1. (1521-1525)

1. (1521-1525)

1.1. 1521. URTEA
1.1.1. Joan Aizarna, Joan Beltran Iraeta,
Domenja Lili eta abarren agiriak

izendaturiko Pedro Lasao bera da1.

- 1521-VI-2an, Zestoan, Joan Martinez Ibañetakoa
- 1521-III-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- eta Blas Artazubiaga eskribauen aurrean Martin Ferbauak Zestoako Joan Etorraetxeak hartutako obliga- nandez Edarritzagakoa alkatea eta Joan Beltran Iraeta
zioa idatzi zuen. Joanek eta Zestoako Kontzejuak, azaldu ziren. Joan Beltranek zioenez, Aizarnako elihark salduko zituen haragien prezioak finkatu zituz- zarekin auzia zuen, eta bezperan zenbait lekukotza
ten: behi-okela 95 sos zuritan, arkumea 10ean, aker aurkeztu ziren. Haien kopia nahi zuen eta eskatu egin
zikiratua 11n, arkume-tripak 10ean, arkume-burua zion alkateari. Alkateak Blas Artazubiagari agindua
6an, gantza txanpon eta erdian, behiaren tripa bost eman zion kopia atera eta eman ziezaion. Lekuko
txanponean, etab. (ikus [XVI. m. (21) 1] agiria).
Joan Artiga, Joan Arretxe eta Martin Igartza izan ziren (ikus [XVI. m. (21) 4] agiria).
-1521-V-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Aizarna itsas pilotua, Pedro
Bestalde, Zumaiako Kontzejuak Aizarnazabalgo eta
Baltzola, Joan Perez Altzolaraskoa eta Azpeitiko Pe- Oikiako biztanleekin gastu batzuen ordainketaz auzi
dro Lasao elkartu ziren. Joan Aizarna Santa Maria luzea zuen (ikus II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501izeneko itsasontziaren jabe eta maisu zen. Beste hi- 1520) liburuko [XVI. m. (19) 2] agiria). 1521-VIIIrurak merkatariak ziren, eta itsasontzia pleitatu egin 30ean, Valladolidko Kantzelaritzan, epaia eman zuten.
zuten burdineria Portugala eta Andaluziako Puerto de Gipuzkoako korrejidore Pedro Nava doktoreak ZuSanta Mariara eramateko.
maiako Kontzejuaren aurka emandako epaia ontzat jo
eta berretsi egin zuten. Alde bakoitzak bere auzi-gasSanta Maria itsasontzia Zumaiako kanalean ze- tuak ordainduko zituen (ikus [XVI. m. (21) 5] agiria).
goen, eta Joan Aizarna jabeak lau egunean ongi
hornituta eta marinelekin prest edukiko zuen. Hiru
- 1521-IX-10/19an, Zestoan, Liliko etxean Debako
merkatariek hurrengo ekaineko San Joan egunerako Anton Santxez Agirrekoa eta Zestoako Joan Martinez
burdineriazko 20 barrileko karga prest edukiko zuten. Ibañetakoa eskribauak zeuden; baita bertako DomenBarril bakoitza sei kintalekoa izango zen. Merkatariek ja Lili andrea (Joan Perez Idiakaizkoaren alarguna)
Portugalen (Lisboan edo Setubalen) deskargatutako eta Debako Maria Gilistegi ere. Lehenago Domenkintal bakoitzagatik Gaztelako 20 marai ordainduko jaren Martin Idiakaitz-Lili semea eta Mariaren Mazizkioten Joan Aizarnari, eta Andaluziako Puerto de dalena Zuatzola alaba ezkondu egin ziren. EzkontzaSanta Marian deskargatutakoagatik 25 marai.
kontratua Frantzisko Perez Idiakaizkoa eta Gartzia
Guadalupe eskribauek idatzi zuten.
Portu bakoitzera onik iritsitakoan zenbat egunetan zain
egongo ziren eta zenbat deskargatuko zuten erabakitzeko
Domenja Lilik Maria Gilistegiri Martin semeabaldintzak ipini zituzten. Pleitamendu-kontratuan, bes- ren dote gisa urrezko 1.200 dukat eman zizkion, eta
teak beste, lekuko hauek izan ziren: Pedro Gebara eta Joan Mariak Domenjari ordainagiria eman zion. Maria anOtxoa Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. (21) 3.] agiria).
dreak konpromisoa hartu zuen ordainagirian zioenaren aurka ez joateko. Ordainagirian lekuko Zestoako
Pleitamendu honetan azaltzen den Pedro Lasao az- Juan Martinez Lilikoa apaiza (Domenja Liliren lehenpeitiarra gure ustez urte hartan apirilaren 30ean Ale- gusu propioa) eta Martin Lizaso izan ziren, eta Demaniako Worms hiritik Karlos enperadoreak eskribau bako Pedro Gorozika eskribaua, Joan Martinez Gain-3-
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1.1. irudia. Zestoako
Lili jauregia.

tzakoa eskribaua, Areizti batxilerra eta Martin Otxoa
Garatekoa ere bai (ikus [XVI. m. (21) 6] agiria).
- 1521-V-15ean, Granadan, Francisco Muñoz eskribauaren aurrean Zestoako Pedro Zumaiak (Txiribogakoak) testamentua egin zuen. Pedro gaixo zegoen han, eta hildakoan Granadako Santa Ana elizan
lurpera zezatela agindu zuen. Han hiletak eta gainerako zein elizkizun egin behar zizkioten zehaztu zien
testamentu-betearazleei.

teko. Sasiko alaba zeukan Pedrok Zestoan, Katalina
Zumaia izenekoa. Ama Katalina Diaz Mirubikoari
20.000 marai utzi zizkion alaba zaindu eta, adinera
heltzen zenean, ezkon zedin. Pedroren Katalina Diaz
amak Rodrigo Txiriboga zenak egindako testamentua
bete egingo zuen.
Urrezko dukata utzi zuen Granadako Santa Ana elizarentzat. Gatibu kristauak askatzeko, Santa Maria elizarako
eta San Lazaro gaixo-etxerako hiruna marai utzi zituen.

Testamentu-betearazle, hauek izendatu zituen: Antonio Peralta (Santa Anako apaiza), Diego de la Madera eta Pedro Gartzia Gruñanokoa?. Oinordeko unibertsal Katalina Diaz Mirubikoa ama izendatu zuen.
Testamentuan lekuko hauek izen ziren: Antonio PePero Gartzia Gruñanokoari? urrezko 11 dukat zor ralta, Felipe Ordas, Joan Collantes, Joan Perez, Pedro
zizkion Pedrok, hark maileguz eman zizkiolako. Zorra Palomino eta Francisco Pliego, denak ere Granadako
ordaindu egingo zioten. Terranova-ko dukesa andreak auzotarrak (ikus [XVI. m. (21) 2] agiria).
25.740 marai zor zizkion Pedrori; izan ere, 12 edo 13
urtean dukesaren eta Kapitain Handia zenaren (Gonza- 1.1.2. Gipuzkoako Batzarrak, komuneroen
lo Fernandez de Cordobaren) morroi eta mahaizain izan gerra eta Nafarroako gerra
zen. Horrez gain Kapitain Handiaren Barrionuevo morroiak bi dukat eman behar zizkion Pedrori.
1521. urtean bi gerrak eragin handia izan zuten Gipuzkoako Probintzian: komuneroen gerrak eta NaDiego de la Maderaren etxean zein arropa eta ez- farroako gerrak. Probintziako lehen Batzar Bereziak
pata zeuzkan zehaztu zuen. Juan Criado erretoreari Azpeitian egin ziren otsailean, eta 21 egunez luzatu
zetazko oihala utzi zion Pedroren jaioterrira erama- ziren. Hernanirekin bat egin zuten hiribilduen taldea
Diego de la Madera ezkutariaren emazte Leonor
Lopezi soineko beltz bat utzi zion, gaixoaldian zaindu
egin zuelako. Leonorrek bere etxean eduki zuelako
urrezko 5 dukat emango zizkioten.
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bildu zen. Han adierazi zenez, Joan Martinez Lasaokoa Flandesen izan zen 100 egunez Probintziaren
ordezkari.
Geroago, apirilaren 13tik 24ra bitartean Zumaian
bildu ziren Gipuzkoako Batzar Nagusiak1. Zestoako
ordezkari Fernando Olazabal medikua izan zen. Bestalde, Iraetako jaunari, Joan Beltran Iraetari, Batzarretara dei egin zioten, Iraetako zubiaz hitz egitera2. Hiribilduak bi taldetan banatuta zeuden, eta biek gaitzetsi
zuten Azkoitiko Batzarretan aurreko urtean egin zuten
gastu-banaketaren apelazioa. Korrejidorea eskatzea ere
erabaki zuten. 3.950.000 maraiko gastu-banaketa egin
zuten. Guztira 2.167,66 sukalde ziren ordaintzeko, eta
bakoitzak 2.167 marai ordaindu beharko zituen. Batzarrak Joanes Sant Esteban tolosarra Donibane Garazira
espioi-lanak egitera bidali zuen, Nafarroako eta Frantziako erreinuko tropak sartu zirelako.
1521-III-2an Hernan Perez Igartzakoak Karlos
V.a erregeari bidalitako gutunean zioenez, Probintzia
bakean zegoen, baina komuneroen alde. Hernaniren
taldekoak ziren haiek. Karlos erregearen taldekoak
Donostiarekin lerrokaturik zeuden.
Apirilaren 12an, Iruñean, Naiarako dukeak, erregeordeak, arbitro gisa epaia eman zuen Gipuzkoako
hiribilduak baketzeko asmoz. Vazquez de Acuña-k
emandako epaiak indargabetu egin zituen.

1.2. irudia. donibane Garaziko zubia

15ean hartu zuten. Hondarribia defendatzen Domingo
Vera ari zen, eta Gipuzkoako Ahaide Nagusiak laguntzera joan zitzaizkion. Hondarribia errenditu zenean,
500 bat gipuzkoar Lezon gotortu ziren. Hondarribia
Nafarroako erregeen (agaramontarren) eta Frantziako
Apirilaren 19an, komuneroen aldeko Salvatierrako tropen esku 1524. urtera arte egon zen.
kondea 3.500 soldadurekin Leintz bailarara sartzen
saiatu zen, baina Duranako zubian garaitu egin zuten.
Maiatzaren 19an tropak Iruñera iritsi ziren, eta
Apirilaren 23an izan zen Valladoliden Villalar de los 20an bertan defendatzen ari zen San Inazio Loiolakoa
Comuneros herrian erregezaleen eta komuneroen ar- zauritu egin zuten eskuineko zangoan1. Xabierko San
teko azken bataila. Han amaitu zen Gaztelako komu- Frantziskoren lehengusu Esteban Zuastik atera zuen
neroen altxamendua1. Mugimendu hark Gipuzkoan handik. Larrauneraino eraman zuen, gerratik urrun4.
eragin handia izan zuela aitortu behar da, bertako hiribilduak bi taldetan bananduta egon zirelako3.
1521eko maiatzean Tolosan Batzar Bereziak egin
ziren zortzi egunez. Hara Zestoatik Joan Martinez
Maiatzaren 10-15ean Frantziako erreinuko eta Na- Lilikoa apaiza (Domenjaren lehengusu propioa) joan
farroako tropak (12.000 soldadu, 800 lantzadun eta 23 zen, Liliko jaunaren izenean Probintziari 200 dokanoi) Asparroteko jaun Andre Foixkoaren agindu- bloi maileguz ematera. Tolosako hiribildua Naiarako
pean Nafarroara sartu ziren. Donibane Garazi hilaren dukearekin harremanetan egon zen, eta Amaiurko
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Ekainaren 19an Gipuzkoako tropak Arabako
gazteluarekin ere bai. Hara 40 anega gari bidali ziGuardian ziren. Zestoatik joandako soldaduen kapituzten.
tain Kristobal Zelaieta zen. Handik egun batzuetaGeroxeago, maiatzaren 23an, Alemaniako Worms ra, ekainaren 30ean, Noaingo bataila izan zen. Anhiritik Karlos V.a enperadoreak debekatu egin zuen dre Foixkoaren armadak porrot egin zuen Naiarako
Espainiako itsaso eta portuetan baleak harrapatzea, dukearen tropen aurrean. Irailaren 2an Iruñea berriz
Gipuzkoako Joan Lopez Elduaiengoa eta Joan Mar- ere Gaztelako erreinuko tropen mende geratu zen.
tinez Lasaokoa prokuradoreek eskatuta. Kanpoko Irailean Frantziako almirantea Orreagatik armada
erreinuetako asko ibiltzen omen zen erregearen bai- handiaz sartu zen, eta Amaiur hartu zuten. Gero Honmenik gabe Galiziako Varias (Bares?) aldean hamar- darribia, setiatuta hamabi egunez eduki ondoren, harnako ontzi-taldeak osatuta, eta gero baleak saltzera tu egin zuten (urriaren 18an).
portu arrotzetara eramaten omen zituzten.
Lehentxeago Batzar Bereziak Basarten irailaren
Hurrengo Batzar Bereziak Seguran izan ziren, 2tik 8ra eta irailaren 11tik 20ra izan ziren. Gero beste
maiatzaren 20an hasita, 12 egunez. Ekainaren 8an Batzar Berezi laburren bat edo beste ere izan zen, eta
Usarragan bildu ziren berriz, bi egunez. Uztailaren Pasaian ere bai urrian. Zestoako Joan Perez Idiakaitz1ean ere Usarragan bildu ziren berriz. Uztailaren 20tik Lilikoak Probintziari 200 dobloi maileguz eman ziz22ra Basarten egindako Batzarretara Frantziako errei- kion Amaiurko gazteluan zeudenei, Nafarroako eta
nuko tropei artilleria kendu zietela zioen berria iritsi Frantziako erreinuko tropen aurka eginez Gaztelako
zen. Hernanin bildu ziren berriz Batzarrak abuztuan erreinukoen aldekoei, laguntzearren.
hiru egunez, eta Iruñera ordezkariak bidali zituzten
Urrian Hernanin bildu ziren berriz Batzar Bereziak,
erregeordearekin hitz egitera. Iruñea maiatzaren 24an
hartu zuten agaramontarrek (Enrike II.a Albretekoa eta hil berean ondoren Tolosan ere bai. Hondarribian
erregearen aldekoek) eta Frantziako erreinuko tropek. itsasontziak eta marinelak itxialdian zeudela jakinarazi
Nafarroako erregeordearen tropak Logroñon zeuden. zuten, eta Joan Perez Irigoiengoa bidali zuten Probintziako gutunekin Diego de Verarengana Hondarribiko
Gipuzkoako 3.500 soldadu Ordizian bildu ziren.
hiribildua kanpoko tropei emateaz hitz egitera.

1.3. irudia.
Hondarribiko gaztelua.
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Azaroan Tolosan bildu ziren Probintziako Batzar Nagusiak, nahiz eta berez Hondarribian biltzeko
txanda izan, hiribildu hau agaramontarren mende zegoelako. Batzarrek Rui Diaz de Rojas eta Diego Vera
jaunei eman zieten bi mila gizonen zerbitzua zaintzeko ardura. Probintziak bidalitako bi mila gizon haiek
Irun-Urantzun, Pasaian, Lezon eta Hernanin egon ziren hurrenez hurren.

Enrike II.a Albretekoak Nafarroa berreskuratzeko
egindako saio haren ondoren, Karlos V.a enperadoreak hainbat gaztelu eta monasterio eraistea agindu
zuen. Orduan suntsitu zituzten Tutera, Tafalla, Elomendi, Miranda, Milagro eta Ozkorrozko gazteluak
eta Iruñeko Santa Eulalia eta San Frantziskoren monasterioak eta Lizarrako San Pedrorena eta San Migelena. Iruñeko San Nikolas eta San Lorentzo elizetako
dorreak ere txikiagotu egin zituzten5.

Frantziako erreinuko tropak eta nafarrenak Nafarroara sartu eta Logroñoraino iritsi zirenean, Beras1521. urtean, bestalde, Ordiziako Andres Urdaneta
tegik espioiekin gastuak egin zituen, eta gastu haiek gaztea Karlos V.aren armadan hasi zen, eta Italiako
ordaindu zizkioten Tolosako Batzarretan1.
gerran ibili zen6.

1.2. 1522. URTEA
1.2.1. Joan Beltran Iraetaren auzia eta
Migel Apategiren arrebaren testamentua
- 1522-IV-26an, Aizarnan, Usurbilgo Antonio Atxaga eta
Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eskribauen aurrean
Joan Ganbara apaiza, Lope Zelaia eta Anton Altzolarats
(Aizarnako elizako administratzaileak) eta Joan Beltran
Iraeta elkartu ziren. Aizarnako elizako erretore Fortun
Santxez Iraetakoa zen, baina orduan Erromako kurian
zelako, Joan Gebara zegoen erretoreorde.
Haiekin batera, besteak beste, Aizarnako eliztar
hauek ere han ziren: Martin Gartzia Lasaokoa, Pedro Etxeberria, Martin Egaña, Martin Otxoa Gorosarrikoa, Joan Urbieta, Martin Aranburu, Joan Lopez
Zelaikoa, Pedro Iribarrena, Lope Potzueta, Pedro Askatsua, Martin Fernandez Edarritzagakoa, Domingo
Apategi, Pedro Egaña, Joan Fernandez Olaberrikoa,
Joan Agirre, Fernando Arreitza, Kristobal Ezenarro,
Joan Perez Arbestaingoa, Joan Martinez Amilibikoa,
Martin Perez Iribarrengoa, Joan Lopez Zuubekoa eta
Jofre Ibañez Altzolaraskoa.

Joan Beltranek beretzat zuen orube hura. Auzia lehenbizi Zestoako alkatearen aurrean ipini zuten, baina orduan Gipuzkoako korrejidore Pedro Sarmiento
lizentziatuaren esku zegoen. Joan Beltranek eta Aizarnako eliztarrek, ordea, nahiago zuten hiru epaile
arbitro izendatu eta haiek erabakitzen zutena betetzea.
Aizarnakoek arbitroak izendatzeko Iruñeko bikario
nagusiari baimena eskatu zioten, eta agiria bidali zien
hark baimena emanez. Lehen baimena Remijio Goñi
bikario nagusiak eman zien 1520-XI-24an, eta bigarrena Joan Rena bikario nagusiak 1522-III-17an.
Aukeratutako hiru arbitroak hauek izan ziren: Iruñeko elizbarrutiko Gipuzkoako artzapez Joan Etxabe (Aizarnan zegoen orduan), Loiolako jaun Martin
Gartzia Oñazkoa eta Zarautz etxeko Joan Ortiz jauna.
Azken biak orduan ez zeuden Aizarnan. Hiru arbitroek, edo bik, emandako epaia denek beteko zuten.
Bestela urrezko 200 dobla ordainduko zuen agindua
hausten zuen aldeak. Bi aldeek hainbat eskubideri
uko egin zioten arbitroen mesedetan. Konpromisoagiri hartan lekuko Joanes Ipintza eta Domingo Urbieta apaizak eta Martin Gorosarri izan ziren.

Aizarnako elizak eta Iraetako jaun Joan Beltranek
- 1522-V-3an, Aizarnan, arbitroek beren epaia eman
auzia zuten; izan ere, Joan Beltran Aizarnako elizaren
atzean, Aranburuko bidean, etxea eraikitzen ari zen. zuten. Joan Beltranek etxea egiten ari zen lurra berea
Aizarnako eliztarrek lurra elizarena zela zioten, eta zuen, eta mugarriak ipini zizkioten orubeari. Hala ere,
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1.4. irudia. aizarnako
aranburu.

mugarrietatik kanpo zegoena ez zen Joan Beltranena, Aizarnako elizarena baizik. Han zeukaten baratzea elizako
serorek. Aranburuko bidearen ondoan zegoen, eta bidea
zabaldu nahian zebiltzan, baina Aranburukoekin desadostasunak zituzten. Epaia entzuten bertan ziren elizako
Lope Zelaia eta Anton Altzolarats administratzaileak.
Joan Beltran Iraeta ez zegoen bertan, baina Joan Martinez Lasaokoa eskribauak maiatzaren 25ean Zestoan jakinarazi zion epaia Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Joango
Artiga lekuko zirela (ikus [XVI. m. (22) 2] agiria).

anaiak urrezko 11 dukat zor zizkion, Martin Diaz Ermukoak 50 txanpon, Maria Perez Altzolaraskoak 49
txanpon, Ana Ibañetak 12 txanpon, etab.

Agiri honetan agertzen den Joan Martinez Lasaokoa eskribaua, aurreko urtean Flandesen ibilitakoa
eta 1519an Azpeitian Gartzia Lopez Antxietakoa hil
zutenetakoa da. 1522-I-31n, hain zuzen Azpeitiko
alkate Pedro Villarrealen aurrean zen Joan Akemendi eskribauarekin batera Jakobo Garagartzaren eta
emazte Teresa Zabalaren arazo bat bideratzen7.

1.2.2. Esteban Akertzaren agiriak, Liliko
jaunak erositako lursaila, etab.

Apirilean, ustez 1522. urtekoan, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Migel Apategiren arrebak testamentua egin zuen. Zestoako elizan, gurasoak
eta senideak zeuden hilobian, lurpera zezatela agindu
zuen. Zegokion mailako hiletak egingo zizkioten.
Ongintzarako aginduak eman ondoren, kobratzeko zeuzkan zorren zerrenda egin zuen: Migel Apategi

Migel Gorosarri biloba izendatu zuen oinordeko
unibertsal. Testamentu-betearazleak Joango Artiga,
Anton Arretxe eta Maria San Joan Aizarnakoa izango
ziren. Testamentuan lekuko, besteak beste, Joan Martinez Lilikoa, apaiza, eta Domingo Zabala izan ziren
(ikus [XVI. m. (22) 3] agiria).

