea Caceresko Madrigalejon hil egin zen urtarrilaren 23an, eta hura izan zen biltzeko arrazoia.
Lehenago, urtarrilaren 20an, Fernando erregea
Hondarribitik igaro zen.
- 1516-II-12an Bidaniko Usarragan bildu ziren
berriz Gipuzkoako Batzar Bereziak. Bi eguneko bileretan. Nafarroako Joan Albret erregea jendea biltzen ari omen zen, Nafarroako Iruñeko erregeordeak zioenez, eta beldur ziren. 1516-III-15ean berriz bildu ziren Usarragan, eta hilaren 22an ere bai
berriro, leku berean.

4.17. Gipuzkoako Batzarrak eta
Nafarroako gerra

Gero, apirilean Elgoibarren 15 egunez Gipuzkoako Batzar Nagusiak bildu ziren. Antso Martinez Leibakoa zen korrejidore eta kapitain jeneral.
Gipuzkoan 1516. urtean lehen Batzar Bereziak otsa- Gonzalo Segurola zen orduan Getariako ermanilaren 2an egin ziren Azkoitiko Basarten, Azpeitiko dade-alkatea. Nafarroan altxamenduaren eta NaKontzejuak deituta. Aragoiko Fernando Katolikoa farroako erregearen eta Frantziakoaren soldaduen

4.36. irudia. Iruñea. Baluarte, Nafarroako Biltzar Jauregia.
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beldur ziren. Gipuzkoako sukalde guztien artean bat Bernart Etxepare zen, gero 1545. urtean Linguae
200.000 marai bildu behar zituzten Behobiko go- Vasconum Primitiae edo euskarazko lehen liburua
torlekuari laguntzeko.
idatzi zuena. Gero salatu egin zuten Etxepare Gaztelaren alde ibili zela, eta giltzapean eduki zuten8.
Probintziak egindako gastuengatik 243.950 marai
eskatu zituen. 2.122 sukaldek ordainduko zituzten.
Gaztelako tropek errepresio gogorra antolatu zuSukalde bakoitzari 115 marai zegozkion.
ten Nafarroako errege-erreginen alde egin zutenak
zanpatzeko. Xabierko gaztelua, Azpilikuetako dorrea
- 1516-V-6an Usarragan bildu ziren berriz Batzar eta Iruñeko etxeak eraitsi egin zizkieten, adibidez,
Bereziak. Martin Gartzia Isasagakoa bidali zuten Na- San Frantzisko Xabierkoaren etxekoei9. Urte hartan
farroako erregeordearengana (Naiarako dukearenga- Cisneros kardinalaren aginduz Naiarako duke eta Nana), Nafarroatik Gipuzkoara lehen bezala garia etor farroako erregeordeak, Antonio Manrique Larakoak,
zedin. Leku berean, ekainaren 6an izan ziren berriz Nafarroako ia herri guztietako gazteluak eraitsi ziBatzar Bereziak, eta hilaren 26an Basarten ere bai. tuen. Zutik gutxi batzuk geratu ziren: Iruñekoa eta
Beste bitan ere egin zituzten Batzar Bereziak Ba- Lizarrakoa. Irunberri, Gares eta Martzillakoa geroago
sarten, uztailaren 3an eta 13an. Azken horietan Gi- botatzeko utzi zituzten. Martzillako gazteluari zegopuzkoako Ahaide Nagusien gaia aztertu zuten. Urteko kionez, Ana Belasko andreak, Faltzesko markesak,
azken Batzar Bereziak Usarragan izan ziren irailaren Gaztelako tropei aurre egin zielako ez zuten eraitsi10.
25ean.
Urte hartan Antso Martinez Leibakoak, GiUrteko bigarren Batzar Nagusiak Deban bildu zi- puzkoako korrejidoreak, Ahaide Nagusiei biltzea deren azaroan 15 egunez. Besteak beste, Probintziak bekatu egin zien. Ondorioz, Ahaide Nagusiek Erregeegindako gastuen banaketa zehaztu zuten. Flandesa kontseilura jo zuten, eta Kontseilutik korrejidoreari
Gipuzkoako itsasontzietan Antso Martinez Leibakoa debekatzeko izan zituen arrazoien berri idatziz eman
kapitain jeneralarekin soldaduak joatekoak ziren4. zezala agindu zioten. Kontseilukoak informazio geGipuzkoako Probintziak azken Batzar Nagusiez gero hiago biltzen ari ziren bitartean, Antonio Atxaga usur265.509 maraiko gastuak egin zituen. 2.122 sukalde- bildarra Ahaide Nagusien prokuradore gisa azaldu zen
Antso Martinez korrejidore eta kapitain jeneralaren
tan banatuta, bakoitzari 125 marai zegozkion5.
aurrera. Besteak beste Joan Beltran IV.a Iraetakoaren
Argitu beharra dago 1521. urteko martxoan Nafa- ordezkari ere bazen. Ahaide Nagusiek, Probintziarerroako erregearen eta Frantziako erregearen soldaduak kin zuten auzian, biltzeko premia zutela zioen, baina
Nafarroara sartu zirela, Erronkaritik, Pedro Nafa- korrejidorearen aginduz ezin zutela horrelakorik egin.
rroakoa mariskalaren agindupean, erreinua berresku- Biltzeko baimena eskatu zion.
ratu nahian6. Antso Martinez Leibakoa, Gipuzkoako
Antso Martinez Leibakoa korrejidorearen agintalkapitain jenerala, Donostiako eta Gipuzkoako soldaduekin Nafarroara sartu, Iruñera joan eta Nafarroako dia luzatzeko eskea egin zuen Probintziak 1516-IVmariskala preso hartu omen zuten4. Joan Albret ge- 22an, eta errege-erreginek baiezkoa eman zuten
1516-V-10eko zedularen bidez.
roxeago hil zen, ekainaren 17an6.
Gerra hartan Nafarroako eta Frantziako erregeen
tropei aurre egiteko Gipuzkoak 500 soldadu bidali zituen Hondarribira eta Donostiara, eta Nafarroa Behereko Donibane Garazira beste 2.500 soldadu, Gaztelaren alde egitearren7. Donibane Garazin zegoenetako

Gipuzkoako korrejidoreordea Luis Perez Palentziakoa zen, eta urriaren 12an Donostiara iritsi zen.
Pelegrin Engomez zenaren orube bat oinordeko adingabeena zen, eta haien tutore Frantzisko Lasao zen.
Besteak beste Donostiako Alfontso Lasaori, bestalde,
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zerga zen, “albala edo hamarren zaharra” izenekoa.
Txiribogako burdinolako zergen 3.000 marai Joan
Perez Antxieta-Txiribogak jasotzen zituen, baina hil
zenean bizialdirako Joan Amilibiari eman zizkioten,
Gaztelako koroaren diru-iturreitako bat Gi- 1516. urtean Bruselan 1516-VII-20an egindako agipuzkoako burdinoletan landutako burdinari ezarritako riaren bidez11.

Cisneros kardinalak gutuna bidali zion domingotarren
aurka izandako indarkeria aztertzen epaileari lagun
ziezaion4.

4.37. irudia. Iruñea. Nafarroako Gobernuaren jauregia.
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