- 1522-IX-11n, Valladolidtik errege-erreginek gutun
betearazlea bidali zieten Gipuzkoako agintariei eta
haien erreinuetako gainerakoei. Gutunean ziotenez,
Zestoako Esteban Akertzak eta Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak elkarren aurkako auzia zuten. Hain
zuzen 1508ko martxoan Esteban Akertzak kontratua
egin zuen Bizkaiko Abantoko Iñigo de la Sierrarekin
eta Muskizko Joan de la Sierra eta Joan Prieto de la
Rigadarekin. Bizkaitarrek obligazioa hartu zuten epe
baten barruan Muskizko 900 kintal burdin mea Estebani bidaltzeko. Obligazio-agiria Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak egin zuen.
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Martin Perkaiztegiri Aiako Egurrolako burdinola
errentan eman zion. Kalteturik dagoen errentamenduagirian urrezko 21 dukat aipatzen dira, eta, seguruenik, urtero ordaindu beharreko errenta izango zen.
Hurrengo San Migel egunean hasiko zen errenta aldia. Lekuko Aiako Domingo Gonzalez Segurolakoa
batxilerra eta Joango Etxenagusia eta Zestoako MarOndoren Esteban Akertzak Joan Martinez eskribauari tin Artzuriaga izan ziren.
auzia ipini zion Gipuzkoako Rodrigo Vela Nuñez AviJarrian, leku berean eta lekuko berak aurrean zirela,
lakoa korrejidorearen aurrean (1512-1513), eta honek, bi
aldeei entzunda, prozesuaren amaieran bere epaia eman Blas Artazubiagak beste agiri bat egin zuen. Bertan Estezuen: Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak ez zuen be- ban Akertzak errentamendu-kontratuak zioenari eusteko
har bezalako agiria egin, eta Esteban Akertzari Muskizko konpromisoa hartu zuen (ikus [XVI. m. (22) 5] agiria).
650 kintal burdin mea eman beharko zizkion. Auzi-gas- 1522-XII-22an, Arroagoiko plazan, Anton Santuak ere eskribauak ordainduko zituen.
txez eskribau debarraren aurrean Debako Kontzejua
Joan Martinez Ibañetakoak gora jo zuen, eta auzia bildu zen. Mugaldeko kapitain jeneral Beltran de la
Valladolidko Kantzelaritzara iritsi zen. Han bakoitzak Cueva-ri eta Gipuzkoako Sarmiento korrejidoreari
bere aldeko arrazoiak aurkeztu zituen, eta azkenean, soldaduak bidali behar zizkieten, Hondarribikoei la1522-VIII-22an, epaileek beren erabakiaren berri eman gundu eta agaramontarren eta Frantziako erreinuko
zuten: Gipuzkoako korrejidoreak emandako epaia zu- tropei aurka egiteko.
zen zegoen eta berretsi egin zuten. Epai haren aurkako
Kontzejuan, besteak beste, debar hauek bildu ziren:
eskerik egon ez zenez gero, 1522-IX-11n gutun beteaDomingo Ruiz Goikoleakoa alkatea, Joan Martinez
razlea bidali zuten (ikus [XVI. m. (22) 4] agiria).
Gilistegikoa (edo Gileztegikoa) eta Otxoa Perez Arrio- 1522-IX-13an, Aian, Zestoako Blas Artazubia- lakoa fielak, Ramos Ugarte eta Fernando Etorra zinega eskribauaren aurrean, Esteban Akertza zestoarrak gotziak, Joan Lopez Sasiolakoa batxilerra, Joan LoEpea igarota bizkaitarrek ez zizkioten Esteban
Akertzari kintal guztiak bidali. Ondorioz, Esteban
Muskiza joan zen obligazio-agiriarekin, haien ondasunak exekutatzera, baina hango epaileek obligazioagirian sinadurak falta zirelako eta agiria behar bezala
eginda ez zegoelako, ez zioten eskabidea onartu.

1.5. irudia. arroako
akertzazar baserria
(desagertua).
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pez Antziondokoa batxilerra, Simon Ariztondo, Joan
Errementarikoa (Arroakoa), Joan Erretentxipia, Pedro
Santxez Artzuriagakoa, Domingo Artzubiaga, Joan Astola eta Joan Gaintza pilotuak, Joan Armendia, Estebe
Arbe, Domingo Etxenagusia, Joan Perez Areitzagakoa,
Migel Zuasti, Debe Matusin eta beste hainbat.
Kontzejuan bertan zegoen Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna), eta hark aipatutako
soldaduei ordaintzeko urrezko 30 dukat (15 dobloitan)
eman zituen. Ordainetan, Kontzejuak berea zuen lursail bat eman zion. Orduko Debako partean zegoen,
Legazpi (edo Urola) ibaiaren ezkerraldean, “Azubiako
uzabalaren barrenean” hasi eta Liliko lurren artean,
errepidearen eta ibaiaren artean (Baltzola baserriaren
barrenean). Lursailaren mugak zehaztu zituzten, eta
Joan Perezi salmenta-agiria egin zioten bermeak emanez. Salerosketan lekuko Joan Lopez Sasiolakoa, Joan
Garate, Joan Guadalupe eta Migel Zuasti izan ziren.

testamentua betez, zenbait ordainketa egin zuen. Francisco Muñoz eskribauari 5 erreal eta erdi eman zizkion. Lau
erreal Pedroren Granadako ondasunen enkanteko pregoilaria eta zergak ordaintzeko izan ziren. Kristobal Gotinez (edo Godinez) botikariak zortzi erreal jaso zituen.
Leonor Perez andreak, Diego de la Maderaren emazteak,
urrezko 5 dukat eta zilarrezko 5 erreal kobratu zituen.
Hurrengo egunean, Granadan bertan, Santa Anako
kofradiako Bartolome Quesada maiordomoari Antonio Peraltak 500 marai ordaindu zizkion Pedro zena
hilobiratzeagatik.
- 1522-II-5ean, Granadan, Antonio Peralta apaizak Pedro Zumaiari Terranovako dukesak zor zizkion urrezko
20 dukat eta 400 marai kobratu zituen. Haiekin egindako
ordainketen zerrenda zehaztu zuen, eta soberan geratutakoa Pedroren oinordekoentzat geratu zen gordeta.

Hurrengo egunean, 1522-XII-23an, eskribau beraren aurrean Debako alkateak eta laguntzaileek Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoarekin lursaila mugarriztatu
egin zuten, eta gero alkateak bertatik irten eta Joan
Perez bertara sartu zuen. Han ibili zen Liliko jauna,
garoa eta elorri batzuk moztu zituen, eta jabetza beregan hartu zuen. Lekuko Peruko Zumaia, Debe Matusin, Pedro Oñati eta Joan Guadalupe debarrak izan
ziren (ikus [XVI. m. (22) 6] agiria).

- 1522-III-17an, Zestoako Urbietako Txiriboga
etxearen atarian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Ana Arretxe eta Martin
Diaz Mirubikoa (Zestoako eta Zumaiako auzotarra)
elkartu ziren. Katalina Diaz Mirubikoak eta Pedro
Zumaia seme zenak Ana Arretxeri eta honen senar
Domingo Arrona zenari 44 kintal burdina zor zizkioten; baita 14 dukat eta 5 erreal ere. Halaber beste bost
kintal burdina (Arteaga zenarenak) eta beste 20 kintal
burdina (Lantzarote Beduari emandakoak).

Debako Kontzejua diru faltan zebilen. San Migel
egunaz gero Domingo Ruiz Goikoleakoa zen alkate,
Joan Martinez Gilistegikoa eta Otxoa Perez Arriolakoa ziren fielak, eta hurrengo urtean Kontzejuaren
zenbait lur saltzen hasi ziren8.

Zor haiek guztiak kobratzeko eskubidea Ana Arretxek Martin Diaz Mirubikoari eman zion, eta bide batez prokuradore izendatu zuen. Agirian lekuko zestoar
hauek izan ziren: Sebastian Artazubiaga, Joan Otxoa
Gorosarrikoa eta Martin Ondalde.

- 1522-V-25ean, Zumaian, Getariako Joan Martinez Untzetakoa eta Martin Diaz Mirubikoa ontzimaisua elkartu ziren. Pedro Zumaia edo Txiriboga
zenak Getariako Joan Martinez Amilibikoari 700 maraiko zorra egin zion. Zor hura eta 493 maraiko auzigastuak Martin Diazek ordaindu zituen, eta, ondorioz,
- 1522-I-9an, Granadan, Santa Ana elizako Antonio Joan Martinez Untzetakoak zorra Pedroren ondorenPeralta apaizak, Pedro Zumaia edo Txiriboga zenaren goei kobratzeko eskubidea Martin Diazi eman zion.
Bestalde, urte hartako martxoaren 20an Arroako
eliztarrak elkartu eta eliza berria eraikitzea erabaki
omen zuten. Garate harria (hareharria) erabiliko omen
zuten horretarako. Lanak hasi eta XVII. mendearen erdi
aldera arte geldirik egon omen ziren, diru faltagatik9.
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1.6. irudia.
txiribogatxiki.

- 1522-VIII-28an, Azpeitian, Gipuzkoako korrejidore Joan Sarmiento jaunak Toribio de la Vega merio
nagusiari agindua eman zion. Getariako Joan Martinez Amilibikoak eskatuta, Pedro Zumaiari (edo Txiribogari) ondasun batzuk bahitu zizkioten, 700 marai
zor zituelako. Txiribogako burdinolako zenbait material enkantean salduko zituen merioak, eta eroslerik
aurkezten ez baldin bazen, ondasun haiek Joan Martinez Amilibikoarentzat geratuko ziren (ikus [XVI. m.
(22) 1] agiria).

1.2.3. Joan Sebastian Elkano munduaren
inguruko bidaiaren amaieran
Fernando Magallaesekin munduari bira ematera
1519-VIII-19an Sevillatik abiatutako espedizioan
265 gizon joan ziren, eta haietako batzuk Euskal Herrikoak ziren. Hona hemen zenbait: Joan Sebastian
Elkano getariarra, Pedro Tolosa itsasmutila, Joan
Zubileta barakaldoarra, Pedro Txindurtza morroia,
Lope Nabarro tuterarra, Joan Santelices itsasmutil muskiztarra, Matxin Intxaurraga itsasmutil bermeotarra, Martingo (Subillanakoa), Lorentzo Iruña
(Sorabillakoa), Atxote itsasmutil bilbotarra, Albaro
Amezketa, Anton Bazazagar bermeotarra, Joan Agirre marinel bermeotarra, Joan Akurio bermeotarra,
Joan Arratia itsasmutila, etab.10.

- 1521-XI-11n, Magallaes hil ondoren, espedizioko Trinidad eta Vitoria itsasontziak Moluketako Tidore irlako portuan zeuden. Bertan espeziak zituzten (iltzea) eta bertako erregearekin
harremanak izan zituzten Elkanok eta espedizioko
lagunek11.
Joan Sebastian Elkano buru zela, Vitoria ontzi
bakarra itzuli zen Sanlucar de Barramedara 1522-IX6an, bidean portugaldarrekin zenbait arazo izanda.
Espedizioko gehienak bidaian hil egin ziren, eta 18
lagun baino ez ziren bizirik lehorreratu. Haietako lau
euskaldun hauek ziren: Joan Sebastian Elkano (Concepción itsasontziko ontzi-maisu zen espedizio hasieran), Joan Akurio bermeotar kontramaisua (Joan
Perez Akuriokoa eta Marina Berrizen semea), Joan
Arratia itsasmutil bilbotarra, eta Joan Zubileta morroi
barakaldarra (Martin Otxoa Zubiletakoaren eta Santxaren semea).
Elkanok eta lagunek itsasontzian Indietatik 381
zaku iltze ekarri zituzten, eta guztira 524 kintal (26
tona inguru) pisatzen zuten. Haiek salduta 8.680.555
marai kobratu zituzten. Espedizioko gastuak guztira
(bost itsasontzien balioa ere sartuta) 8.334.335 maraikoa izan zen. Beraz, 346.220 maraiko irabaziak
izan zituzten12.

- 11 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

1.2.4. Gipuzkoako Batzarrak, Amaiur, etab. llaren Maria Pacheco alargunarekin berriz ere altxatu
1522. urtean Gipuzkoako lehen Batzar Nagusiak Bergaran bildu ziren maiatzean, eta bertan Probintziaren
gastuen banaketa egin zuten1. 312.104,5 maraikoak
ziren gastuak guztira 2.162 sukaldetan banatzeko
(149 marai bakoitzak)13. Geroxeago, hil bereko 26an
Basarten bildu ziren Batzar Bereziak, eta uztailaren
21ean ere bai, bietan Azpeitiko Kontzejuak deituta.
Irailaren 13an bildu ziren berriz Basarten, berriz ere
Azpeitiak deituta.
Azaroan, berriz, Mutrikun Batzar Nagusiak izan
ziren 15 egunez. Bertan egin zuten gastu-banaketa1.
Guztira 211.569 maraiko gastuak egin zituzten eta,
2.163 sukaldetan banatuta, bakoitzak 94 marai ordaindu beharko zituen. Urte hartan txanponak 9 marai
balio zituen, dukat zaharrak 46 txanpon, dukat berriak
(edo nafarrak) 40 txanpon, doblak 46 txanpon, gaztelauak 60 txanpon, florinak 33,5 txanpon eta koroak 46
txanpon13. Probintziak lehorrean ipinitako 2.000 soldaduez eta itsasoko beste 1.000 gizonez jardun zuten;
baita Hondarribiko setioaz ere.
Aurreko urtean amaitutako beste gerra bat Gaztelako komuneroena izan zen, baina Toledon Juan Padi-

egin ziren komuneroak 1522-II-19an. Gero, urriaren
22an, Donostiatik, Joan Acuña kapitain jeneralak gobernadoreei Nikolas Intsausti (komuneroen ordezkaria) Gipuzkoan zela jakinarazi zien. Tordesillasko
Batzarraren eta Gipuzkoaren arteko lotura egin zuen
Nikolas mendarotarrak3. Dena den, urriaren 28an
barkamena eman zieten altxatuta ibili ziren komuneroei. Gipuzkoan Donostia beti azaldu zen erregearen
alde eta komuneroen aurka, eta, ondorioz, apirilaren
13ko gutun bidez “Noble eta Leial” titulua lortu zuen.
Nafarroan ere gerran zebiltzan Gaztelako tropak
(Gipuzkoaren laguntzaz) Enrike II.a erregearen agaramontarren eta Frantziako erreinuko tropen aurka.
1521. urtean Gaztelako tropek Noainen bataila irabazita, mugaldeko Beltran de la Cueva kapitain jeneralak ekainean Behobiko gaztelua bereganatu zuen. Ia
300 preso hartu zituen. Gero Donibane Lohizune eta
Baiona arpilatu egin zituen. Ekainaren 30ean Irunen
San Martzialgo bataila izan zen. Gipuzkoarrak garaile
gertatu ziren, eta handik laster, uztailaren 18an hartu
zuten Gaztelako tropek Amaiurko gaztelua1. Nafarroako Enrike II.aren izenean Hondarribian zeuden
tropek 1524-II-29a arte eutsi zioten setioari14. Horrela
amaitu zen Nafarroaren konkista.

1.7. irudia. Mutrikuko
udaletxea.
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1.3. 1523. URTEA
1.3.1. Debako Kontzejua lurrak saltzen
- 1523-I-2an, Debako Kontzejuak Urtaaran deitutako
lekuan Arroako Domingo Etxenagusiari eta Joan Armendiari lursaila saldu zien. Eskribaua Joan Fernandez Leizaolakoa izan zen. Lursailari mugarriak ipini
zizkioten, Zestoatik Baltzolarako bidearen ondoan,
Arroa aldera Etxenagusiko hariztiaren ondoan eta
Arroatik Baltzolarako bidearen ondoan.

1.3.2. Fernando Arreitzaren presa eta
Martin Gartzia Lasaokoaren presa

- 1523-X-27an, Valladolidtik, errege-gutun betearazlea bidali zieten Gipuzkoako agintariei. Zestoako
Fernando Arreitzak auzia zuen Bartolo Txiriboga
eta Matxin Txiriboga anaia zestoarrekin. Fernando
Arreitzak presa zuen Legazpi ibaian (oraingo Urolan) bere errotarentzat Urbieta aldean (Txiribogan).
1521eko maiatzean, ordea, Bartolo eta Matxinek preLursailak 413 sagarrondo-oineko azalera zuen (oin sa bota egin zioten. Gero, urte bereko abuztuan, Mabakoitza 9 besokoa zen). Sagarrondo-oin bakoitzak 5 txin Txiriboga bere laguntzaile armatuekin gauez joan
txanpon balio zuen. Domingo eta Joan erosleek ema- eta presaren zati handi bat bota egin zuen.
nak zizkioten Kontzejuari urrezko 20 dobloi eta 65
txanpon Hondarribian etsaiei aurka egitera bidalitako
Abuztuko beste egun batean Bartolo eta Matxin
soldaduei ordaintzeko.
anaiak armaturik joan eta presa bota egin zuten. Abuztuaren 21ean, Joan Arreitza (Fernandoren semea) pre- 1523-II-22an, Debako Kontzejuak lursaila saldu sa berreraikitzen ari zela, Bartolok balezta armatuta
zion Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Domin- gezia bularrean ipini zion eta Matxinek lantza eta
go Ruiz Goikoleakoa zen alkate. Olazabalazpi eta azkona ipini zizkion bularrean. Orduan auzoko Pedro
Agiretako (Agittako) iturriaren artean zegoen mendia izenekoa etxetik atera eta giroa baretzen saiatu zen.
eta belardia zituen lursailak. Debatik Agiretako iturrira zihoan bidearen ondoan ipini zituzten mugarriak.
Ondoren, Fernando Arreitzak auzia ipini zien Bartolo eta Matxin Txiribogari Gipuzkoako Joan SarJoan Perezek, Liliko jaunak, zenbait alditan guztira miento korrejidorearen aurrean. 5.000 maraiko kaltea
urrezko 536 dukat eman zizkion Debako Kontzejuari, Na- eragin omen zioten Fernando Arreitzari. Bartolok eta
farroako gerrara bidalitako soldaduei ordaintzeko behar Matxinek (edo Martinek) aurka egin zioten Fernandori, presa harekin ibaiko ibia (herri-bidea) kaltetu
zituelako. Joan Perez lursailaz 1523-III-6an jabetu zen.
egiten zuelako eta gai hari buruz artean auzia zintzilik
- 1523-VI-15ean, Debako Kontzejuak Joan Bal- zegoelako. Alde bakoitzak bere arrazoiak eta testitzolari lursaila saldu zion. Ibaiarriagaelusa izena zuen, gantzak aurkeztu zituen.
eta orduko Debako partean zegoen Joan Baltzolaren
Azkenean Gipuzkoako korrejidoreak epaia eman
hariztiaren ondoan. Mugarriak ipini zizkioten. Guztira 400 sagarrondo-oineko azalera zuen lursailak, eta zuen Fernando Arreitzaren alde. Bartolo bi hilabeterako eta Matxin 15 egunerako Zestoatik deserriratzea
bakoitzak bost txanpon balio zuen.
agindu zuen. Agindua behin hausten baldin bazuten,
Joan Baltzolak lehendik urrezko 40 dukat emanak zigorra lehen halako bikoa izango zen, eta bitan hauszizkion Kontzejuari Hondarribiko setioko gastuei la- ten baldin bazuten, urtebeterako erbesteratuko zituen.
guntzeko, Joan Fernandez Leizaolakoa eskribauaren Gainera, Bartolok 3.000 marai ordainduko zizkion
1524-VII-21eko erregistroan azaltzen denez (ikus errege-ganberari, eta Matxinek 1.000 marai. Fernando Arreitzari egindako kaltea bi adituk (alde batek
[XVI. m. (23) 1] agiria).
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bat eta besteak bestea izendatuta) balioetsiko zuten.
Hirugarren aditua ere izendatuko zuen korrejidoreak,
behar izanez gero. Fernandok egindako auzi-gastuak
ere bi anaiek ordainduko zituzten.
Bartolo eta Matxin Txiribogak gora jo zuten epaiaren aurka, eta auzia Valladolidko Kantzelaritzara iritsi
zen, baina han ere apelazio-mailan korrejidorearen
epaia erabat berretsi zuten; baita gero berrikuspenmailan ere. Fernando Arreitzari Valladolidko auzigastuak (1.137 marai) ere ordainduko zizkioten. Bestela ondasunak bahitu eta enkantean saldu egingo zizkieten. Gero Fernando Arreitzak gutun betearazlea
eskatu zuen, eta eman egin zioten (ikus [XVI. m. (23)
15] agiria). Hala ere, Bartolok eta Matxinek erregeganberari ordaindu beharreko 4.000 maraiak beste
gutun betearazle batez (ikus 1523-VII-2ko [XVI. m.
(23) 6] agiria) kobratuko zituzten.
Bestalde, ustez 1523. urtean, Zestoako Martin Gartzia Lasaokoak auzia izan zuen Azpeitiko Lasaoko
Joan Larrar jaunarekin. Martin Gartzia Legazpi (edo
Urola) ibaian presa egiten ari zen, baina Joan Larrarrek eragotzi egin zion hara materialak garraiatzea.
Martin Gartzia Lasaokoak aurkeztutako lekukoei galdera hauek egingo zizkieten:

nak zirela onartu zuela.
6) Ea zekiten 27 urte lehenago Kontzejuak berriz
ere lur haiek herri-lurtzat hartu zituela eta bertan
zeuden gaztainondoak botarazi egin zituela.
7) Ea zekiten lur haiek beti Azpeitiko Kontzejuarenak izan zirela.
8) Ea zekiten gaztainondoak zeuden lur haiek orduan auzitan zeuden lur berak zirela.
9) Ea zekiten Martin Gartziak burdinolarako presa
egiteko handik materialak garraiatu behar zituela
eta Azpeitiko alkateari horretarako baimena eskatu
ziola.
10) Ea zekiten Azpeitiko alkate batek eta fiel batek, Osirburura joanda, Martin Gartziari baimena
eman ziotela bidea egiteko eta materialak garraiatzeko, Joan Larrar han bertan zela.
11) Ea zekiten Martin Gartziak bidea egin zuela,
Joan Larrar aurrean zela, eta gurdiak bakean pasatu zituela.

1) Ea ezagutzen zituzten Martin Gartzia Lasaokoa,
Joan Armendia eta Joan Larrar.

12) Ea zekiten handik bost edo sei egunera Joan
Larrar ezpata, lantza eta balezta armaturik mehatxuka ibili zela bidea oztopatzen.

2) Ea zekiten Osirburu (edo Osinburu) erreka non
zegoen, Larrar (oraingo Lar) etxeko lurren ondoan.

13) Ea zekiten Joan Larrar oztopatzen saiatu zela eta
Martin Gartziak ez ziela Joanen irainei aurka egin.

3) Ea zekiten 45 urte lehenago Azpeitiko Kontzejuak presa ondoko lurrak bereak zituela aldarrikatu
zuela eta Joan Otxoa Izagirrekoa eskribau zaharrak
horretaz agiria egin zuela.

14) Ea zekiten handik egun batzuetara Joan Larrar
herri-lurretan zegoen bidea ixten saiatu zela.

4) Ea zekiten Osirburu erreka ondoa, gaztainondoak zeuden lekua, herri-lurtzat zutela eta Joan
Larrarrek hori ontzat eman zuela.
5) Ea zekiten Azpeitiko Kontzejuak dei egin ziola
Larrar etxearen Joan jabeari eta lur haiek herriare- 14 -

15) Ea zekiten Joan Larrar armaturik joan zitzaionean Martinek herritik irteten zuenean eraman ohi
zituen armak baino ez zituela.
16) Ea zekiten Joan Larrarrek ateratako iskanbilagatik inguruko gizon eta emakumeak bertara joan
zirela eta Larrar etxekoek ere Martin zauritu ez zezan Joan geldiaraztea nahi zutela.

1. (1521-1525)

1.8. irudia. Lasaoko
presa.

17) Ea zekiten auzo hartako Joan Armendia oihuak go etxeari agindutakoaren fidatzaile zelako ere, Martin Diaz onik ateratzeko konpromisoa hartu zuten.
entzunda bertara joan zela beste batzuekin.
18) Ea zekiten hura guztia inguru haietan ezaguna
zela (ikus [XVI. m. (23) 29 agiria).

1.3.3. Beduatarren agiriak
- 1523-IX-9an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren
aurrean Zestoako Lantzarote Bedua eta Zumaiako Martin
Diaz Mirubikoa elkartu ziren. Lantzarote 25 urte bete gabea zen, eta Martin Diaz zuen kuradorea. Martin Diazek
140 kintal burdina eman zizkion Lantzaroteri, Zestoako
alkate Fernando Olazabalengandik jasota. Lantzarotek
Martin Diazi ordainagiria eman zion, eta zin egin zuen
ordainagiriak zioenaren aurka ez zela joango. Ordainagirian lekuko Otxoa Martinez Beduakoa eta Joan Bedua
anaia zestoarrak eta Jorje Goiabide zumaiarra izan ziren.

Probintziako korrejidoreak Martin Diazi 92 kintal
burdina bahitu zizkion, eta haien erantzule ere egin ziren.
Lekuko Zumaiako Jorje Goiabide, Martin Lopez Irurekoa
eta Zestoako Joan Bedua (Katalinaren semea) izan ziren.
Jarraian, leku berean, lekuko eta eskribau berak
aurrean zirela, Lantzarote Beduak zin egin zuen Katalina ama eta Otxoa Martinez Beduakoa anaia 140 kintal burdinaren gai hartatik onik aterako zituela (ikus
[XVI. m. (23) 11] agiria).

- 1523-XI-24an, Azpeitian, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren eta alkatearen aurrean Otxoa Martinez Beduakoa eta Joan Domingo Areitzaga elkartu
ziren. Otxoa Martinez adingabea zen, eta kuradorea
behar zuen auzi batzuk bideratzeko. Alkateak Joan
Jarraian, leku eta eskribau beraren aurrean Zes- Domingori galdetu egin zion ea kargu hura hartu nahi
toako Katalina Etxezarreta eta Otxoa Martinez Be- zuen. Joan Domingok baiezkoa erantzun zion, eta zin
duakoa semea elkartu ziren. Haiek ziotenez, Martin egin zuen bere eginkizunak zintzo beteko zituela.
Diaz Mirubikoak Lantzaroteri (Otxoaren anaiari) BeJoan Domingok fidatzaile gisa Martin Gartzia Laduako seniparteagatik zegozkion 140 kintal burdina
eman zizkion, eta konpromisoa hartu zuten Martin saokoa aurkeztu zuen. Martinek ontzat eman zuen
Diaz, ordainagiriagatik arazorik baldin bazuen, onik fidatzaile izatea. Ondoren Joan Domingok konpromiateratzeko. Lantzarotek ezkontzagatik Oikiako Otsan- soa hartu zuen Martin Gartzia fidatzaile-kargutik onik
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1.9. irudia. Beduaundi.

ateratzeko. Lekukoetako bat Joango Artazubiaga zestoarra izan zen (ikus [XVI. m. (23) 17] agiria).

obligazio-agiria egin zuten hurrengo Eguberri egunerako zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekuko
Zumaiako Kristobal Orio, Joan Dornutegi (Joan Fernandezen semea) eta Joan Sorazabal izan ziren (ikus
[XVI. m. (23) 12] agiria).

- 1523-XI-24an, Azpeitian, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Otxoa Martinez Beduakoak obligazio-agiria egin zuen. Lekukoetako bi
- 1523-X-24an, Gasteizen, Zestoako Domenja LiJoan Otxoa Artazubiagakoa eta Joango Artazubiaga
liren izenean Martin Lizarrarats eta Alonso Bilbao
izan ziren (ikus [XVI. m. (23) 18] agiria).
gasteiztarra elkartu ziren. Alonsok eta bere anai-arreZumaiako Joan Arbestain eskribauaren aurrean bek Gasteizko partean etxeak eta lurrak zituzten elkaKatalina Etxezarreta alargun zestoarra eta Joan Mar- rrekin, eta gehienez ere urte eta erdiko epean anaitinez Ganboakoa zumaiarra elkartu ziren. Katalina arrebek ondasun haiek banatu egingo zituzten. Pero
Beduako andrea zen, eta Joan Martinezek maileguz Martinez Arabakoa gasteiztarrak erabakiko zuen baurrezko 28 dukat (14 dobloitan) eta 44 txanpon eman naketa nola egin.
zizkion. Obligazio-agirian lekuko Lantzarote Bedua
Domenja Lilik Alonsori bere partea erosi zion
eta Joan Bedua (Katalinaren semeak) eta Joan Aldalur (Katalinaren morroia) zestoarrak izan ziren (ikus urrezko 100 dukat emanda. Alonsok Domenjari seinale gisa errentako 36 edo 40 anega gari utzi zizkion.
[XVI. m. (23) 25] agiria).
Banaketa egin arte 10 anega gari emango zizkion Domenjari abuztuko Andre Mariaren egunean. Kontra1.3.4. Lilitarren agiriak eta Pedro
tuan lekuko Pero Martinez Arabakoa, Joan Ruiz BerBaltzolarenak
garakoa eta Joan Araba izan ziren (ikus [XVI. m. (23)
- 1523-IX-11n, Zumaian, Joan Arbestain eskri- 14] agiria).
bauaren aurrean Zumaiako Joan Fernandez Dornu- 1523-VIII-18an, Zumaian, Joan Arbestain eskritegikoa eta Elbira Arteaga senar-emazteak elkartu ziren. Zestoako Domenja Lilik (Liliko andreak) urrezko bauaren aurrean Zestoako Pedro Baltzola eta Zumaiako
bost dukat eman zizkien maileguz, eta zumaiarrek Maria Perez Ariztikoa alarguna elkartu ziren. Pedrok
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Mariari urrezko 25 dobloi (hau da, urrezko 75 florinen osoa osatzeko falta ziren urrezko 61 dukatak Joan Arbaliokidea) eman zizkion alabaren dote gisa. Maria Pe- teaga adingabearen ondasunetatik jasoko zituen.
rezek Pedro Baltzolari ordainagiria eman zion.
Agiria egin zenean lekuko hauek izan ziren: Joan
Ordainagirian lekuko Zestoako Domingo Lizarra- Domingez Areitzagakoa, Joan Errenterikoa debarra eta
rats errementaria eta Zumaiako Joan Blas Orio, Joa- Martin Izeta zumaiarra (ikus [XVI. m. (23) 2] agiria).
nes Ubilos eta Nikolas Narruondo izan ziren (ikus
- 1523-III-12, Aizarnan, Azpeitiko Joan Akemendi
[XVI. m. (23) 8] agiria).
eskribauaren aurrean, Aiako Joan Ruiz Arrazubikoa
Seguruenik 1523. urtean, Zestoan, Blas Artazubia- (edo Arteagakoa), Getariako Joan Martinez Untzega eskribauaren aurrean ustez Pedro Baltzolak ahalor- takoa eta Beltran Untzetakoa, eta Errezilgo Martin
dea eman zien Zestoako Maria Martinez Baltzolakoa Ruiz Errekondokoa elkartu ziren. Joan Ruizen anaia
emazteari, Domingo Lizarraratsi eta Fernando Olaza- Joan Arteaga zenak Altzolarasko Bekola enkantean
bal medikuari. Edozein auzitegitan zituen edo izan- erosi zuen urrezko 600 dukat ordainduta. Ondasun
go zituen auzietan prokuradore izango ziren. Pedro haiek Pedro Lopez Altzolaraskoari (Joan Lopez AlBaltzolaren ondasunak kudeatuko zituzten eta testa- tzolaraskoaren semeari) exekutatu egin zizkioten.
mentua egin ahal izango zuten haren izenean semeDena den, Joan Arteaga hil egin zen, eta Joan Oralabentzat. Ahalorde-agirian lekukoetako bat ustez
Martin Gartzia Lasaokoa izan zen (ikus [XVI. m. (23) tiz Arteagakoa seme adingabea zen oinordekoa. Joan
Ortizen tutore eta kuradoreek Altzolarasko Bekolako
23] agiria).
etxe, burdinola, errota, lur eta ondasunen 600 dukateko eskubideak Joan Ruiz Arrazubikoari eman zizkio1.3.5. Bekolako burdinola eta ondasunak
ten Joan Saez Zumaiakoa eskribauak egindako agierrentan
riaren bidez. Joan Ruizek orduan kontratua egin zuen
-1523-I-20an, Zumaian, Joan Santxez Zumaiakoa es- Getariako Joan Martinez eta Beltran Untzetarekin eta
kribauaren aurrean Pedro Lopez Irigoiengoa azpeitiarra Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoarekin. Altzolaeta Maria Ortiz Ganboakoa zumaiarra (Joan Martinez rasko etxe, burdinola, errota eta abarreko ondasunen
Arteagakoaren alarguna) elkartu ziren. Maria Ortiz, gaineko 600 dukateko eskubideak eman zizkien Joan
hain zuzen, seme Joan Arteaga adingabearen tutore zen. Ruizek, eta haiek finkaturiko epeetan ordainduko zizkioten 600 dukatak.
Pedro Lopezek eta Maria Ortizek dohaintza egin
Kontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako
eta ahalordea eman zioten Aiako Joan Ruiz Arrazubikoari (edo Arteagakoari), hau da, Maria Ortizen Jofre Ibañez Altzolaraskoa, Anton Altzolarats, Aiako
Joan Martinez Arteagakoa senar zenaren anaiari. Joan Martin Olazabal eta Azpeitiko Martin Zandategi.
Ruizek auzia izan zuen Valladoliden Pedro eta MariaEgun eta leku berean, Joan Akemendi eskribauaren
rekin, Joan Martinez Arteagakoaren (Maria Ortizen
senarraren eta Joan Ruizen aita zenaren) herentziaz. aurrean Getariako Joan Martinez Untzetakoa, anaia
Seniparteagatik urrezko 2.460 dukat eman behar ziz- Beltran Untzeta eta Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoak Joan Ruiz Arrazubikoari errentan emandako
kioten Joan Ruizi.
Altzolarasko (Bekolako) etxe, burdinola, errota eta
Joan Ruizen ama Maria Ruiz Arrazubikoa hil- ondasunen errentamendu-baldintzak zehaztu zituztzen zenean, semeak Arrazubian 1.800 kintal burdina ten. Errentan 13 urterako eman zizkioten aipatutako
jasoko zituen. Gainera, Zestoako Bekolako ondasune- ondasunak Joan Ruizi. Joan Ruizi burdinola eta errotatik urrezko 599 dukat emango zizkioten. Seniparte tak martxan behar bezala utziko zizkioten hiru nagu- 17 -
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1.10. irudia. Bekolako
aldaparoa.

siek, eta burdinolako hauspoak Joan Ruiz maizterrak rekin. Altzolarasko (Bekolako) burdinola eta errota
konpontzeko lanen kostua balioetsi egingo zuen (Joan
konponduko zituen.
Zelaia eta Joan Ezenarro zurginek ere parte hartuta),
Nagusiek egingo zituzten burdinolak eta presak eta konponketa-lanak Martin Olazabalek egingo zierrenta aldian behar zituzten konponketak. Joan Rui- tuen hurrengo San Migel egunerako.
zek Altzolarasko etxearen eta Pagaldazuriko (PagalMartin Olazabalek bere lanak hiru zatitan kobratuko
dazubiko) etxearen erreteilak egingo zituen. Joan Ruiz
maizterrak moztu ahal izango zituen Altzolarasko (Be- zituen. Lehen herena lanen kostua balioetsi eta zortzi
kolako) basoak, baina Martin Ruiz Errekondokoak egunera kobratuko zuen, bigarren herena abuztuko Andre
Mariaren egunean, eta azken herena Eguberri egunean.
markaturiko 100 haritz gazte ez zituen moztuko.
Errenta aldia 13 urte baino lehen amaitzeko baldintzak
eta kasu horretan basoetako egurrak erabiltzeko baldintzak ipini zituzten. Joan Ruiz Arrazubikoak errenta gisa
lehen 12 urteetan urtero urrezko 44 dukat ordainduko
zituen, eta 13. urtean 46 dukat. Altzolarasko (Bekolako)
etxe, burdinola, errota, Bedamako Errotabarrenako errota
eta Pagaldazuriko etxea hartu zituen errentan Joan Ruiz
aiarrak. Errenta urtero urte amaieran ordainduko zien
hiru nagusiei. Errentamendu-agirian lekuko Zestoako Jofre Ibañez Altzolaraskoa, Anton Altzolarats, Aiako Martin Olazabal eta Azpeitiko Martin Zandategi izan ziren.

Jarraian, leku berean eta eskribau zein pertsona
berak elkarturik zirela, Joan Martinez Untzetakoak,
Beltran Untzetak eta Martin Ruiz Errekondokoak beren buruak eta ondasunak behartu egin zituzten Aiako
Joan Ruiz Arrazubikoari urrezko 600 dukat ordaintzera. Lehen 12 urteetan urtero urrezko 44 dukat emango
zizkioten, eta 13. urtean 46 dukat. Joan Ruizek, hain
zuzen, 600 dukateko eskubideak (Altzolarats edo Bekolan zituenak) utzi zituen beste hiruren esku. Agirian
lekuko Jofre Ibañez Altzolaraskoa, Anton Altzolarats,
Martin Olazabal eta Martin Zandategi izan ziren.

- 1523-III-27an, Azpeitian, Joan Akemendi eskriJarraian, Aizarnan, eskribau eta pertsona berak
elkartuta egonik, Joan Martinez Untzetakoa, Beltran bauaren aurrean Aiako Joan Ruiz Arrazubikoa aurkezUntzeta eta Martin Ruiz Errekondokoak kontratua tu zen. Joan Ruizek zioenez, Altzolarasko Bekolako
egin zuten Aiako Martin Olazabal zurgin-maisua- etxe, burdinola, errota, Pagaldazuri eta beste zenbait
- 18 -
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ondasun errentan eman zizkioten Joan Martinez Untzetakoak, Beltran Untzetak eta Martin Ruiz Errekondokoak. Ondorioz, Joan Ruizek ahalordea eman zien
Aiako Joan Olaskoagari, Anbrosio Zelaiandiari eta
Zumaiako Pedro Martinez Mantzizidorkoari eta Joan
Lopez Arteagakoari Altzolarasko Bekolako etxea,
burdinola, errota eta abar errentan eman zezaten. Bide
batez Joan Ruizen auzietan prokuradore ere izango ziren. Lekuko Azpeitiko Pedro Fernandez Idiakaizkoa
apaiza, Domingo Azkune eta Oiartzungo Martin Olaizaola izan ziren (ikus [XVI. m. (23) 3] agiria).

Lizarraratsek. Martin Arroako Maria Joango Akertza alargunaren semea zen, eta amak ezkonberriei
Arroako Akertza eta Mardu baserriak beren lur, errota, ganadu eta ondasun guztiekin eman zizkien, baina
gozamenaren erdia Maria Joangorentzat izango zen,
bizi zen artean. Ama hiltzen zenean, dena ezkonberrientzat izango zen. Horrez gain Maria Joangok jantzitako bi ohe eta zilarrezko katilua emango zizkien.

Ana Lizarrarats Domingo Lizarrarats eta Katalina
Lizarraratsen alaba zen. Domingo aitak ezkonberriei
hainbat kintal burdina agindu zien. Beduako edo Narruondoko errenterian emango zizkien epeka urtero.
1.3.6. Martin Akertza eta Ana
Maria Joango Akertzak bere seme Joan eta Pedrori
Lizarraratsen arteko ezkontza
30na kintal burdina emango zizkien handik seniparSeguruenik 1523. urtean, Zestoan, Martin Akertza eta te gisa. Kintal burdinak hipotekatuta geratuko ziren
Ana Lizarrarats (Domingo Lizarrarats eta Katalinaren Joan Domingo Areitzagakoa, Joan Perez Areitzagaalaba) ezkondu egin ziren Zestoako elizan. Blas Artazu- goienakoa eta Fernando Igartzaren esku.
biaga eskribauak idatzi zuen ezkontza-kontratua, eta berDomingo Lizarraratsek ezkonberriei, burdinaz gain,
tan dotearen berri eman zuen. Kontratu-agirian lekuko
zestoar hauek izan ziren: Martin Gartzia Lasaokoa, Joan zilarrezko katilua eta jantzitako lau ohe emango zizPerez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Martinez Ibañetakoa eta kien. Ana alabak, gainera, jantzi onak eramango zituen.
Pedro Baltzola eta Joan Artiga izango ziren fidatzaibeste zenbait (ikus [XVI. m. (23) 20] agiria).
leak. Ezkontza seme-alabarik gabe hausten baldin baSeguruenik 1523. urtean, Zestoako Blas Artazu- zen, edo seme-alabak testamentua egin baino lehen hilbiaga eskribauaren aurrean ezkontza-kontratua egin tzen baldin baziren, ezkontzara eramandako ondasun
zuten Arroako Martin Akertzak eta Zestoako Ana bakoitza bere jatorrizko enborrera itzuliko zen.

1.11. irudia. Lizarrarats
(Lizarraitz) etxea.
(Indalezio oiangurenen
argazkia).
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Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zes- gero eskubide haiek Domingo Arretxeren eskuetara
toako Martin Gartzia Lasaokoa eta Martin Artzuriaga, etorri ziren.
Zumaiako Joan Etxabe eta Debako (Arroako) Joan
Martin Diazek Domingo Arretxeri zorra ordaindu
Errementari, Domingo Olea eta Domingo Areitzaga
egin zion, eta honek ordainagiria eman zion. Lekuko
(ikus [XVI. m. (23) 21] agiria).
Zestoako Bartolome Txiriboga eta Zumaiako MarSeguruenik 1523. urtean, Zestoako Blas Artazu- tin Diaz Mirubikoa eta Pedro Etxabe izan ziren (ikus
biaga eskribauaren aurrean, Maria Joango Akertzaren [XVI. m. (23) 7] agiria).
Pedro eta Joan semeek konpromisoa hartu zuten anaia
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Joan PeMartinek egindako ezkontza-kontratuaren aurka ez
joateko. Seniparteagatik Pedrok eta Joanek 30na kin- rez Arteagakoarekin eta anaiarekin auzia zuen Kantal burdina hartuko zituzten, eta zin egin zuten gero ez tzelaritzan Aiako Arrazubiko ondasunen kudeaketaren ondorioz (ikus [XVI. m. (17) 3] eta [XVI. m. (19)
zutela besterik eskatuko.
5] agiriak).
Agirian lekuko Zestoako Martin Gartzia Lasaokoa
- 1523-XII-23an, Valladoliden, Kantzelaritzako
eta Martin Artzuriaga, Zumaiako Joan Etxabe eta
Arroako Domingo Olea, Joan Errementari eta Domin- epaileek epaia eman zuten berrikuspen-mailan. Lehego Arteaga apaiza izan ziren (ikus [XVI. m. (23) 22] nago eman zuten epaia onetsi eta berretsi egin zuten,
baina eranskina gehitu zioten. Lehengo epaian Joan
agiria).
Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaiek Zestoako
Martin Otxoa Artazubiagakoari 110 kintal burdina,
1.3.7. Beste zenbait agiri
txerriak eta sagardoa eman behar zizkioten, Martinek
- 1523-V-30ean, Zumaian, Joan Arbestain eskribaua- haiek denak Santxa Migelez Atxagakoari (bi anaien
ren aurrean Zestoako Katalina Diaz Mirubikoa eta amonari) ordaindu zizkiolako.
Zumaiako iloba Martin Diaz Mirubikoa elkartu ziAzken epaiaren eranskinak, ordea, honako hau
ren. Martinek Katalinari 65,5 kintal burdinaren balioa
dirutan eman zion, eta Katalinak konpromisoa hartu zioen: alegia, bi anaiek gauza haiek kobratzeko zizuen kintal haiek hurrengo Eguberri egunerako or- tuzten eskubideak Martin Otxoari emanez gero, ez
daintzeko. Katalinak diru haiek erroten eta burdino- zutela Martin Otxoari beste ezer eman beharrik. Marlaren presak konpontzen eta Pedro eta Elena seme- tinen prokuradore Joan Lopez Arrietakoak eranskinaren aurkako idaztia aurkeztu zuen 1523-XII-30ean.
alaben hiletak ordaintzen erabili zituen.
Auziak 10 urte zeramatzala zioen, eta Joan Ruiz eta
Obligazio-agirian lekuko Zumaiako Joan Lopez Joan Lopez ez zirela adingabeak. Joan Ruiz ArteaArteagakoa, Anton Garate eta Martin Irure izan ziren gakoa (anaia zaharrena), gainera, Indietan zebilen eta
ez zekiten noiz itzuliko zen. Beste zenbait arrazoi ere
(ikus [XVI. m. (23) 5] agiria).
azaldu zuen prokuradoreak eranskinaren aurka (ikus
- 1523-VIII-10ean, Zumaiako Azkoinen (edo [XVI. m. (23) 9] agiria).
Askoainen), San Lorenteko elizaren ondoan, Joan
- 1523-IX-6an, Zumaian, Joan Arbestain eskriArbestain eskribauaren aurrean Domingo Arretxe
zestoarra eta Martin Diaz Ermukoa arroarra elkartu bauaren aurrean, Arroako (orduan Debako) Joan
ziren. Domingok zioenez, Martin Diazek Joan Lube- Errementari eta Zumaiako Joan Ruiz Arteagakoa
rriaga debarrari urrezko sei dukateko zorra egin zion. elkartu ziren. Joan Errementarik Joan Ruizi hurrengo
Zor hura kobratzeko eskubideak Domingo Oleak Eguberri egunerako 15 kintal burdina emango ziz(Arroakolakoak, gure ustez) bereganatu zituen, eta kion Beduako edo Narruondoko errenterian; izan ere,
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arroarrak balio hura garitan jaso zuen Joan Ruiz zumaiarrak emanda.

bonetan bi kapoi emango zizkioten maizterrek Joan
Martinez nagusiari, etab.

Errentamendu-kontratuan lekukoetako bat Joan
Obligazio-agirian lekuko Arroako Joan Domingo
Areitzagakoa eta Bizkaiko Joan Otxoa Bildosolakoa Baltzola izan zen (ikus [XVI. m. (23) 9] agiria).
(Arteaga herrikoa) eta Pedro Irube (Zeanurikoa) izan
- 1523-XII-8an, Zumaian, Joan Arbestain eskriziren (ikus [XVI. m. (23) 10] agiria).
bauaren aurrean Zumaiako Anton Garate eta Debako
- 1523-IX-21ean, Pedro Gartzia eskribauaren au- (Arroako) Sebastian Leizaola elkartu ziren. Antonek
rrean, Joan Arano zestoarrak konpromisoa hartu zuen Sebastiani zaldi gorria saldu zion urrezko bi dukat
Santillanako markeserriko Joan Fernandez hauspa- zaharrean, eta Sebastianek hurrengo urteko abuzginari 1.500 marai ordaintzeko. Joan Fernandezek tuko Andre Mariaren egunerako ordainduko zizkion.
maileguz eman zizkion diru haiek, eta zestoarrak Obligazio-agirian lekuko zumaiar hauek izan ziren:
hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zizkion. Joanot Bastida, Martin Arizmendi eta Joan Elorriaga
Obligazio-agirian, besteak beste, lekuko hauek izan (ikus [XVI. m. (23) 24] agiria).
ziren: Joan Fernandez apaiza, Rui Fernandez eta Pe- 1523-XII-18an, Zestoako Ezkaizton (edo Ezkadro Hermosa (ikus [XVI. m. (23) 13] agiria).
raizton, Agote eta San Lorente artean), Zumaiako
- 1523-XI-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- Joan Arbestain eskribauaren aurrean Debako Joan
kribauaren aurrean Zestoako Joan Martinez Amili- Alos Gebarakoa (Getarian harakin gisa ziharduena)
bikoa eta Domingo Lertxundi bere seme Domingo- eta Ibañarrietako Maria Perez Beagakoa (Meagakoa)
rekin elkartu ziren. Baserri bat errentan utzi zien Joan elkartu ziren. Mariak Joan Alosi urrezko 12 dukat (6
Martinezek, eta errentamendu-baldintzak zehaztu zi- dobloitan) maileguz eman zizkion, eta Joan Alosek
tuzten. Joan Martinezek baserriak behar zituen teilak hurrengo Pazko garizumarako itzuliko zizkion.
emango zizkien maizterrei, eta hauek egingo zuten
Obligazio-agirian lekuko Beainen bizi zen Fernanteilatu-konponketa. Baserriko ganaduak erdi bana haziko zituzten. Errentan urtero sei gaztanbera eta Ga- do Irao (edo Iraro), Mitxel Zubeltzu morroia eta Joan

1.12. irudia. aiako
arbestainaundi
baserria.
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- 1523-XI-20an, Zarautzen, Bartolome Txiribogak
Alos Gebarakoaren Joan Alos semea izan ziren (ikus
eta Pedro gazteak aurkeztutako eskearen ondorioz,
[XVI. m. (23) 27] agiria).
Gaspar Calderon korrejidore eta lizentziatuak onda- 1523-XII-18an, Zumaian, Joan Arbestain eskri- sunak exekutatzeko agindua eman zuen (ikus [XVI.
bauaren aurrean Zumaiako Madalena Otsango eta m. (23) 4] agiria).
Grazia Arantza alargunak elkartu ziren. Konpromisoa hartu zuten Zestoako Domingo Lizarraratsi hu- 1.3.8. Joanes Areitzagari buruzko
rrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako urrezko aipamenak
40 dukat emateko. Domingok 40 kintal burdina maileguz eman zizkien, eta zor hura urrezko 20 dobloi - 1523-XII-17an, Arroako Narruondon (Debako par(40 dukat) emanda ordainduko zioten. Obligazio- tean), Zumaiako Joan Arbestain eskribauak Joan
agirian lekuko Pedro Zabala errementaria, San Joan Arantzaren eta Katalina Etzuriren (edo Etzubiren) arUrainziar eta Joan Dornutegi (Graziaren semea) izan teko ezkontza-kontratua idatzi zuen. Joan eta Katalina
ziren.
ezkondu zituen apaiza Joan edo Joanes Areitzaga izan
zen, Zumaiako San Pedro elizako benefiziadua, eta
Jarraian, leku eta egun berean, Madalena Otsangok Zumaiako Maria Otxoa Sasiolakoaren semea.
aitortu zuenez, kintal guztiak Madalenak jaso zituen
eta zorra berea zuen. Grazia Arantza, beraz, obligazio
Katalina Ezuri Grazia Olea alargunaren alaba zen.
hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen (ikus Amak alabari dote gisa urrezko 24 dukat, jantzitako
[XVI. m. (23) 28] agiria).
bi ohe eta zilarrezko katilua hiru hilabete baino lehen emango zizkiola agindu zion. Fidatzailetzat Joan
- 1523-III-21ean, Donostian, Gipuzkoako Gaspar Perez Etxezarretakoa aurkeztu zuen. Maria Ruiz NaCalderon korrejidoreak Rodrigo Gartzia merio nagu- rruondokoa alargunak (Narruondoko etxearen jabeak)
siari agindua eman zion aurreko Juan Sarmiento ko- eta Joan Perez Etxezarretakoa semeak 12 kintal burdirrejidoreak emandako aginduaren arabera Txiribogan na agindu zizkien ezkonberriei. Joan Perez ezkontzen
ondasunak exekuta zitzan.
zenean ordainduko zizkien 12 kintalak. Maria Ruizek
Joan eta Katalina ezkonberriei Zumaian zuen etxea
- 1523-VIII-23an, Zumaian, Joan Perez Elorria- utzi zien bizitzeko, inolako errentarik eskatu gabe.
gakoa eskribauaren aurrean Martin Irura eta Martin Diaz Mirubikoa elkartu ziren. Martin Irure Joan,
Joan Arantzak jakinarazi zuenez, Joan Ruiz ArteFrantzisko eta Katalina Egia adingabeen tutore zen. agakoak 23 dukat zor zizkion erregearen zerbitzuan
Hiru anai-arrebak Joan Egia zenaren eta Maria Gon- ibili zelako, eta Pedro Ibañez Aldamarkoa getariarrak
zalez Garratzakoa zenaren seme-alabak ziren, Maria beste bost dukat zor zizkion. Ondoren Grazia Oleak
Ibañez Sasiolakoaren bilobak.
konpromisoa hartu zuen Joan Perez Etxezarretakoa
fidatzailea onik ateratzeko. Ezkontza-kontratuan lePedro Zumaiak (edo Txiribogak) eta Santxa Ruiz kuko Joanes Areitzaga apaiza eta Nikolas Narruondo
Txiribogakoak Maria Ibañezi 30 kintal burdinako eta zumaiarrak eta Debako (Arroako) Pedro Lopez Erkis31 dukateko zorra egin zioten bere garaian. Zor hura ketakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (23) 26] agiria).
Martin Diaz Mirubikoak ordaindu zuen, eta, ondorioz, Martin Irure tutoreak zorra kobratzeko eskubide
Joanes Areitzaga apaizak Joan Sebastian Elkanok
guztiak Martin Diazi eman zizkion, eta prokuradore munduari bira emateko bigarren espedizioan (1525ean
izendatu zuen. Lekuko Martin Otsango apaiza, Joan abiatutakoan) parte hartu zuen, eta, Ozeano Baretik
Santxez Zumaiakoa eskribaua eta Sebastian Altzola- Mexikora iritsita, handik etxera itzuli zen. Getariako
rats Zumaiako auzotarrak izan ziren.
Santiago Gebara, ustez Joanesen lehengusua, izan zen
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1.13. irudia. arroako
areitzagagoiena.

espedizioko beste bat. Santiago Gebara Inesa Elkanoren (Joan Sebastian Elkanoren arrebaren) senarra
zen. Santiago getariarraren Santiago “patatxean” kapilau joan zen Joanes Areitzaga. Gure ustez jatorria
Arroako Areitzaga baserrian (Areitzagagoienan edo
Areitzaga Joandomingon) zuen. Grazia Olea alarguna, berriz, gure iritziz jatorriz Arroakolakoa zen.

ron lizentziatua korrejidore zela. Zarauzko Joan Ortiz
Ganboakoa koronel izendatu zuten, gerrarako 2.000
gizonekin Hondarribiko hiribildua eskuratzen saia
zedin. Zestoatik Batzar Nagusi haietara Joan Perez
Arretxekoa joan zen.

Zumaian 1523-VIII-10ean, Joan Arbestain eskribauak Martin Diaz Mirubikoaren eta Joan Esnalen arteko kontratua egin zuen, eta agirian lekuko Zumaian
beste Areitzaga bat, Lazaro Areitzaga zumaiarra,
azaltzen da16.

1523-XI-6an, Iruñetik, Karlos enperadoreak Gipuzkoako beste Ahaide Nagusiei bezalaxe gutuna bidali zion Zestoako Joan Beltran Iraetari. Gipuzkoako
mugan zeuden alemanak eta bertako jendea Frantziara sartzekoak ziren erregearen armadarekin, eta
Joan Beltran eta gainerako Ahaide Nagusiak komeni
zen ahal zuten laguntzaile guztiekin han egotea. Gipuzkoako Santxo Matinez Leibakoa kapitain jeneralarekin egongo ziren (ikus [XVI. m. (23) 16] agiria).

Hondarribiko setioan Gipuzkoako soldaduak ibili
ziren, eta 1523-X-21etik 1523-XII-23ra arte ibilitakoen
Joanes Areitzaga jatorriz Urretxuko Areitzaga ba- zerrendan, besteak beste, Zestoakoak ere aipatzen dira.
roikoa etxekoa zela uste izan zen, baina sinesgarriagoa Urte hartantxe, otsailean, Beltran de la Cueva buruzagi
da jatorritzat Arroako Areitzaga baserria hartzea15.
zela eraso handia jo zioten Hondarribiari1.

1.3.9. Gipuzkoako Batzarrak,
Hondarribiko setioa, etab.

Lehenbizi 1523-I-21ean Basarten bildu ziren Gi1523. urteaz gero Donostian goarnizioa iraunkor
puzkoako Batzar Bereziak, eta hurrengo hilean ere
bai leku berean. Martxoaren 19an, berriz Bidaniko egon zen. 500 gizon inguru ziren bakealdian, baina
gerra-giroan 2.000 gizon egon zitezkeen bertan18.
Usarragan izan ziren Batzar Bereziak17.
Apirilean Tolosan bildu ziren Gipuzkoako Batzar
Nagusiak, eta gero Arrasaten, azaroaren 24an, Calde-

Urte hartako abenduaren 1ean, errege-zedularen bidez urtebeterako luzatu zioten Calderon lizentziatuari
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Gipuzkoako korrejidore-kargua. Bestalde, Erroman
lehentxeago, irailaren 14an Adriano VI.a aita santua
hil egin zen, eta azaroaren 18an hautatu zuten Aita
Santu Julio Medici, hau da, Klemente VII.a. Azpeitian, berriz, Joan Antxieta hil zen. Errege Katolikoen
Kaperako musika-maisu izan zen, baina Beltran Ibañez Loiolakoak eta Pero Lopez Loiolakoak indarrez
eragotzi zuten haren gorpua moja frantziskotarren komentuan ehorztea1.

tuzten, baina beste zenbait liburu Gipuzkoara banatu
ziren. Nafarroako inkisidoreak liburu haiek guztiak
bereganatzen saiatu ziren4. Iruñeko elizbarrutiko sinodoan, 1523an, “Kanpoko Ofizialen” arazoa konpontzeko asmoa azaldu zuten. Gipuzkoan zegoen Iruñeko
elizbarrutiko “Kanpoko Ofiziala” edo artzapeza. Elizbarrutiak Gipuzkoak zituen lurretan aginpidea zuen,
eta haien ahalmenak mugatu egin nahi zituzten19.

Bestalde, 1523. urterako Bizkaiko merkatariak haGarai hartan Martin Lutherren liburuak leku asko- sita zeuden Ameriketara esklaboak bidaltzen. Erregetara zabaldu ziren, eta Gipuzkoako Pasaiara ere bai ofizialek kontrolaturiko kupoen arauak beteta bidalFlandestik itsasontziz ekarrita. Han asko erre egin zi- tzen zituzten esklaboak20.

1.4. 1524. URTEA
1.4.1. Zestoako elizen patronatuei buruzko izango zituen. Gero, ordea, Kontzejuak 40 dukatak ez
zizkien eman nahi Martin Otxoari eta Martin Fernanagiriak
1516. urtean Avilako Fernando San Joan apaizak, Aita
Santuaren buldak lortuta, Zestoako Santa Engraziako ermitaren administrazioa bere gain hartzea lortu zuen, eta
horretarako ahalordea eman zion Azpeitiko Tomas Egurtza apaizari. Eskubide hura, ordea, Zestoako Kontzejuarena zen, eta bere prokuradoreak izendatu zituen (ikus,
adibidez, II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520) liburuko [XVI. m. (16) 34] eta [XVI. m. (16) 53] agiriak).
Geroztik Martin Fernandez Edarritzagakoak Zestoako Kontzejuarekin auzia izan zuen Gipuzkoako
Luis Perez Palentziakoa korrejidoreordearen aurrean.
Tomas Egurtza azpeitiarrak aipatutako Erromako buldak ekarri zituen, baina Santa Engraziako patronatua
Zestoako Kontzejuarena zen. 1516. urtean Kontzejuak agindua eman zien orduko alkate Martin Otxoa
Artazubiagakoari, Martin Fernandez Edarritzagakoari
eta beste batzuei Tomas Egurtzarekin auzitara joan
gabe arazoa konpon zezaten.

dezi. Korrejidorearen aurreko auzian Kontzejuaren
aldetik Fernando Olazabal probestuordearen prokuradorea ibili zen.
Bi aldeek beren testigantzak aurkeztu zituzten, eta
korrejidoreordeak epaia eman zuen: Martin Fernandezek ongi frogatu zuen eskatzen zuena, eta Fernando
Olazablek ez. Beraz, Zestoako Kontzejuak urrezko 40
dukat ordainduko zizkion 9 eguneko epean.
Fernando Olazabalek, Zestoako Kontzejuaren izenean, gora jo zuen, eta auzia Valladolidko Kantzelaritzara iritsi zen apelazio-mailan. Orduan Valladolidko auzitegian Blas Artazubiaga eskribau zestoarra
aurkeztu zen. 1523-VII-31n, Azpeitian, Joan Perez
Egurtzakoa eskribauaren aurrean Martin Fernandezek ahalordea eman zion Blasi, auzi hartan eskubide
eta ahalmen guztiak izan zitzan. Blasek, gainera, auzi
hartan aita Martin Otxoa Artazubiagakoa ere ordezkatuko zuen.

Valladolidko epaileek beren erabakia jakinarazi zuMartin Otxoa eta Martin Fernandez ados jarri ziren Tomas Egurtza apaizarekin. Azpeitiarrari urrezko ten 1523-XII-19an. Gipuzkoako korrejidoreordearen
40 dukat eta ordura arteko auzi-gastuak ordainduko epaia berretsi egin zuten. Valladolidko auzi-gastuak
zizkioten, eta ermitako eskubide guztiak Kontzejuak ere (3.069 marai) Kontzejuak ordainduko zizkion
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1.14. irudia. Zestoako
udaletxea.

Martin Fernandezi. Valladolidtik gutun betearazlea Martinez Lilikoa. Joan Martinez Amilibikoak 1524-VI1524-I-7an bidali zuten (ikus [XVI. m. (24) 1] agiria). 15eko errege-gutunaren berri eman zien apaizei, baina,
hala ere, mezarik ez omen zuten ematen. Bigarren gu- 1524-VI-15ean, Burgostik errege-gutuna bidali tunean berriz agindua eman zitzaien elizkizunak egin
zieten Zestoako apaizei. Bertan ziotenez, Joan Mar- zitzaten (ikus [XVI. m. (24) 24] agiria).
tinez Amilibikoak Zestoako Kontzejuaren izenean
- 1524-VI-17an, Burgostik errege-gutuna bidajakinarazi zien Fortun Santxez Iraetakoak Erroman
Aita Santuarengandik buldak lortu zituela Aizarnako li zieten. Fortun Santxez Iraetakoa apaizak Erroman
erretore izateko. Fortunek Aizarnako erretoretzari Aita Santuaren buldak lortu zituen Aizarnako erretore
Zestoako eliza eta Santa Engraziako ermita lotu ziz- izateko.
kion. Eliza haiek, ordea, errege-patronatukoak ziren,
Zestoako eliza eta ermiten patronatua, ordea, erreeta errege-mesedearen bidez Zestoako Kontzejuaren
gearen eskutik jasota Zestoako Kontzejuarena zen.
esku zegoen patronatua.
Beraz, Kontzejuak aurkeztu behar zion Iruñeko apezZestoako Kontzejuak auzia zuen Fortun Santxez pikuari eliza haietako erretore edo apaiz nor izendatu
Iraetakoarekin, baina apaizek bitartean ez zituzten eliz- nahi zuten. Fortun Santxez Iraetakosk, berriz, Errokizunak egiten. Errege-gutunak agindua eman zien man beste bulda eta zigor-abisu edo eskumiku batzuk
elizkizunak egin zitzaten; bestela, 10.000 maraiko lortu zituen, eta Aizarnako elizaren atean ipini zituzten jendeak ikus zitzan.
isuna izango zuten.
Errege-kontseilukoek, gaia aztertuta, patronatua
- 1524-XII-24an, Madrildik beste errege-gutun bat
bidali zieten Zestoako apaizei. Hauek ziren apaizak: erregearena zela erabaki zuten, eta Fortun Santxez
Fortun Santxez Iraetakoa, Joanes Indo, Joanes Ipintza, Iraetakoak haien aurrean aurkeztu behar zuela auziDomingo Urbieta, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Joan tara. Ausardia handiegia eduki zuelako, erreinuko he- 25 -
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ratu berria zen Otxoa Martinez Beduakoa alkatearen
aurka. Zestoako alkatea iraileko San Migel egunean
hautatzen zen. Urte batean Zestoako hiribildukoa izaten zen alkatea, eta hurrengoan Aizarnako parrokiako
eliztarra. 1524an Aizarnako eliztarra izan behar zuen,
1524-X-24an, Valladolidko Kantzelaritzan, Fortun ohiturari jarraituz, baina Beduakoa hautatu zuten eta
Santxez Iraetakosk Iruñeko elizbarrutiko Lantzelot kexu ziren aizarnarrak. Gainera, ziotenez, Otxoa MarNafarroakoa protonotarioak bere garaian Aizarnako tinez Beduakoa elizgizona zen, lehen tontsura edo koelizako patronatuaz egindako agirien kopia aurkeztu roa zuena. Beraz, ezin zuen alkate izan.
zuen. Horien testua I ZESTOA MENDETAN ZEHAR
Zestoako Kontzejukoek Otxoa Martinezen alde
liburuko [XIV. m. 13], eta [XV. m. 7] agirietakoa eta
II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520) liburuko hainbat arrazoi azaldu zituzten. Lehenago tontsura
[XVI. m. (11) 1] agirikoa da. Aizarnako eliztarrek edo koroa eduki bazuen, orduan ez zeukan. Gainera,
bertako elizarako apaiza behar zenean apezpikuari etxejabe ospetsua zen, etab.
aurkezteko eskubideaz eta elizako patronatuaz diharHurrengo Antonio Atxaga prokuradorea azaldu
du (ikus [XVI. m. (24) 45] agiria).
zen, Joan Urbietaren eta aizarnarren izenean, Azpei1.4.2. Otxoa Martinez Beduakoa Zestoako tian korrejidorearen aurrean. Hark zioenez, Otxoa
Martinez ez zen aizarnarra, elizaz Aizarnazabalgoa
zalantzazko alkate
zelako. Sebastian Artazubiaga ere aurreko urtean
- 1524-X-6an, Zestoako udaletxean, bertako Kontze- Zestoako hiribilduko biztanle gisa sartu omen zen
jua bildu zen. Han ziren, besteak beste, honako zes- zozketan alkate izateko, eta urte hartan Aizarnako
toar hauek: Otxoa Martinez Beduakoa alkatea, Pedro biztanle gisa. Beraz, hor ere oker jokatu zuten. SeMartinez Garratzakoa, Domingo Arretxe zinegotzia, bastian Aiako partean bizi zen (Altzolarats jauregiko
Fernando Olazabal medikua, Joan Lopez Zelaikoa, burdinola errentan hartuta). Joan Otxoa Gorosarrikoa
Lope Zelaia, Joan Perez Arretxekoa, Martin Otxoa? Zarautzen bizi omen zen, baina Aizarnakoa balitz beArtazubiagakoa, Joan Martinez Erretzabalgoa, Martin zala sartu omen zuten zozketan. Sebastian ala Joan
Gabiria, Joan Perez Altzolaraskoa eta Martin Santxez Otxoa alkate atera balitz, alkateorde Fernando Olazabal izendatuko omen zuketen. Alkateordea ere zozkeSan Miliangoa.
ta bidez hautatuta konpon zitekeen arazoa.
Ahalordea eman zioten Domingo Zabalari, Joan
Dena den, Otxoa Martinez Beduakoa lehen tonLopez Etxanizkoari eta Untzetari. Hain zuzen Joan
Urbietak, Pedro Egañak eta Aizarnako gainerako tsura edo koroa hartutakoa omen zen eta ezin omen
eliztarrek eskatuta, Gipuzkoako korrejidoreak agin- zuen alkate izan. Otxoa Martinez salatu egin zuten
dua bidali zien auzitara aurkez zitezen. Joan Martinez bide kriminaletik bi urte inguru lehenago Sarmiento
Ibañetakoa eskribauak idatzi zuen ahalorde-agiria. korrejidorearen aurrean, eta orduan Otxoa Martinez
Lekuko apaiz zestoar hauek izan ziren: Esteban Aiso- Iruñera joan zen, eta elizbarrutiko ofizialarengandik
ro, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Domingo Urbieta. agiria lortu zuen korrejidoreari emateko. Ondorioz,
korrejidorea inhibitu egin zen eta auzia Iruñera elizJoan Lopez Etxanizkoa Azpeitian ahalorde harekin barrutiko epaitegira pasatu zen. Beraz, Otxoa Martiaurkeztu zen Gipuzkoako korrejidorearen aurrean, nezek ezin zuen alkate izan.
eta, urriaren 11n, Zestoako Kontzejuaren izenean
- 1524-X-15ean, Azpeitian, Joan Lopez Etxanizkoa
idaztia eman zion. Bertan zioenez, Aizarnako Joan
Urbietak eta hango eliztarrek auzia ipini zuten auke- prokuradoreak Zestoako Kontzejuaren izenean Otxoa
rritar-izaera kendu egin zioten. Aurrerantzean erregeerreginen erreinu eta lurraldeetan arrotza izango zen,
eta ezingo zuen inolako kargu edo ofiziorik eduki
(ikus [XVI. m. (24) 25] agiria).
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1.15. irudia. aizarnako
plaza.

Martinez alkatearen aldeko arrazoiak eman zituen. Aizarnazabalgo parrokiakoa izan arren, Aizarnako elizan
hobiratutako arbasoak omen zeuzkan. Tontsura adingabe zenean hartu omen zuen, baina orduan adinez nagusi
eta tontsurarik gabea omen zen. (Beduako arbasoak Aizarnako elizan hilobiratuta egoteak bitxia dirudi, hurbilago Aizarnazabal, Oikia eta Zumaiako elizak daudelako. Hala ere, Aizarnako elizak tenplarioek egindakoa
izatearen ospea du, eta tenplarioen elizetara gorputzak
urrutitik ekartzeko ohitura zegoen).

tin Etxezarreta apaizek Joan Urbietak prestaturiko
galderei erantzun ziezaieten. Azpeitiko Andres Loiola apaizak ere galderei erantzungo zien. Apaizek zin
egin zuten egia erantzungo zutela.
Ondoren Joan Urbietak Azpeitiko Joan Eizagirre
eta Getariako Joan Martinez Untzetakoa eskribauak
lekuko gisa aurkeztu zituen. Haiek ere zin egin zuten.

- 1524-X-30ean, Azpeitian, Joan Urbietak Iruñeko
ofizialak apaizei, galderei erantzun ziezaietela agin- 1524-X-22an, Azpeitian, Calderon lizentziatu eta duz, latinez idatzitako agiria aurkeztu zien. Martin
korrejidoreak epai bidez auzitara bi aldeak onartu zi- Gartzia Oñazkoa, Loiolako jauna, bertan zen lekuko.
tuen eta 9na eguneko epea eman zien beren testiganAzaroaren hasieran Calderon lizentziatuak, kotzak eta frogak aurkez zitzaten.
rrejidoreak, Joan Lopez Idoiagakoa eskribauari testi- 1524-X-25ean, Azpeitian, Joan Urbieta aizarna- gantzak nola jaso behar zituen zehaztu zion. Otxoa
rrak testigantzak jasotzeko bere aldetik Beizamako Martinez Beduakoak eta Zestoako Kontzejuak Joan
Joan Lopez Idoiagakoa eskribaua izendatu zuen, eta Martinez Lasaokoa izendatu zuten beren eskribau.
Joan Lopez Etxanizkoari Zestoako Kontzejuaren eskribaua izenda zezala eskatu zion, bi eskribauek elka- 1524-XI-2an, Oikian, Joan Urbietak Joan Perez Manrrekin testigantzak jaso zitzaten.
tzizidorkoa eta Maria Perez Mantzizidorkoa aurkeztu zituen
lekuko gisa. Biek zin egin zuten egia erantzungo zutela.
- 1524-X-27an, Azpeitian, Joan Lopez Idoiagakoa
eskribauak, korrejidorearen aginduari jarraituz, Joan
- 1524-XI-4an, Azpeitian, bertako Pedro Lopez IriUrbietaren eskea jaso zuen. Iruñeko ofizialaren lati- goiengoak lekuko gisa zin egin zuen. Ondoren Joan Urnezko agiria zuen Azpeitiko Pedro Eizagirre eta Mar- bietak lekukoei egin beharreko galderak aurkeztu zituen:
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1) Ea ezagutzen zituzten Joan Urbieta, Joan Perez
Egañakoa, Pedro Etxeberria, Lope Potzueta, Kristobal Ezenarro, Aizarnako gainerako eliztarrak eta
Otxoa Martinez Beduakoa (San Migel egunean
alkate izendatutakoa). Ea ezagutzen zuten Joan
Sarmiento korrejidore izandakoa.
2) Ea zekiten Otxoa Martinez lehen tontsurako
elizgizona zela.
3) Ea zekiten bi urte inguru lehenago Otxoa Martinez alkatea Maria Perez Mantzizidorkoak Sarmiento korrejidorearen aurrean bide kriminaletik
salatu zuela, Otxoa Iruñera joan zela eta, elizgizona zelako, apezpikuaren ofizialak eskumikuaren
mehatxuaz agindua eman ziola korrejidoreari auzi
hartan inhibi zedin.

Mantzizidorkoak Otxoa Martinez eta anaia Lantzarote Bedua salatu omen zituen. Biek omen zuten tontsura. Iruñeko bikario nagusiarengana joan omen zen
Otxoa Martinez.
Azpeitiko Andres Loiola apaizak, 36 urtekoak,
erantzun zuen gero. Ohean zegoela Pedro Eizagirre
apaiz eta notario apostolikoa etorri omen zitzaion
inhibizio-agiriarekin. Sarmiento korrejidoreari eman
omen zion.
Jarraian Martin Etxezarreta apaizak eman zituen
erantzunak. Otxoa Martinez Beduakoa laugarren
mailako senide omen zuen. Otxoa Martinez Iruñera
joan omen zen elizbarrutiko epaileengana. Maria Perez Mantzizidorkoa ere hara joan zen, eta, dirudienez,
Martin Berrobi notarioa joan zitzaion elizbarrutiko
epaitegira joan behar zuela jakinaraztera.

4) Ea zekiten Iruñeko ofizialaren aginduaren beGero Maria Perez Mantzizidorkoak, 36 urteko oirri Azpeitian Pedro Eizagirre apaizak eman ziola
Sarmiento lizentziatuari, eta hau inhibitu egin zela. kiarrak, bere erantzunak eman zituen. Alaba Mariarekin indarra erabiltzeagatik auzia korrejimenduan ipi5) Ea zekiten hura guztia herri haietan eta ingurue- nita gero Iruñera pasatu zen. Otxoa Martinez eta Lantzarote Bedua tontsuradunak zirelako, Anton Ziordia
tan ezaguna zela.
notarioarekin Otxoa joan zitzaion Maria Perezi osLehenbizi 48 urteko Joan Martinez Untzetakoa es- tatura. Elizgizona zela esan zion, hau da, Sarmiento
kribau getariarrak erantzun zien galderei. Maria Perez korrejidorearen jurisdikziotik kanpo zegoela, alegia.

1.16. irudia. oikiako
Mantzizidor etxea
(desagertua).
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Korrejidoreak gauza batzuk bahituraz hartu omen ziz- zuen auzian ez zela maltzurkeriaz ari. Lekuko Ramirez eta Joango Umansoro izan ziren. Joan Urbietak
kion Otxoari, eta haiek itzularaztea nahi zuen.
Otxoa Martinezentzat aurkeztutako galderak hauek
Hurrengo Joan Perez Mantzizidorkoa eskribauak, ziren:
26 urtekoak, erantzun zuen. Maria Perez Mantzizi1) Ea ezagutzen zituen Joan Urbieta, Pedro Egaña
dorkoa arreba zuen. Azpeitiko Joan Eizagirre apaizak,
eta gainerako eliztar aizarnarrak.
57 urtekoak, erantzun zuen jarraian. Bi urte eta erdi
inguru lehenago Pedro Irigoien eta Otxoa Martinezen
2) Ea zekien apezpikuak Otxoa Martinezi lehen
ama joan zitzaizkion. Joan Eizagirre apaiz eta notario
tontsura edo koroa eman ziola.
apostoliko zen. Iruñean ofizialak egindako inhibizioagiria zeukaten eta kopia egin zezala eskatu zioten.
3) Ea zekien Maria Joan Mantzizidorkoak Sarmiento korrejidorearen aurrean salatu zuela eta
Pedro Irigoien azpeitiarrak 58 urteko adina zuen,
Iruñeko apezpikuaren ofizialaren aurrean aurkeztu
eta bi urte eta erdi inguru lehenago Katalina Bedua
zela.
(Otxoa Martinezen ama) Iruñeko ofizialaren aginduarekin joan zitzaion. Azpeitiko notario apostolikoren
4) Ea zekien Iruñeko ofizialak elizgizontzat hartu
batek Sarmiento korrejidoreari jakinarazi behar zion
zuela eta Sarmiento korrejidorearentzat inhibizioagiriak zioena. Pedro Eizagirre apaiz eta notarioak
agiria egin zuela.
onartu omen zuen bere gain lan hura egitea.
Gero galderen erantzunekin testigantza haiek denak itxita eta zigilatuta korrejidoreari eman zizkioten.
Ondoren, Antonio Atxagak Joan Urbieta eta aizarnarren izenean Otxoa Martinezek zin egin eta galderei
erantzun ziezaiela eskatu zuen.
Aldi berean, Joan Lopez Etxanizkoak 80 eguneko
epea eskatu zion korrejidoreari testigantzak hartzeko.
Korrejidoreak 9 eguneko epea eman zion.

5) Ea zekien Pedro Etxezarreta notario apostolikoaren bidez Sarmiento korrejidoreari inhibizioagiria eman ziola.
6) Ea zekien korrejidoreak Otxoa Martinez preso
hartzeko agindua eman zuela eta tontsuraduna zelako ez zutela preso eduki.

Otxoa Martinezek baiezkoa erantzun zien lehen
eta bigarren galderei. Hirugarrenak zioena ere egia
- 1524-XI-6an, Zestoako Lizarrarats etxean, Joan zen, baina auzia jarritakoan Otxoak 25 urte bete gaMartinez Ibañetakoa eskribauak Otxoa Martinez Be- beak zituen, eta alkate aukeratu zutenean 25 urte beduakoari korrejidorearen agindua jakinarazi zion. Hu- tea zen. Hain zuzen elizgizon izateari utzi egin zion
rrengo asteartean Joan Urbietaren galderei erantzute- eta sekularra zen.
ra joan behar zuen. Lekuko Domingo Lizarrarats eta
Egun batzuk geroago, Hernanin, Joan Lopez EtxaMartin Fernandez Edarritzagakoa izan ziren.
nizkoa korrejidorearen aurrean azaldu zen Zestoako
- 1524-X-10ean, Azpeitian, Antonio Atxagak aha- Kontzejuaren izenean. Testigantzak jasotzeko epea
lordea eman zion Joan Lopez Etxanizkoari, hark kan- beste 20 egun luzatzea eskatu zuen.
pora joan behar zuelako eta haren auzien ardura era- 1524-XI-29an, Valladolidtik, Kantzelaritzako
mango zuelako.
epaileek errege-gutuna bidali zieten Joan Urbietari
- 1524-XI-11n, Azpeitian, Otxoa Martinez Be- eta lagunei. Zestoako Kontzejuaren izenean Anton
duakoa korrejidorearen aurrean azaldu zen. Zin egin Oro prokuradoreak Calderon korrejidoreak testigan- 29 -
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tzak jasotzeko eskatutako epea ukatu zielako, apelazioa egin zuten Valladolidko Kantzelaritzan. Beraz,
Joan Urbietaren aldeak auzitara azaldu behar zuen
Kantzelaritzan 15 eguneko epean.

200 dukateko isuna ordaindu beharko zuen obeditzen
ez zuen aldeak. Kontulariek 90 eguneko epea zuten
beren lana egin eta epaia emateko (ikus [XVI. m. (24)
5] agiria).

- 1524-I-27an, Salamancan, Joan de Cabezue- 1524-XII-9an, Azpeitian, Antonio Atxaga prokuradoreak Joan Urbietaren izenean korrejidoreari la eskribauaren aurrean Zestoako San Joan Perez
Otxoa Martinez alkatetzatik kendu eta Aizarnako Idiakaitz-Lilikoari aurkeztu zen. San Joan zestoarra
Salamancan ikasle zebilen eta ahalordea eman zien
alkatea hautaraz zezala eskatu zion.
ama Domenja Liliri eta anaia Joan Perez Idiakaitz- 1524-XII-12an, Azpeitian, Joan Lopez Etxaniz- Lilikoari. Haiek kudeatuko zizkioten ondasunak eta
koak korrejidoreari Valladolidko Kantzelaritzako auzietan prokuradore izango ziren. San Joanen emazte
Maria Perez Arronakoa (Altzolarats jauregiko andrea)
errege-gutuna aurkeztu zion.
ere ordezkatuko zuten. Elizetan aurkezpenak egiteko
- 1524-XII-17an, Azpeititik korrejidoreak Otxoa zuten eskubidea ere zainduko zieten San Joani eta
Martinezi agindua bidali zion hiru eguneko epean emazte Mariari. Maria Perezen amona Altzolarasko
aurkez zedin. Hurrengo egunean jakinarazi zion Do- Ana Arretxe andrea zen.
mingo Agirre eskribauak Ibañarrietako etxean Otxoa
San Joan Perez zestoarrak 25 urte bete gabeak ziMartinezi korrejidorearen agindua.
tuelako, zin egin zuen ahalorde haren aurka ez zela
- 1524-XII-22an, Azpeitian, Otxoa Martinezen adingabea zela argudiatuta joango. Agirian lekuko
izenean Joan Lopez Etxanizkoak bere aldearen arra- Diego Arias, Joan Soria eta Joan debarra izan ziren.
zoiak azaldu zituen. Korrejidoreak auzia amaitutzat
Hurrengo egunean, 1524-I-28an, eskribau berajo zuen, eta Otxoa Martinezi bederatzi eguneko epea
eman zion maltzurkeriaz ez zela ari zin egiteko. Bi ren aurrean, Salamancan, San Joan Perez Idiakaitzegun geroago Joan Lopez Etxanizkoak korrejidoreari Lilikoak berriz ere ahalordea eman zien ama Domeneskea egin zion bederatzi eguneko epean jaiegunak jari eta anaia Joan Perezi, Urdanetako elizan Maria
sar ez zitezen. Baiezkoa eman zion korrejidoreak emazteak eta biek zituzten eskubideak zain zitzaten.
Agirian lekuko Andres Villacreces, Rafael Martinez
(ikus [XVI. m. (24) 42] agiria).
eta Joan Soria salamancarrak izan ziren (ikus [XVI.
m. (24) 3] agiria).
1.4.3. Ana Arretxeren, Domingo

Arretxeren eta lilitarren agiriak

1524. urtean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriSeguruenik 1524. urtean, Zestoan, Blas Artazubiaga bauaren aurrean Altzolarats jauregiko Ana Arretxe,
eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Ana Arre- Juliana Gebara eta Maria Perez Arronakoa elkartu zitxe alarguna azaldu zen, biloba Maria Perez Arro- ren. Bertan zen Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa ere, anaia
nakoaren tutore gisa. Dirudienez Joan Beltran Ge- San Joan Perezen (Maria Perezen senarraren) ahalorbarak edo Maria Perez Altzolaraskoak zorra zeukan dea zuelako.
Mariari ordaintzeko, eta alde bakoitzak kontulari
Haiek ziotenez, Aiako Urdanetako elizaren pabana izendatu zuen zorra balioesteko. Anak Zestoako
Fernando Olazabal medikua hautatu zuen, eta Maria tronatua, eliza sortu zenetik, Altzolarats jauregikoePerez Altzolaraskoak Martin Gartzia Lasaokoa. Bi na zen, eta eskubidea zuten eliza hartarako apaizak
kontulariek testigantzak jasoko zituzten elkarrekin, izenda zitzan Iruñeko apezpikuari aurkezteko. Haiek
eta ematen zuten epaia bi aldeek beteko zuten. Bestela Urdanetako benefiziadu izateko Fortun Santxez Irae- 30 -
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1.17. irudia. altzolarats
jauregiaren horma eta
leihoak.

takoa apaiza (Erromako kurian zebilena) aurkeztu
zuten, baina apezpikuak eta bikario nagusiak ez zieten eskubide hura kontuan hartu. Ondorioz, Zestoako
Joan Martinez Lilikoa apaizari (Domenja Liliren lehengusu propioari) ahalordea eman zioten Altzolarats jauregikoen eskubideak auzitan defenda zitzan.
Ahalorde-agirian lekukoetako bat Joan Beltran Iraeta
izan zen (ikus [XVI. m. (24) 6] agiria).
Ustez 1524. urtean, Oiartzunen, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean dirudienez Joan Mendaro aurkeztu zen. Bertan Altzolarats jauregiko Ana Arretxek,
Domingo Arronaren alargunak, ahalordea eman zien
Martin Zuuberi eta beste bi zestoarri auzi batean testigantzak jaso eta gainerako eginbideak egin zitzaten.

Getariako kaleko Anaren etxe batez jabetu zen. Ana
Arretxek konpromisoa hartu zuen salmenta-agiriak
zioenaren aurka ez joateko.
Salerosketa-agirian lekuko Getariako Beltran Untzeta eskribaua eta Joan Basurto, eta Zestoako Aranguren izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 28] agiria).
- 1524-VIII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Domingo Areitzagakoa eta
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu ziren. Joan Perezek Joan Domingori dirua maileguz eman zion, eta
Joan Domingok konpromisoa hartu zuen urtebeteko
epean zenbait kintal burdina emanda ordaintzeko.

Obligazio-agirian lekuko Joan Akoa, Domingo
Lekuko Azkoitiko Pedro Ubaiar eskribaua eta Zes- Ezenarro eta Joan Artsuaga zestoarrak izan ziren (ikus
toako Martin Artzuriaga merioordea izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 30] agiria).
[XVI. m. (24) 7] agiria).
Urte hartan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Liliko
- 1524-VIII-6an, Zestoako Altzolarats jauregian, jauna, jadanik Maria Joaniz Zuatzolakoarekin ezkonBlas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Ana duta zegoen. Bost seme eta bi alaba izan zituzten21.
Arretxe andrea zegoen (Domingo Arronaren alarguna). Bertan ziren, halaber, Getariako Domingo Basur- 1524-VIII-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga esto eta emazte Leonor Iturritza (Baltasar Iturritzaren kribauaren aurrean, dirudienez Domingo Arretxek eta
eta Katalina Zarautzen alaba). Domingo Basurtok Otxoa Arretxek ahalordea eman zieten, besteak besAna Arretxeri urrezko 35 dukat eman zizkion eta te, prokuradore hauei: Gipuzkoako korrejimenduko
- 31 -
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gabeak) onetsi eta zin egin zuen 200 kintal burdina jaso
zituztela eta ordainagiriak zioenari aurka ez ziola egingo. Anaia Otxoa Martinez Beduakoa Ana Perez Arronakoarekin ezkondu zenean agindu zioten seniparteari
zegozkion kintal haiek. Lekuko Beltran Mendia eskriAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: baua, Domingo Oiartzabal eta Andres Frantses gaztea
Joan Arretxe, Domingo Zabala, Pedro Garratza eta Joan izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 3] agiria).
Perez Altzolaraskoa (ikus [XVI. m. (24) 31] agiria).
- 1524-IX-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1524-X-5ean, Beduan, bertako Katalina Etxe- bauak agiri bat idatzi zuen, lekuko, besteak beste,
zarreta, Katalina Bedua eta honen senar Fernando Joan Perez Altzolaraskoa eta Akertzako bat izanik.
Arrona elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren Jarraian leku eta eskribau beraren aurrean Maria Maraurrean. Katalina eta Fernandoren ezkontzarako Al- tinez Altzolaraskoa, Intzinakoa, aurkeztu zen. Hark
tzolarats jauregiko Ana Arretxe andreak (Domingo zioenez, Joan Gebara apaiz zenaren eta seme-alaben
Arronaren alargunak) 900 kintal burdina agindu zi- izenean, Altzolarats jauregiko Ana Arretxek emanda
tuen dote gisa. 700 kintal lehendik emanak zituen, eta 20 kintal burdina jaso zituen. Ana Arretxek guztira 66
orduan gainerako 200 kintalak ordaindu zituen, Joan kintal eman behar zizkion. Beraz, 46 kintal artean jasotzeko zeuzkan.
Otxoa Gorosarrikoaren eskutik.
Antonio Atxagari, Joan Lopez Etxanizkoari eta Joan
Martinez Untzetakoari, eta Valladolidko Kantzelaritzako Anton Orori, Joan Lopez Arrietakoari, Joan
Lazkanori eta abarri.

Maria Martinezek Ana Arretxeri 20 kintal haien
Ondorioz, Katalina amak, Katalina alabak eta senar Fernandok ordainagiria eman zioten. Agirian le- ordainagiria eman zion. Joan Perez Altzolaraskoa
kuko hauek izan ziren: Zarauzko Beltran Mendia es- izan zen Maria Martinezen fidatzaile (ikus [XVI. m.
kribaua, Durangoko Joan Beltran Arbaitza, mutrikuar (24) 33] agiria).
bat eta Azpeitiko Domingo Oiartzabal.
1524. urtean, seguruenik urriaren 19an, Aizarnako
- 1524-IX-5ean, Beduan, Getariako biztanle Fer- plazan Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria
nando Arronaren emazte Katalina Beduak (20 urte bete Martinez Altzolaraskoa (Intzinakoa) azaldu zen. Joan

1.18. irudia. Usurbilgo
atxaga etxea.
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Hurrengo hilean, ekainaren 11n, Zestoan, Martin
Gebara apaiz zenaren aginduz 66 kintal burdina zituen jasotzeko Altzolarats jauregitik, eta bertako Ana Ipintzak, Ana Ipintzak eta Joan Martinez Ibañetakoa
Arretxe andreak ordaindu egin zizkion. Beraz, Maria eskribauak (aitak), Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean salmenta-agiria egin zioten Zestoako Maria
Martinezek ordainagiria eman zion.
Martinez Altzolaraskoari (Napolin 1507an hildako
Horrez gain, Joan Gebararen agindua betez, Ana Jakobo Ipintzaren alargunari) eta honen seme Joan
Arretxek Aizarnako elizari beste 20 kintal burdina Ipintzari. Zestoako Kamioko etxeak, beren baratzeaeman zizkion. Arbitroen epai baten arabera hogei rekin, eta Aizpuruko sagastia saldu zizkieten ama-sekintal haiek Zestoako Pedro Iribarrenarentzat eta Zu- meei. Etxeen mugakide hauek ziren: Joan Kamioren
maiako Martin Aizarnazabalentzat izango ziren. Biak etxeak, Bergarazelaira zihoan bidexka, Blas Artazuere hantxe zeuden eskribauaren aurrean. Haiek ere biagaren sagastia eta errepidea. Sagastiak mugakide
ordainagiria eman zioten Ana andreari. Agirian le- hauek zituen: Domingo Zabalaren sagastia eta Kristokukoetako bat Joan Urbieta zestoarra izan zen (ikus bal Artzubiagarena, Azpeitiko errepidea eta Legazpi
(Urola) ibaia.
[XVI. m. (24) 44] agiria).
Seguruenik 1524. urtean, abenduaren 29an, Usurbilen Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua eta Grazia Arrona elkartu ziren. Grazia Arrona Zestoako Ana
Arretxeren eta Domingo Arrona zenaren alaba zen,
Usurbilgo Atxagako andre alarguna. Altzolarats jauregiko Ana Arretxek urrezko 40 dukat bidali zizkion
Grazia alabari, eta honek ordainagiria egin zion. Graziak Altzolarastik guztira 250 dukat jaso behar zituen,
eta 40 haiekin 150 zituen guztira jasoak. Beraz, beste
100 dukat kobratzeko zegoen.
Diru kopuru hura Altzolarats jauregian agindu zioten San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa bertako Maria
Perez Arronakoarekin ezkondu zenean. Ordainagirian lekuko Joan Azperro apaiza, Joanes Portalekoa eta Joanot izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 48] agiria).

1.4.4. Maria Martinez Altzolaraskoaren
erosketak eta agiriak
1524ko maiatzaren 17aren inguruan, Zestoan, Kristobal Artzubiaga eskribauaren aurrean, Joan Martinez
Ibañetakoa gazteak ahalordea eman zien Ana Ipintza emazteari, San Joan Ibañetari eta Martin Ipintzari,
haren ondasunak eta auziak kudea zitzaten eta, behar
izanez gero, haren izenean testamentua egin zezaten.
Agirian lekuko Martin Artzubiaga zaharra, Domingo
Zabala eta Joan Martinez Ibañetakoa zaharra (eskribaua eta Joan Martinez gaztearen aita) izan ziren.

Maria Martinez eta Joan Ipintzak 240 kintal burdina ordaindu zituzten Beduako errenterian. 120 kintal Marina Garratza alargunari eman zizkioten, Joan
Martinez Ibañetakoa gazteak eta zaharrak (aita eskribauak) eta Joan Beltran Iraetak zor zizkiotelako.
Beste 120 kintalak Joan Martinez Ibañetakoa aitak eta
semeak jaso zituzten salmentagatik. Salerosketa-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Aisoro
bikarioa, Domingo Zabala eta Martin Artzubiaga.
Ekainaren 11n, leku berean eta Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean, Maria Joanes eta Ana Martinez
Ibañetakoa ahizpek (Joan Martinez eskribauaren alabek), aitaren baimenarekin onetsi egin zuten Maria
Martinez Altzolaraskoari eta Joan Ipintzari egindako
salmenta. Zin egin zuten salmenta haren aurka ez zirela joango. Grazia Aisoro ama zenaren aldetik zegokien doteagatik 120 kintal ordaindu zituzten amasemeek. Lekuko Esteban Aisoro, Domingo Zabala eta
Martin Artzubiaga izan ziren.
Hurrengo egunean, ekainaren 12an, Joan Ipintza eta
ama Maria Martinez Altzolaraskoa Kamioko etxe eta
baratzera eta Aizpuruko sagastira sartu ziren, eta ondasun haietaz fisikoki jabetu ziren, Blas Artazubiaga
eskribauaren eta aipatutako lekuko zestoarren aurrean.
Dena den, 1524-VIII-30ean, aipatutako 240 kintal
burdinaz gain, Esteban Akertzari urrezko zazpi dukat
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go Martin Ruiz Errekondokoak Aiako Joan Ruiz Arteagakoari (edo Arrazubikoari) Zestoako Bekolako
etxea, burdinola, errotak eta mendiak errentan eman
zizkioten 13 urterako. Gero, 1523-III-27an, Joan Ruizek ahalordea eman zien Aiako Joan Olaskoagari, An- 1524-VI-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- brosio Zelaiandiari eta Zumaiako Pedro Martinez
bauaren aurrean Zumaiako Marina Garratza azaldu Mantzizidorkoari eta Joan Lopez Arteagakoari Bezen, Martin Gartzia Arteagakoaren alarguna. Zes- kolako etxe, burdinola, etab. errentan eman zitzaten
toako Joan Martinez Ibañetakoa aita-semeek, Joan (ikus [XVI. m. (23) 3] agiria).
Ipintzak, Joan Beltran Iraetak eta beste zenbaitek 120
Ondoren, 1524-VIII-7an, Aian, Zestoako Blas
kintal burdina zor zizkioten, eta zordunek konpromisoa hartu zuten kintal haiek epeka ordaintzeko. San Artazubiaga eskribauaren aurrean Aiako Maria Ruiz
Joan egunean Beduan 40 kintal emango zizkioten ur- Arrazubikoa, Zumaiako Joan Lopez Arteagakoa (Maria Ruizen semea) eta Zestoako Sebastian Artazubiatero, 120 kintalak osatu arte.
ga elkartu ziren.
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Esteban Aisoro
Joan Ruiz Arteagakoa (Joan Lopezen anaia) hil
bikarioa, Domingo Zabala eta Martin Ipintza izan ziegin zen Indietatik bueltan zetorrela, baina Joan Loren (ikus [XVI. m. (24) 23] agiria).
pez anaiak eta Maria Ruiz amak ahalmena zuten BeGogoan izan behar da Joan Martinez Ibañetakoa es- kolako etxea, burdinola, errotak, mendiak, Pagaldakribaua (aita) Zestoako izen-deitura bereko apaizaren zuri (edo Pagaldazubi), etab. errentan emateko. Oneta Maria Zuube ezkongabearen semea zela. Ama hil ze- dorioz, errentan eman zizkioten Zestoako Sebastian
nean, Joan Martinez Ibañetakoa apaizak mesede eskatu Artazubiagari 13 urterako. Epea hurrengo San Joan
zio Fernando Katolikoa erregeari semea legezta zezan eta egunean hasiko zen kontatzen. Errenta urtero urrezko
legezko seme-alaben eskubideak izan zitzan. 1480-III- 44 dukatekoa izango zen.
6an lortu zuen mesedea (ikus [XV. m. 48] agiria).
Joan Lopezek eta Maria Ruizek burdinola eta erro1.4.5. Zestoako artazubiagatarren tratuak tak konponduta eta martxan emango zizkioten, baina
burdinolako hauspoak Sebastian maizterrak ipini eta
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Joan Lopez konponduko zituen. Bekolako etxearen basoak (ZorArteagakoarekin eta anaiarekin auzia zuen Kantze- notza, Pagaldazuri eta Errotakoak) kudeatzeko ballaritzan Aiako Arrazubiko ondasunen kudeaketaren dintzak ere zehaztu zituzten.
ondorioz (ikus II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501Errentamendu-agirian lekuko Joan Agirre apaiza,
1520) liburuko [XVI. m. (17) 3] agiria eta [XVI. m.
(19) 5], eta [XVI. m. (23) 9] agiriak). 1523-XII-23an Anbrosio Zelaiandia, Esteban Irigoen eta Petri ZuazValladoliden emandako azken epaiari Martin Otxoa nabar (Aiakoak eta Oiartzungoak) izan ziren.
Artazubiagakoaren prokuradoreak, Joan Lopez ArrieJarraian, leku berean eta eskribau beraren aurrean,
takoak, aurka egin zion, eta 1524-I-8tik 1524-III-15a
bitartean Joan Lopez Arteagakoaren prokuradore An- Sebastian Artazubiagak Joan Lopezi eta Maria Ruizi
ton Orok eta biek epaileei zenbait eskaera egin zieten bi urteko errenta (urrezko 88 dukat) ordaindu zizkien,
auziaren jarraipen gisa (ikus [XVI. m. (24) 2] agiria). eta ama-semeek ordainagiria eman zioten. Lekuko
Aiako Joan Agirre apaiza eta Anbrosio Zelaiandia eta
Aurreko urtean, 1523-III-12an, Getariako Joan Oiartzungo Esteban Irigoen eta Petri Zuaznabar izan
Martinez Untzetakoak, Beltran Untzetak eta Errezil- ziren (ikus [XVI. m. (24) 29] agiria).
ordaindu zizkioten (Joan Martinez Ibañetakoa gazteak zor zizkiolako) eta beste hiru dukat gastatu zituzten auzian (ikus [XVI. m. (24) 16], [XVI. m. (24) 17]
eta [XVI. m. (24) 20] agiriak).
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1.19. irudia. oikiako errenteria
etxea.

- 1524-IX-6an, Zestoako Beduako San Lorente elizan,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Sebastian Artazubiaga (Blasen osaba) zestoarra eta Zumaiako Katalina
Dorrekoa eta Joan Fernandez Dorrekoa, semea, elkartu
ziren. Ama-semeek Sebastiani errentan bost urterako Oikiako errenteria, bere lur, zuhaitz eta ondasunekin, eman
zioten. Bost urteko errentak ordainduta zeuzkan Sebastian Artazubiagak. Errentamendu-agirian lekuko, besteak
beste, Zestoako Fernando Sorazabal eta Getariako Esteban Sorazabal izan ziren.

Artiga arrebari (Martin Artzuriagaren emazteari) eta
beste 60 kintalak Joanek hartu zituen, haren gurasoek
eta Artigako etxeak (Artiga behekoak) zituzten zorrak
ordaintzeko. Joan Artigak Sebastiani ordainagiria
eman zion. Lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, Martin Arano mandazaina eta Joan Lizarrarats izan ziren.

Jarraian, lekuko eta eskribau berak aurrean zirela,
Joan Artigak ahalordea eman zien Sebastian Artazubiagari, Domingo Lizarraratsi (Joanen osabari) eta
Maria Artazubiaga emazteari auzietan prokuradore
Jarraian, leku berean eta eskribau beraren aurrean, Ka- izan zitezen. Behar izanez gero, Joan Artigaren testatalina eta Joan ama-semeek obligazio-agiria egin zuten; mentua egiteko ere ahalmena izango zuten. Ahalordea
izan ere, Sebastian Artazubiagak urrezko 20 dukat maile- eman zien, halaber, Gipuzkoako korrejimenduko eta
guz eman zizkien, eta hurrengo San Migel egunetik hasita Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri
bost urteko epean itzuliko zizkioten. Lekukoak lehen ai- (ikus [XVI. m. (24) 40] agiria).
patutakoak izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 36] agiria).
- 1524-IX-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1524-IX-25ean, Zestoan, Joan Artiga eta Sebas- bauaren aurrean Otxoa Martinez Artazubiagakoak eta
tian Artazubiaga elkartu ziren Blas Artazubiaga eskri- Martin Joan Mendiak agiria egin zuten. Batak besteabauaren aurrean. Joan Artiga Sebastianen alaba Maria ri (agiria egoera txarrean dagoelako ez dakigu nork
Artazubiagarekin ezkondu zen, eta Sebastianek guzti- nori) urrezko 60 dukat eman zizkion. Agirian lekuko
ra alabari dote gisa 160 kintal burdina, oheak, arropak zestoar hauek izan ziren: Sebastian Artazubiaga, Joan
Otxoa Artazubiagakoa, Joan Erretzabal eta Joan Arreeta kutxa agindu zizkion.
txe (ikus [XVI. m. (24) 40] agiria).
Sebastianek dena ordaindu zuen. 50 kintal burdina
- 1524-XII-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriMaria Artigari (Joanen arreba eta Domingo Ermuaren alargunari) eman zizkion, beste 50 kintal Katalina bauaren aurrean Martin Artazubiaga aurkeztu zen. Martin- 35 -
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Ondasun haiek denak Joan Mirubiak eta emazte Maek aita Esteban Artazubiagari ahalordea eman zion haren
izenean zenbait liho, urdai eta gantzen balioa kobra zezan. ria Joangok beretzat hartuta zeuzkaten, eta Domenjak
bere laurdena eskatzen zuen. Ondasunak beretzat hartuAhalorde-agirian lekuko, besteak beste, Esteban tako urte bakoitzeko urrezko 20 dukat ere eskatu zituen.
Eztiola eta San Joan Artazubiaga zestoarrak izan ziren
Egun hartantxe, Aizarnazabalgo Mirubia etxean
(ikus [XVI. m. (24) 47] agiria).
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak Joan
Mirubiari eta Maria Joango emazteari korrejidorearen
1.4.6. Mirubiko herentzia
aginduaren berri eman zien, auzitara aurkez zitezen.
- 1524-VII-13an, Aizarnazabalgo Arrozpiden (orain- 1524-X-24an, Azpeitian, Antonio Atxaga prokugo Ozpiden), ibaiko ibian, Zestoako Joan Martinez
Ibañetakoa eskribauaren aurrean Otxoa Martinez Be- radoreak korrejidorearen aurrean demanda aurkeztu
duakoa azaldu zen. Legazpi ibaian (oraingo Urolan) zien Joan Mirubia maisuari, Maria Joango emazteari
etxea eta presa artifiziala egin omen zituen Otxoak, eta Joan Mirubia semeari.
eta bertako bi harriren bidez gariarekin irina eta za- 1524-X-30ean, Aizarnazabalgo Ezurin (oraingo
hia egin omen zituen. Lekuko Pedro Segura ferratzailea eta Domingo Amezketa zestoarrak eta Frantzisko Etzubin), Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren aurrean Joan Mirubiak, emazte Maria JoanArrona getariarra izan ziren.
gok eta seme Joan Mirubiak ahalordea eman zieten
- 1524-IX-5ean, Zumaian, Joan Santxez Zu- Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Joan
maiakoa eskribauaren aurrean, Zestoako Domenja Martinez Untzetakoa getariarrari, Joan Lopez EtxanizMirubia alargunak ahalordea eman zien Joan Martin- koa arrasatearrari, Bartolome Ibarbia azpeitiarrari eta
ez Atxagakoa seme zestoarrari eta Gipuzkoako korre- Antonio Atxaga usurbildarrari. Ahalordea eman zieten,
jimenduko Bartolome Ibarbiari, Antonio Atxagari eta halaber, Valladolidko Kantzelaritzako Anton Orori,
Martin Kareagari eta Martin Arrateri. Domenja MiruMigel Aburrutzari.
biarekin zuten auzian ordezkari izango ziren. AhalorDomenja Martin Atxagaren alarguna zen, eta auzia de-agirian lekuko Joanes Areitzaga apaiza, Martin Aripini zion Maria Joango Mirubia ahizpari. Gurasoak laureta eta Joan Liaobiaga zumaiarrak izan ziren.
testamentua egin gabe hil ziren Aizarnazabalgo Miru- 1524-XII-1ean, Azpeitian, korrejidorearen eta Joan
bia etxean, eta herentzian zegokion zatia kobratu nahi
zuen. Ahalorde-agirian lekuko Joan Martinez Gan- Eizagirre eskribauaren aurrean Joan Martinez Untzeboakoa, pilotua, Joan Martinez Ganboakoa eta Anton takoa prokuradorea aurkeztu zen. Domenja Mirubiak
ipinitako auzian Joan Mirubia, Maria Joango eta Joan
Garate zumaiarrak izan ziren.
semearen izenean bere aldeko arrazoiak azaldu zituen.
- 1524-X-21ean, Azpeitian, Antonio Atxaga
- 1524-XII-9an, Azpeitian, korrejidorearen eta
prokuradoreak Domenja Mirubiaren izenean auzia
ipini zien Joan Mirubia maisuari, emazte Maria Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauaren aurrean
Joango Mirubiari (Domenjaren ahizpari) eta haien Antonio Atxaga prokuradoreak Domenja Mirubiaren
seme Joan Mirubia gazteari. Domenjaren gurasoak alde egin zuen. Ez omen zuen seniparterik jaso eta
Joan Mirubia eta Maria Joango Akoa izan ziren, eta Mirubiko ondasunetan zegokion zatia nahi zuen.
Mirubia baserrian lau alaba hazi zituzten: Maria
- 1524-XII-16an korrejidoreak bi aldeak onartu ziJoango, Domenja, Grazia eta Elbira. Baserria bere
lur, sagasti, gaztainadi, errota, abere, zilar, bitxi, tuen auzitara, eta bakoitzari 29 eguneko epea eman
zion testigantzak aurkez zitzan.
ohe, arreo, upel eta guzti utzi zuten.
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1.20. irudia. azpeitiko
enparan etxea.

- 1524-XII-20an, Azpeitian, Calderon korrejidoreak
agindua bidali zion Zumaiako Joan Perez Elorriagakoa
eskribauari. Domenja Mirubiak lekukoen testigantzak
hartzeko bere eskribautzat hautatu zuen, eta korrejidoreak testigantzak nola hartu behar zituen zehaztu zion.
Beste aldeak bere eskribaua izendatu behar zuen, eta
biek elkarrekin jasoko zituzten testigantzak.

Gero Pedro eta Domenjak Azametxipi baserria eta
beste ondasun asko erosi zituzten. 1502. urte inguruan hil zen Domenja ama, eta 1522. urte hasieran
Pedro aita.

Teresa Perezek eta honen senar Garagartza batxilerrak auzia ipini zieten Martin Gartziari eta Maria
Nikolasi, gurasoen ondasunen erdia eskuratu nahi zuEgun batzuk geroago, abenduaren 31n, Mirubiko telako. 1524-VII-4ko errege-gutunaren bidez Vallaerrotetan Joan Perez Elorriagakoak Joan Mirubiari, dolidko Kantzelaritzatik dei egin zioten Martin Garemazte Maria Joangori eta seme Joan Mirubiari ko- tzia Lasaokoari auzitara aurkez zedin.
rrejidorearen aginduaren berri eman zien. Lekuko Mi- 1524-V-10ean, Azkoitian, Azpeitiko Joan Marrubiko Joan Olaskoaga morroia izan zen (ikus [XVI.
tinez Lasaokoa eskribauaren aurrean Martin Gartzia
m. (24) 26] agiria).
Lasaokoa eta Joan Martinez Enparangoa azpeitiarra
elkartu ziren. Martin Gartzia zestoarrak zioenez, Ma1.4.7. Martin Gartzia Lasaokoaren
ria Nikolasekin ezkondu zenean Pedro eta Domenja
emaztearen dotea
gurasoen onibar guztiak agindu zizkioten, eta kontratu
Zestoako Martin Gartzia Lasaokoa Maria Nikolas hartan fidatzaileetako bat Pedro Martinez Enparangoa
Zabala azpeitiarrarekin ezkondu zen. Maria Nikolas zen, hau da, Joan Martinez Enparangoaren aita zena.
Pedro Perez Zabalakoa batxilerraren eta Domen- Teresa Perez koinatak, berriz, auzia ipini zion ondaja Astigarribia azpeitiarren alaba zen, eta ahizpa sun haien erdia eskuratu nahi zuelako. Beraz, Martin
zeukan, Teresa Perez Zabalakoa, Diego Garagartza Gartziak Joan Martinez Enparangoari, fidatzaile zebatxilerraren emaztea. Pedro Perez Domenjarekin nez gero, auzian parte har zezala eskatu zion, ondasun
ezkondu zenean, emaztearengandik ondasun hauek haiek sanea zitzan. Lekuko Joan Perez Egurtzakoa eta
jaso zituen Azpeitian: dorretxea, dolarea, baratzeak, Asentzio Izagirre azpeitiarrak eta Joan Perez ZenSagastizabal baserria, Abitaingo mendiak eta lurrak. doiakoa azkoitiarra izan ziren.
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- 1524-V-11n, Azpeitian, Joan Martinez Lasaokoa
eskribauaren aurrean Martin Gartzia Lasaokoa zestoarra eta Martin Gartzia Oñazkoa, Loiolako jauna,
elkartu ziren. Loiolako jauna ere fidatzaile zen Martin
Gartzia Lasaokoaren ezkontza-kontratuan, eta Joan
Martinez Enparangoari egindako eske bera egin zion.
Lekuko Joan Otxoa Urangakoa eskribaua eta Joan Elosu mazolaria izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 13] agiria).

1.4.8. Lizarrarastarren harremanak
- 1524-V-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean Getariako Lope Lizardi, Maria Martin Lizardi
alaba eta Zestoako Martin Lizarrarats elkartu ziren. Lehenbizi urrezko 40 dukaten tratua egin zuten. Lekuko
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa, eskribaua, Joan
Erretzabal eta Joan Arretxe gaztea izan ziren.

izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 18] agiria).
- 1524-IX-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Lizarraratsek ahalordea eman
zien Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Martin izeneko beste zestoar bati. Martin Lizarraratsen ondasunak
kudeatzeko eta haren auzietan parte hartzeko ahalmena izango zuten. Ahalorde-agirian lekukoetako bat
Joan Otxoa Artazubiagakoa izan zen (ikus [XVI. m.
(24) 37] agiria).
- 1524-IX-21ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Zestoako Domingo Lizarrarats,
Arroako Pedro Baranbio eta honen emazte Ana Oribia
elkartu ziren. Domingok Pedrori eta Anari Arroako
Oribia baserria bere ondasunekin urrezko 80 dukatean erosi zien. Senar-emazteek ordainagiria eman
zioten Domingo Lizarraratsi.

Jarraian, leku berean eta eskribau beraren aurrean,
Salerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Zestoako Joan Martinez Akertzakoa alkatea bertan
zela, Lope Lizardik alaba Maria Martinek 25 urte be- Oribia (Anaren aita, Bilbon bizi zena), Joan Usarrateak zituela jakinarazi zuen. Beraz, alkatearen aginduz ga, Martin Akertza eta Joan Etxeberria (azken hirurak
ahalmena lortu zuen alabak eskribauarekin eskriturak debarrak).
egiteko. Emantzipatu egin zen Maria Martin alaba.
Jarraian, Domingo Lizarrarats senar-emazteek
Segidan, leku berean, Lope Lizardik eta Maria Oribia baserrira sartu egin zuten, eta haiek kanpora irMartinek Zestoako Martin Lizarraratsi Getarian ma- ten ziren. Domingo etxean ibili zen, ateak ireki eta itxi
hastia saldu zioten urrezko 60 dukatean. Mahastiaren egin zituen, zuhaitz batzuetako adarrak moztu egin
kokalekua eta mugak zehaztu zituzten. Aipatutako zituen eta lurra aitzurtu zuen, jabe zela adierazteko
dukatak Loperi Martinek hura preso egon zenean or- (ikus [XVI. m. (24) 38] agiria).
daindu zizkion.
- 1524-X-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriLope Lizardik eta Maria Martinek fidatzaile gisa bauaren aurrean Domingo Lizarrarats (edo Domingo
Getariako Joan Perez Amilibikoa batxilerra aurkeztu Artiga) azaldu zen. Oribiako baserria bere lur eta onzuten, eta batxilerrak ontzat jo zuen fidatzaile izatea. dasunekin saldu egin zion Martin Lizarraratsi urrezko
Ondoren Maria Martinek zin egin zuen salerosketa- 80 dukatean. Dukat haiek Martinek eman zizkion
Domingori 40 dobloitan, eta baserriaren jabetza Maragiriak zioenaren aurka ez zela joango.
tini eman zion Domingok. Salerosketa-agirian lekuko
Egun eta leku berean Blas Artazubiagaren aurrean zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Arretxekoa, Joan
Lope Lizardik eta Maria Martin Lizardik konpromi- Erretzabal eta Pedro Gebara (ikus [XVI. m. (24) 41]
soa hartu zuten Joan Perez Amilibikoa, salerosketa agiria).
haren ondorioz arazoak baldin bazeuden, onik ateraSeguruenik 1524. urtean, azaroaren 5ean, Zestoan,
tzeko. Lekuko, Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa,
eskribaua, Joan Erretzabal eta Joan Arretxe gaztea Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, dirudienez
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Joan Kamiok truke-letra edo zedula ekarri zuen. Martin Lizarraratsi Martin Perez Apategikoak dei egin
zion truke-letrako urrezko 40 dukatak ordain ziezazkion. Martin Perezek jaso egin zituen 40 dukatak
doteagatik zegozkiolako, eta ordainagiria eman zion
Martin Lizarraratsi. Martin Perezek Joan Martinez
Amilibikoa zestoarra aurkeztu zuen fidatzaile gisa.

Salerosketa-agirian lekuko Martin Lizaso, Lope
Amilibia eta Pedro Otalora izan ziren (ikus [XVI. m.
(24) 15] agiria).

- 1524-IX-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Migelez Ipintzakoa alarguna
azaldu zen. Hark zioenez, alabaren tutore gisa Esteban Akertzak emanda 22 kintal burdina jaso zituen.
Agirian lekuko Joan Perez Arretxekoa, Joan Bal- Ondorioz, Estebani ordainagiria eman zion. Lekuko
tzola eta Joan Amezketa izan ziren (ikus [XVI. m. Joan Perez Altzolaraskoa, Martin Lizarrarats eta Mar(24) 46] agiria). Azpimarratu beharra dago Zestoan tin Artzuriaga zestoarrak izan ziren.
1524. urtean behintzat truke-letrak erabiltzen zirela.
Jarraian, leku berean eta eskribau beraren aurrean,
Zestoako Teresa Artiga alarguna azaldu zen. Esteban
1.4.9. Joan Baltzola, Pedro Baltzola eta
Akertzak emanda urrezko 60 florin jaso zituen, zor
Esteban Akertza
zizkiolako. Teresa Artigak ordainagiria eman zion Es- 1524-V-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- tebani (ikus [XVI. m. (24) 34] agiria).
ren aurrean, Pedro Baltzola zestoarra aurkeztu zen.
- 1524-IX-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriAlarguna zen, seme-alabak eta bilobak zituena. Seguruenik Pedrok herritik kanpora bidaiaren bat egin bauak agiria egin zuen. Esteban Akertzak eta Joan
behar zuelako, ahalordea eman zien Zestoako Domin- Akertza semeak Grazia Zatarain zenaren ondorengoego Lizarraratsi eta Joan Perez Altzolaraskoa suhiari kin egindako tratu batena zen. Lekuko Zestoako Joan
Martinez Lilikoa, Martin Lizarrarats eta Domingo Liharen ondasunak kudea zitzaten.
zarrarats izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 35] agiria).
Hala ere, Pedro Baltzola testamenturik egin gabe
hiltzen baldin bazen, Domingo Lizarraratsek baino ez 1.4.10. Zestoako elizako kapera berria
zuen ahalmena Pedroren izenean testamentua egiteko. Oinordekotzat Pedro Baltzolaren alabaren bat edo - 1524-IV-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribilobaren bat hautatu beharko zuen. Gainerako seme- bauaren aurrean, besteak beste zestoar hauek azaldu
alaba edo bilobaren bati, Pedrok agindutakotik aparte, ziren: Domingo Lizarrarats eta Martin Lizarrarats
diru kopururen bat ere eman ahal izango zion, egoki- (Zestoako elizako administratzaileak), Joan Perez
tzat jotzen bazuen.
Idiakaitz-Lilikoa, Joan Martinez Amilibikoa, Fernando Olazabal, Blas Lasao, Domingo Arretxe, Martin
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Lizaso, Joan Ipintza, Pedro Artzubiaga, Domingo
Joan Perez Arretxekoa, Pedro Gebara eta Joan izene- Aia, Joan Perez Altzolaraskoa, Joan Artiga, Joan Balko beste zestoar bat (ikus [XVI. m. (24) 12] agiria).
tzola, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Martin Ibiakaitz,
Jakobo Gesalaga, Sebastian Artazubiaga eta Joan
- 1524-V-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Erretzabal. Haiekin elkartu zen Errezilgo Joan Abieta
bauaren aurrean Debako Joan Baltzola eta Azkoitiko hargin-maisua ere.
Domingo Egurtza elkartu ziren. Joanek Domingori
idi parea saldu zion, eta Domingok maiatzeko PazZestoako eliztar haiek elizako buruan (abside
ko egunetik urtebetera ordainduko zion. Urrezko sei aldean) kapera berria eraiki nahi zuten, eta horretadukat eta erdi hurrengo iraileko San Migel egunerako rako enkantea egin zuten, ohi bezala kandela piztuta.
ordainduko zizkion.
Kandela itzali artean eskaintzarik onena Joan Abieta
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ra izango zuen, eta Orioko harriaz egingo zen. Harri
hura ur gaziak busti gabekoa izango zen.
Kaperako lanak Joan Olotzagak, Sebastian Aratristainek, Pedro Etxaburuk edota beste zenbait hargin-maisuk noiznahi ikertu ahal izango zituzten, eta
Joan Abietak haiek markatutako akatsak bere kontura
konpondu beharko zituen. Materialak Zestoako eliztarrek emango zizkioten Joan Abietari, baina basora
joan beharko zuen behar zuen zura markatzera. Harria
herriko edozein harrobitatik hartu ahal izango zuen.
Kapera amaitu eta hogei urteko epean akatsen bat
azaltzen baldin bazitzaion, errezildarrak eta bere fidatzaileek beren kontura konpondu beharko zuten.
Joan Abietak lanagatik 340 dukat epeka jasoko
zituen. Egun hartantxe 120 dukat emango zizkioten,
eta beste 80 dukat Domingo Zabalari eta Joan Martinez Ibañetakoa eskribauari kobratzeko ahalmena
eman zioten. Domingok 54 dukat eta Joan Martinez
eskribauak 26 dukat zor zizkioten elizari, lehen administratzaile izan zirenean diru haiek jaso zituztelako.
Gainerako 140 dukatak epeka ordainduko zituzten
eliztarrek: 70 dukat hurrengo ekaineko San Joan egu1.21. irudia. Zestoako eliza. Lilitarren kapera.
netik urtebetera, eta azken 70 dukatak kapera amaitutakoan. Handik bi urte eta lau hilabetera egongo zen
hargin-maisuak egin zuen, eta, ondorioz, 340 duka- kapera eraikita, pintatuta eta amaituta.
tean lanak errezildarrak egingo zituen, zenbait balDomingo Zabalari eta Joan Martinez Ibañetakoa
dintza beteta.
eskribauari 80 dukat kobratzeaz Joan Abieta arduraJoan Abietak kaperaren parean elizako hormak al- tuko zen; baita, behar izanez gero, auzitara eramateaz
txatu egingo zituen gizonaren altuera adina, eta altue- ere. Bestalde, Joan Abietak onartu egin zuen Martin
ra horretan kapitelak ipiniko zituen. Gero, planoaren Lizarraratsek eta Domingo Lizarraratsek enkantean
arabera estaliko eta pintatuko zuen kapera. Horreta- beste 15 dukat eman zizkiotela.
rako harria eliztarrek ekarria zeukaten herri barruraiJoan Abietak fidatzaile errezildar hauek aurkeztu
no. Gainera, Liliko etxearen kapera egiten ari ziren,
eta hango horma bat bota egingo zuten, eta harri hura zituen: Joan Martinez Loidikoa, Domingo Irure, Marere erabili ahal izango zuen. Eliztarrek emango zio- tin Eizagirre eta Joan Saroeberri. Denak ere une hartan Zestoan zeuden.
ten, halaber, behar zuen kare eta hondar guztia.
Kontratu hartan lekuko zestoar hauek izan ziren: MarJoan Abietak planoek eta “pinturak” ziotenaren
arabera amaituko zituen kaperako lanak. Kapiteleta- tin Lizaso, Joan Martinez Ibañetakoa gaztea, Jakobo Baltik giltzarriraino gangak gutxienez 25 oineko altue- tzola, Domingo Arretxe hargina eta Joan Zuube hargina.
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Jarraian, Joan Abietak aitortu zuenez, Zestoako Etxeberria ziren testamentu-betearazleak. Baldintza
Martin Lizarraratsek emanda urrezko 120 dukat jaso hori betetzen ez bazuen, Maria Joango izango zen oizituen (dukata 48 txanponekoa izanik), parrokian ka- nordeko, hurrengo Pedro eta hurrengo beste anaia.
pera egiteko kontratuagatik zegozkiolako.
Maria Joangori 60 kintal burdinako dotea emango
Joan Abietak ordainagiria eman zien eliztarrei eta zioten, eta hamar haritz, bi ohe oso eta izara ere bai.
elizako administratzaileei. Ordainagirian bi lekuko Testamentu-betearazleen baimenik gabe alabaren bat
Joan Lopez Aiakoa zumaiarra eta Martin Lizaso zes- ezkontzen bazen, 40 kintal burdinako dotea besterik
ez zuen izango. Pedro eta Joango semeei 10 kintal
toarra izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 11] agiria).
burdina eta behi bana emango zieten dote gisa.

1.4.11. Beste zenbait agiri

1524. urteko egunen batean, Arroan, ustez Joan Atristainek, Joan Gorostiagak eta Otxoa Esnalek obligazio-agiria egin zuten Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Urtebeteko epean Maria Joango
izeneko emakumeari 80 kintal burdina ordainduko
zizkioten. Lekuko Zumaiako Joan Mirubia, Domingo
Dornutegi eta Pedro Dornutegi izan ziren (ikus [XVI.
m. (24) 4] agiria).
1524. urtean, ustez martxoaren 22an, Arroan Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kristobal Etxeberriak testamentua egin zuen. Hildakoan
gorputza Arroako Santa Ana elizan hobiratzea agindu
zuen, Etxeberria etxearen hilobian, Maria emazte zena
zegoen lekuan. Ondoren diru-laguntzak eman zizkien inguruko elizei: Arroako Santa Anari zilarrezko
erreala, Itziarkoari erreal erdia, Elorriagakoari erreal
erdia eta Sasiolako San Frantziskoren monasterioari
txanpon bat. Horrez gain 30 meza emango zituen Domingo Areitzaga bikarioak haren arimaren alde.

Testamentuan lekuko debar hauek izan ziren: Domingo Areitzaga apaiza, Kristobal Olaskoaga, Martin Urbieta eta Uzkangako bat (ikus [XVI. m. (24) 8] agiria).
- 1524-III-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Joan Martinez Amilibikoa zestoarra eta
Joan Perez Arrazubikoa zarauztarra elkartu ziren. Joan
Martinezek Zarautzen Inurritza baserria berea zuen, eta
zazpi urtez maizter Joan Perez Arrazubikoa izan zen. Joan
Martinez nagusiak errentan beste 10 urterako eman zion
baserria, hurrengo iraileko San Migel egunetik hasita.
Errenta Joan Perez maizterrak urtero garia, garagarra eta artatxikia emanda ordainduko zion. Baserrian
hasitako ganaduari zegokionez, bi heren nagusiarentzat izango ziren eta heren bat maizterrarentzat. Ardiak erdi bana haziko zituzten. Soroak lantzeko alde
bakoitzak idi bana ipiniko zuen. Maizterrak urtero bi
kapoi on emango zizkion nagusiari Gabon egunean.

Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago alde bakoitzak besteari asmoen berri emango zion, hau da, nagusiak
Jarraian, Kristobal Etxeberriak bere ondasunen ze- maizterrak jarraitzerik nahi zuen ala ez jakinaraziko zion,
rrenda egin zuen: Etxeberria baserria bere lur, sagasti, eta maizterrak baserritik beste nonbaitera joateko edo gerazuhaitz eta abarrekin, 22 behi, 12 ahuntz, txerrama eta tzeko asmoa zuen jakinaraziko zion nagusiari.
3 txerri. Gainera Joango Etxeberria anaiak bi dukat
eta erreala zor zizkion.
Errentamendu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Esteban Artazubiaga, Domingo Arretxe zaharra eta Martin
Kristobal Etxeberriak lau seme-alaba zituen: Joan- Fernandez Edarritzagakoa (ikus [XVI. m. (24) 9] agiria).
go, Pedro, Maria San Joan eta Maria Joango. Maria San
Joan alaba izendatu zuen oinordeko, baina testamen- 1524-IV-17an, Zumaian, Joan Arbestain eskritu-betearazleek izendatutakoarekin ezkondu beharko bauaren aurrean Domingo Iraeta eta Mari Orio (Zuzuen. Joan Baltzola, Domingo Antsorregi eta Joan maiako biztanleak) elkartu ziren. Domingok Mari
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1.22. irudia. aizarnako
etxeberri baserria.

Oriorengandik sei kintal burdina jaso zituen, eta Fernandez Edarritzagakoa eta beste zestoar bat izan
haiek Hernando Agirreren itsasontzian lehenbizi An- ziren (ikus [XVI. m. (24) 19] agiria).
daluziara eramango zituen. Han salduko zituen, edo
- 1524-VI-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribestela Palermon eta Messinan. Kobratutakoa Mari
bauaren aurrean Pedro Etxeberria eta Maria Ruiz
Oriori emango zion.
Etxeberria senar-emazteak eta Pedro Egaña zestoarrak
Obligazio-agirian lekuko Txomin Iraeta (Domin- elkartu ziren. Pedro Egañak lehen Maria Ruizen gugoren semea) eta Joan Aresti izan ziren (ikus [XVI. rasoei burdinazko 44 kintal pletina eman zizkien, eta
zor hura Pedro Etxeberriak eta Maria Ruizek bere
m. (24) 10] agiria).
gain hartu zuten. Beduako errenterian urtero 9 kintal
- 1524-V-10ean, Zestoan. Blas Artazubiaga eskri- emango zizkioten eta azken urtean 8 kintal. Obligabauaren aurrean obligazio-agiria egin zuten Joan Errezus- zio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Sebastian
tak eta beste norbaitek. Batak besteari urrezko 12 dukat Artazubiaga, Joan Akertza eta Martin Arzallus.
maileguz eman zizkion, eta zor hura itzultzeko epeak eta
Jarraian, leku berean, eskribau beraren aurrean
baldintzak zehaztu zituzten. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Blas Lasao, Martin Fernandez Edarritzagakoa eta eta aipatutako lekukoak bertan izanik, Pedro Egañak
ordainagiria eman zien 44 kintal burdinagatik Pedro
Akertza deiturako bat (ikus [XVI. m. (24) 14] agiria).
Etxeberriari eta Maria Ruiz Etxeberria emazteari.
- 1524-V-30ean, Zestoan. Blas Artazubiaga eskri- Senar-emazteek eskubidea izango zuten, dirudienez,
bauaren aurrean Kristobal Artzubiaga zestoarrak aha- kintal haiek Joan Arano zenaren etxekoei kobratzeko
lordea eman zien emazte Graziana Zabalari, Domingo (ikus [XVI. m. (24) 22] agiria).
Urkizuri eta Bartolome Ibarbiari zor bat kobra zezaten.
Ustez 1524. urtean, Zestoan, Blas Artazubiaga
Zorra kobratutakoan dirua Graziana Zabala emazteari
emango zioten, eta hark aita Domingo Zabalari eman- eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra
Anton Arretxe zen, Domingo Arretxeren semea, eta
go zion, Kristobalek diru hura dote gisa zor ziolako.
emaztea ustez Martin Ibañez Zubiaurrekoaren eta
Ahalorde-agirian lekuko Domingo Zabala, Martin Osana Erretzabalen Domenja alaba. Emazteari Osa- 42 -
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na amak etxea, sagastia, lurrak, arreoa eta zilarrezko
bi katilu eman zizkion. Etxe eta lurren mugakideak
zein ziren zehaztu egin zituzten kontratuan. Hala ere,
ondasun haien guztien gozamenaren erdia Osana
amarentzat izango zen bizi zen bitartean. Hil ondoren
senar-emazteentzat izango zen, baina haiek egingo
zizkioten hiletak eta urteurreneko elizkizunak.

kieten. Martinek eta Maria Joangok ezkonberriei ganaduak, tresnak, ohea, etab. ere eman zizkieten.
Maria Jakue Potzuetak Domingo Apategi semeari
dote gisa urrezko 75 dukat agindu zizkion; baita ohea
eta zilarrezko katilua ere. Domu Santu egunean hasiko zen dukatak epeka ordaintzen, eta 1526. urteko
Domu Santu egunean dena ordainduta edukiko zuen.

Anton Arretxeri Domingo aitak dote gisa urrezko
Martin Egañak eta Maria Joangok fidatzaile Pedro
60 dukat emango zizkion. Hurrengo Pazko garizumakoan 20 dukat emango zizkion, handik urtebetera Egaña eta Joan Arano zestoarrak izendatu zituzten.
beste 20 dukat eta handik urtebetera azken 20 duka- Maria Jakue Potzuetaren fidatzaile Fernando Olazabal, Joan Agirre eta Lope Potzueta zestoarrak izan
tak. Domingo Arretxek fidatzailea aurkeztu zuen.
ziren; baita Joan Martinez Usarragakoa debarra ere.
Ezkontza seme-alabarik izan gabe hausten baldin
Ezkontza legezko seme-alabarik izan gabe hausten
bazen, ezkontzara eramandako ondasun bakoitza bere
jatorrizko enborrera itzuliko zen. Ezkontza-agirian baldin bazen, ondasun bakoitza bere jatorrizko enborrera
lekuko Domingo Zabala, Martin Lizarrarats eta Do- itzuliko zen. Ezkontza-kontratuan lekuko Joan Beltran
mingo Lizarrarats (edo Artiga) zestoarrak izan ziren. Iraeta, Pedro Iribarrena, Joan Urbieta eta Pedro Egaña
zaharra izan ziren (ikus [XVI. m. (24) 43] agiria).
Jarraian, egun berean eta eskribau beraren aurrean
- 1524-VI-3an, Zestoako Txiribogan, Blas ArtazuOsana Erretzabalek aitortu zuenez, senar-emazteei
eman zien sagastia Joan Arretxeri erositakoa zen. biaga eskribauaren aurrean Zestoako Katalina Diaz MiJoan Arretxek, ordea, auzia jarri zuen gehiago kobratu rubikoa eta Martin Diaz Mirubikoa zumaiarra elkartu
nahi zuelako. Osanak eta Anton Arretxe suhiak era- ziren. Katalina Txiribogako burdinolaren jabe zen, eta
baki zutenez, biek elkar hartuta parte hartuko zuten Martini maileguz 14 kintal burdina pletinatan, 9 dukat
(47na txanponekoak) eta 12,5 txanpon hartu zizkion.
auzian (ikus [XVI. m. (24) 27] agiria).
Burdinak Beduako errenterian ipini eta zor osoa hu- 1524-X-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- rrengo uztailaren amaieran ordainduko zion Katalinak.
bauak Domingo Apategiren eta Maria Arangurenen
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
arteko ezkontza-kontratua idatzi zuen. Domingo, San
Joan Apategi zenaren eta Maria Jakue Potzuetaren se- Martin Artzubiaga probestuordea, Bartolome Txiribomea zen. Maria Aranguren, berriz, Martin Egañaren ga eta Martin Ierobi-Txiriboga, Katalinaren semeak
eta Maria Joango Arangurenen alaba. Domingo eta (ikus [XVI. m. (24) 21] agiria).
Maria Aizarnako elizan ezkondu ziren.

1.4.12. Gipuzkoako Batzarrak,
Martin Egañak eta Maria Joangok ezkonberriei Hondarribiko setioa, etab.

Arangurengo baserria bere lur, baso eta ondasun guztiekin eman zieten, etxe hartara ezkondu zirelako, baina Martinek eta Maria Joangok gozamenaren erdia
beretzat gorde zuten, bizialdirako. Gozamenaren erdi
hura ezkonberriei hil baino lehen ematen baldin bazieten, hauek matendu beharko zituzten etxeko gurasoak,
bizi ziren artean, eta hildakoan hiletak egin beharko ziz-

1524. urtearen hasieran Hondarribia Nafarroako erregearen eta Frantziako erregearen tropen mende zegoen. Fragate jauna eta Pedro Nafarroakoa mariskala
ziren buru, baina urtarrilean Beltran de la Cueva-k
eraso egin zien. Pedro Nafarroakoarekin eta bertako
600 nafarrekin elkarrizketa izan zuen.
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1.23. irudia. Ibañarrietako etxeaundia eta gurdia. 1937. urtea. (Indalezio oiangurenen argazkia).

Urtarrilean bertan Donostian Gipuzkoako Batzar
Nagusiak bildu ziren. Zarauzko jauna, Joan Ortiz
Ganboakoa, izendatu zuten Probintziak Hondarribia
berreskuratzeko bidali zituen 2.000 gizonen koronel.
Otsailaren 19an, isilpean, Gaztelako kondestable Iñigo Fernandez Velascokoa eta Pedro Nafarroakoaren
bi mandatari (Balentin Jatsu kapitaina eta Bertoldo
Baio) bildu ziren. Errenditzeko kapitulazioaren baldintzak zehaztu zituzten. Martxoaren 23an pasatu
zen Hondarribia nafarren eskuetatik Gaztelako tropen
eskuetara, Franget komandante frantsesaren bidez1.
Migel Xabierkoa ere, San Frantzisko Xabierkoaren
anaia, Hondarribian zen nafarrekin batera.

zehaztuko zuen, Batzar Nagusietan erabaki zenez. Borreroa erosteko 10.000 marai esleitu zituzten22.

- 1524-IV-29an, Karlos V.a enperadoreak agaramontar nafarrei barkamena eskaini zien1. Bestalde, aipatu
beharra dago 1524. urtean Gipuzkoak prestaturiko itsas
armada ere Frantziako erreinuko kostaldean borrokatzen ibili zela23. Bizkaiko itsasontziak eta marinelak ere
jardun zuten Hondarribia setiatzen. Bilbotik bakarrik
303 gizon joan ziren24. Gipuzkoak ere, besteak beste,
Hondarribiko setiora 1523an eta 1524an 530 idi pare
bere itzainekin bidali zituen, armadarentzat artilleria
eramateko. Zestoatik 11 idi pare eta itzainak joan ziren.
1.925 txanpon kobratu zituzten, baina 4.620 txanpon
1524-IV-9/20 bitartean bildu ziren berriz Donostian zor zizkieten, hau da, 36.960 marai25.
Gipuzkoako Batzar Nagusiak. Bertan Zestoako prokuradore Joan Perez Arretxekoa izan zen. Besteak beste,
Azaroan berriz bildu ziren Gipuzkoako Batzar NaHondarribia, Oiartzun, Errenteria eta Hernaniko proku- gusiak, Hernanin bildu ere17.
radoreei gerra garaian izandako erreketen agiriak aurkez zitzatela eskatu zieten22. Donostia izan zen 1524.
Urte hartantxe, bestalde, Iruñetik elizbarrutiko
18
urtean erretako beste hiri bat . Erregearen armada zer- Joan Rena bikario nagusiak Gipuzkoako elizak bibitzatzen ibilitako idien kostua ere Kontzeju bakoitzak sitatu zituen4.
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1.5. 1525. URTEA
1.5.1. Altzolarats jauregiko Ana
Arretxeren agiriak

prokuradore hauei: Antonio Atxagari, Bartolome
Ibarbiari, Joan Lopez Etxanizkoari eta Pedro Zabalari. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1525-II-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren Sebastian Artazubiaga, Joan Otxoa Artazubiagakoa
aurrean Zestoako Martin Lizaso eta Joan Perez Altzola- eta Martin Ondalde (ikus [XVI. m. (25) 18] agiria).
raskoa elkartu ziren. Altzolarats jauregiko Ana Arretxe
- 1525-IV-9an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrieta biloba Maria Perez Arronakoaren zorragatik Domenja Lilik urrezko zazpi dukat ordaindu zizkien Mar- bauarengana Altzolarats jauregiko Ana Arretxe eta
tini eta Joan Perezi. Ondorioz, biek ordainagiria eman Oiartzungo Joan Pikoeta-Garate bildu ziren. Ana
zioten Domenja Liliri. Ana Arretxek eta Maria Perez Arretxeren senar Domingo Arrona zenari Oiartzungo
Arronakoak ere emana zioten ordainagiria Domenjari. Martin Olaizolak (Joan Pikoeta-Garateren anaiak),
Joan Mendarok eta Joan Zuurkok? 200 kintal burdina
Ordainagirian lekuko Joan Perez Arretxekoa, Pe- zor zizkioten. Orduan Joan Pikoeta-Garatek konprodro Ezenarro eta Martin Artzubiaga zestoarrak izan misoa hartu zuen kintal haiek Ana Arretxeri eta semealabei ordaintzeko, eta, ondorioz, Joanek ahalmena
ziren (ikus [XVI. m. (25) 6] agiria).
lortu zuen kintal haiek hiru oiartzuarrei kobratzeko.
- 1525-III-12an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan
kribauaren aurrean Martin Fernandez Edarritzagakoa Otxoa Artazubiagakoa, Sebastian Artazubiaga eta
azaldu zen. Martinek 10 bat urte lehenago Altzolarats Martin Perez Kortazarkoa.
jauregiko Domingo Arrona zenari 20 kintal burdina,
Jarraian, Ana Arretxek aitortu zuenez, Joan Pikoepletinatan (pletina bakoitza 2 “ertz” pisukoa izanik),
ordaintzeko obligazio-agiria egin zion, Joan Martinez ta-Garatek delako 200 kintal burdinak ordaindu egin
Amilibikoa eskribauaren aurrean. Gero Ana Arretxek, zizkion. Ondorioz, Ana Arretxek ordainagiria eman
Domingoren alargunak, urrezko sei dukat eman ziz- zion.
kion, eta Martinek burdinak eta dukatak hurrengo
Ondoren, leku berean eta lekuko berak aurrean
Eguberri egunerako ordainduko zizkion.
zirela, Martin Olaizaola oiartzuarra azaldu zen Blas
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Artazubiagaren aurrean. Joan Pikoeta-Garate anaiaRamos Zabala, Esteban Aranguren eta Pedro Altzola- ren ordezkari ere bazen Martin, Esteban Lartaun eskribauak sinatutako agiriak zioenez. Martinek aitortu
rats (ikus [XVI. m. (25) 12] agiria).
zuenez, Ana Arretxek 200 kintal burdinaren ordaina- 1525-III-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- giria eman zion Joan anaiari, baina benetan 200 kinbauaren aurrean Altzolarats jauregiko Ana Arretxe tal haiek osatzeko 56 kintal ematera behartuta zeuden
alarguna azaldu zen. Ana andreak zioenez, Aiako Domingo Larrazpuru, Joan Otxoa Gorosarrikoa eta
Laurgainen Beogarate baserria bere lur eta ondasune- Joan Pikoeta-Garate (ikus [XVI. m. (25) 23] agiria).
kin berea zuen, eta bi hilabete inguru lehenago Joan
- 1525-IV-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga esLizardi zurgin-maisuak isilpean hango gaztainondo
kribaua Altzolarats jauregian zegoen. Bertako Ana
handi bat bota, oholak egin eta eraman egin zituen.
Arretxe andreak, Domingo Arronaren alargunak, 103
Joan Lizardi auzitara eramateko, Ana Arretxek dukat jaso izanaren ordainagiria eman zien Getariako
ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Estibalitz Elorriagari, seme Lope Martinezi eta Do- 45 -
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mingo Izetari. Diru haiek Getariako Sebastian Zabalaga eskribauak egindako obligazio-agiriaren bidez
zor zizkioten hiru getariarrek Domingo Arronari. Ana
Arretxek zorra exekutarazi egin zuen, eta auzi-gastu
eta guzti Zumaiako Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren eskutik jaso zuen.

kion, eta horrenbestez, auzia bertan behera geratu zen.
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako
Anton Altzolarats, Tomas Egaña eta Joaniko Artzuriaga, eta Martin Artzuriaga merioordea (ikus [XVI. m.
(25) 26] agiria).

- 1525-V-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriOndorioz, hiru getariarrei ordainagiria eman zien.
Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Sebastian Ar- bauaren aurrean Arbe baserriko Migel Argiain azaltazubiaga, Martin Azkue eta Migel Etxegarai (ikus du zen. Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreak
urrezko bost dukat eman zizkion, eta Migelek hurren[XVI. m. (25) 24] agiria).
go Gabon egunerako itzuliko zion mailegua. Obliga- 1525-IV-19an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- zio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Sebastian
bauaren aurrean Altzolarats jauregiko Ana Arretxe eta Artazubiaga, Martin Ondalde eta Martin Indo (ikus
Aiako Manterola (edo Mantelola) burdinolako Joan [XVI. m. (25) 30] agiria).
Izekiondo elkartu ziren. Aurreko martxoaren 19an
- 1525-V-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriAna Arretxek ahalordea eman zien zenbait prokuradoreri Joan Lizardi zurgin-maisua auzitara eramateko; bauaren aurrean Zestoako Ana Arretxe (Altzolarats
izan ere, Joan Lizardik Ana Arretxek Aiako Laurgai- jauregiko Domingo Arronaren alarguna) eta Joan Aranen Beogarate baserriko lurretan zeukan gaztainondo no azaldu ziren. Joan Aranok eta Maria Joango amak
urrezko 12 dukateko zorra egin zioten Domingo Arrohandi bat isilpean bota eta eraman egin zion.
na zenari, baina Ana alargunari zorra ordaindu egin zioKorrejidoreak Joan Lizardi preso eduki zuen, bai- ten. Ondorioz, Ana Arretxek ordainagiria eman zien.
na zurginak zioenez Joan Izekiondoren aginduz bota
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
zuen gaztainondoa, Beogaratekoa ez zelakoan. Joan
Izekiondok Ana Arretxeri gaztainondoaren balioa Joan Otxoa Artazubiagakoa, Martin Legarda eta Mar(Gaztelako bi erreal) eta auzi-gastuak ordaindu ziz- tin Ondalde (ikus [XVI. m. (25) 31] agiria).

1.24. irudia.
Motrollamendiko
arbegain.
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- 1525-V-14an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Ana Arretxek ordainagiria
eman zion Otxoa Martinez Beduakoa suhiari. Otxoa
Martinezek eta Frantzisko Arrona koinatuak lehenago obligazio-agiria egina zuten, eta Ana Arretxek 24
kintal burdina jaso zituelako, ordainagiria eman zion
Otxoari. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Otxoa Artazubiagakoa, Sebastian Artazubiaga
eta Martin Artzuriaga (ikus [XVI. m. (25) 33] agiria).

- 1525-IX-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko jaun-andreak
azaldu ziren: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra, emazte Maria Perez Arronakoa, Ana Arretxe eta Juliana Gebara. Urdanetako San Martin elizako patronatua Altzolaraskoena zen. Beraz, bertako apaiza izendatu
behar zenean, Altzolarasko jaunek aurkezten zioten Iruñeko apezpikuari apaiz berria, hark izenda zezan.

Azken erretorea, Joan Etxabe, hil egin zen, eta Al- 1525-V-28an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- tzolarats jauregikoek Fortun Santxez Iraetakoa apaiza
bauaren aurrean Altzolarats jauregiko Ana Arretxek, (Gipuzkoako artzapeza) aurkeztu zioten apezpikuari.
Maria Perez Arronakoa bilobaren tutore gisa, ordai- Apezpikuak eta bikario nagusiak, ordea, Fortun Sannagiria eman zion Zestoako Domenja Liliri. Joan Bel- txez Iraetakoa Urdanetako erretore Altzolaraskoek
tran Gebarak Martin Indori urrezko bi dukat eta er- aurkeztu ez balute bezala izendatu zuten. Beraz, Aldiko zorra egin zion. Domenjaren seme San Joan Pe- tzolaraskoen patronatuari kalte egin zioten, kontuan
rezek Ana Perez Arronakoarekin egindako ezkontza- hartu ez ziotelako.
kontratuaren arabera, zorra Domenjak ordaindu zuen.
Ondorioz, Altzolaraskoek ahalordea eman zioten
Ordainagirian lekuko Sebastian Artazubiaga, Mar- Zestoako Domingo Urbieta apaizari edozein auzitetin Ondalde eta Martin Legarda izan ziren (ikus [XVI. gitan patronatu-eskubideak defenda zitzan. Ahalordeagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ipintza
m. (25) 35] agiria).
eta Joan Otxoa Artazubiagakoa apaizak eta Martin
- 1525-IX-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- Indo (ikus [XVI. m. (25) 60] agiria).
kribaua aurrean zela, Martin Ondalde eta Altzolarats
- 1525-X-1ean, Aiako Urdanetako elizan, Zesjauregiko Ana Arretxe elkartu ziren. Anak Martini
urrezko 15,5 dukat eman zizkion maileguz. Martinek, toako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean honako
berriz, hurrengo abuztuko andre Mariaren egunean it- zestoar hauek elkartu ziren: Fortun Santxez Iraetakoa
(Gipuzkoako artzapeza eta Aizarnako erretorea), San
zuliko zizkion urrezko dobloitan.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra, Maria Perez
Obligazio-agirian lekuko Jofre Altzolarats, Joan Arronakoa emaztea, Ana Arretxe eta Juliana Gebara
Lizaso eta Martin Etxeberria zestoarrak izan ziren (Maria Perezen ama). Azken laurak Altzolarats jauregiko jaun-andreak eta Urdanetako elizako patroi
(ikus [XVI. m. (25) 45] agiria).
bakar ziren.
- 1525-IX-17an, Aizarnako plazan, Pedro Iribarrena
Urdanetako erretore Joan Etxabe apaiza hil egin
eta emazte Katalina Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean aurkeztu ziren. Altzolarats jauregiko Ana Arretxek zen, eta Altzolarats jauregikoek Iruñeko apezpikuari
maileguz 2 dukat eta 53,5 txanpon eman zizkien, eta se- Fortun Santxez Iraetakoa aurkeztu zioten Urdanetako
nar-emazteek konpromisoa hartu zuten diru haiek hurren- erretore izan zedin. Halaxe izendatu zuten apezpikuak
eta bikario nagusiak, eta egun hartantxe (urriaren
go martxoko Andre Mariaren egunerako ordaintzeko.
1ean) hartu zuen Fortunek bere gain erretore-kargua.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa ArtaHala ere, aurreko urte, hilabete eta egunetan Forzubiagakoa, Martin Legarda eta Joan “Zuri” Zuubetun Santxez Iraetakoak (Joan Beltranen anaiak) Aita
koa (ikus [XVI. m. (25) 55] agiria).
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Santuarengandik buldak eta mesedeak lortu zituenez
gero, zin egin zuen haietaz ez zela baliatuko Altzolararts jauregikoek Urdanetako elizan zuten patronatuaren aurka joateko. Fortunek ahalordea eman zien San
Joan Perez batxilerrari, Maria Perezi, Ana Arretxeri
eta Juliana Gebarari edozein auzitegiten Fortuni zin
hura betearaz ziezaioten.
Agirian, besteak beste, lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Mateo Lonbide asteasuarra eta Domingo Agirre eskribaua (ikus [XVI. m. (25) 67] agiria).
Egun berean, igandez, Aiako Urdanetako San Martin elizan hainbat pertsona bildu ziren. Blas Artazubiaga eskribauarekin han ziren, besteak beste, honako
hauek: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra,
Maria Perez Arronakoa emaztea, Ana Arretxe, Juliana
Gebara (lau hauek Altzolarats jauregikoak eta Urdanetako elizako patroiak), Martin Ruiz Arangurengoa,
Migel Akemendi, Joan Urdaneta, Mateo Larrunbide
notario apostolikoa, Fortun Santxez Iraetakoa (Gipuzkoako artzapeza), Domingo Urbieta apaiza eta
beste hainbat.
1.25. irudia. Urdanetako eliza.

Fortun Santxezek Domingo Urbieta apaizari Donostian irailaren 20an Fernando Santsoain bikario nagusiak egindako agiria erakutsi zion. Bertan zioenez,
Altzolaratrs jauregiko jaun-andreek (Urdanetako patronatua zutenek) Joan Etxabe erretorea hil zenean
apezpikuari Fortun Santxez Iraetakoa aurkeztu zioten
ondorengo erretorea izan zedin. Agirian Fortun erretore izendatzen zen, eta eliztarrek hari eman beharko
zizkioten hamarrenak, errentak eta gainerako fruituak.
Domingo Urbietak bikario nagusiaren agiria hartu eta han zioena bete zuen. Fortun aldare nagusira
eraman zuen Domingok, eta meza-liburua eman zion.
Fortunek hartu eta irakurri egin zuen. Txilina eta isipua ere eman zizkion, eta biak erabili zituen Fortunek. Ondoren, erretore berriak herri-meza eman zuen.
Haren guztiaren testigantza eskatu zuten Fortun
Santxez Iraetakoak eta Altzolarats jauregiko jaun-andreek. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo

Agirre eskribaua eta Martin Etxeberria, Debako Joan
Larretxe eta Aiako Joan Aialde eta Joan Zozoberro
(ikus [XVI. m. (25) 68] agiria).
- 1525-X-26an, Zestoan, Altzolarats jauregiko Ana
Arretxe eta Domenja Lili elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribaua aurrean zutela. Ana Arretxe biloba
Maria Perez Arronakoaren tutore gisa agertu zen.
Maria Perez Domenja Liliren seme San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoarekin ezkondu zenean, amak semeari urrezko 1.550 dukateko dotea agindu zion. Haiek
ezkondu ondoren Domenjak 1.100 dukat emanak zituen, eta egun hartan (urriaren 26an) beste 200 dukat
ordaindu zituen. Ana Arretxek 200 dukat haien ordainagiria eman zion Domenja Liliri. Beste 250 dukat
ematea falta zitzaion Domenjari semearen dote osoa
ordaintzeko. Emandako 200 dukat haiengatik Ana
Arretxek Altzolarats jauregia eta haren ondasunak hipotekatu egin zituen.
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- 1525-I-3an, Joan Atxagak testigantzak hartzeko
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Zabala, Joan Perez Arretxekoa, Joan Martinez beste lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan Mirubia,
Lilikoa eta Joan Otxoa Ipintzakoa (ikus [XVI. m. Joan Etxabe eta Joan Martinez Amilibikoa zumaiarrak. Hauek ere zin egin zuten, Erramus Gorosarri eta
(25) 73] agiria).
Frantzisko Errezustaren aurrean. Egun berean, Aizar- 1525-XI-1ean, Usurbilen, Grazia Arrona (Joan nazabalgo Etxabeko etxearen aurrean Martin Etxabe
Beltran Atxagaren alarguna) eta Zestoako Blas Arta- lekukoak zin egin zuen, Migel Sorazabal eta Bartozubiaga eskribaua elkartu ziren. Grazia, hain zuzen, lome Etxaberen aurrean. Geroxeago Oikian Pedro
Altzolarats jauregiko Domingo Arrona zenaren eta Martinez Mantzizidorkoak eta Martin Olaskoagak zin
egin zuten Martin Diaz Mirubikoaren eta Pedro GoAna Arretxeren alaba zen.
rostiagaren aurrean.
Graziaren iloba Maria Perez Arronakoa Liliko San
Joan Atxagak prestaturiko galderak hauek ziren:
Joan Perez Idiakaizkoa batxilerrarekin ezkondu zenean, Domingo eta Anaren seme-alaba bakoitzari 250
1) Ea ezagutzen edo ezagutu zituzten Domenja
dukateko senipartea agindu zieten. Grazia Arronak
Mirubia, Joan Mirubia errementari-maisua, Maria
lehendik hiru alditan 50, 60 eta 40 dukat jasoak ziJoan emaztea, Joan Mirubia semea, Grazia eta Eltuen, eta Usurbilen egun hartan jaso zituen azken 100
bira Mirubia (Domenja eta Maria Joanen ahizpak)
dukatak.
eta Joan Mirubia eta Maria Joango Akoa guraso
zenak.
Ondorioz, Grazia Arronak Ana Arretxe amari eta
Domenja Liliri (San Joan Perezen amari) ordainagi2) Ea zekiten Joan eta Maria Joango gurasoek lau
ria eman zien. Ordainagirian lekuko usurbildar hauek
alaba izan zituztela: Maria Joan, Grazia, Elbira eta
izan ziren: Joan Eizagirre, Domingo Gilisasti eta JoaDomenja.
nes Arantza (ikus [XVI. m. (25) 76] agiria).

1.5.2. Mirubiko herentzia eta Joan
Martinez Ibañetakoaren agiri faltsuak

3) Ea zekiten Joan aita 20 bat urte lehenago hil zela
eta Maria Joango ama 26 urte inguru lehenago.

Zestoako Urbietan bizi zen Domenja Mirubia alargunak, bere senipartea jaso nahi zuelako, Gipuzkoako
korrejidorearen aurrean auzia ipini zien Maria Joan
ahizpari, Joan Mirubia koinaturari eta Joan Mirubia
ilobari (ikus [XVI. m. (24) 26] agiria).

4) Ea zekiten gurasoak hil zirenean ondasun hauek
utzi zituztela: Mirubiko etxea, errotak, lurrak, gaztainadiak, sagastiak, mendi eta larreak. Halaber, ea
zekiten behi, ardi eta ahuntz asko ere utzi zituztela,
urre, zilar, bitxi, arropa eta arreoarekin batera.

5) Ea zekiten gurasoak hil ondoren Mirubiko
- 1525-I-2an, Aizarnazabalgo elizaren aurrean, Zuetxeak urtero 80 dukateko errenta eman zezakeela.
maiako Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren aurrean
Joan Atxaga azaldu zen, ama Domenja Mirubiaren
6) Ea zekiten Maria Joan Mirubiak, senar Joan Miizenean. Aurkeztuko zituen lekukoei egin beharreko
rubia maisuak eta seme Joan Mirubiak etxe, errota,
galderak erakutsi zituen. Testigantzak jaso beharreko
burdinola eta gainerako ondasunak gurasoak hil zilekuko hauek aurkeztu zituen: Maria Joango Etzuri,
renean beretzat hartu eta harrezkero erabili zituztela.
Joan Esnal zaharra, Maria Martinez Etxezarretakoa
eta Elbira Mirubia. Denek zin egin zuten egia eranGalderei lehenbizi Maria Joango Etzuri lekukoak,
tzungo zutela. Aizarnazabalgo Migel Agirre erretorea
80 urtekoak, erantzun zien. Joan Mirubia errementarieta Frantzisko Errezusta izan ziren lekuko.
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1.26. irudia.
aizarnazabalgo etzuri
(etzubi) baserria.

maisua haren lehengusu propioaren semea zen. Galderei, oro har, baiezkoa erantzun zien. Hala ere, Mirubiko burdinola eta errotak Joan Mirubia errementari-maisuak eraiki omen zituen. Berriak omen ziren.
Dena den, ez zekien etxeak urtean zenbateko errenta
eman zezakeen.

etxeak errentan 30 anega gari eman zitzakeen. 70 bat
urteko Martin Olaskoagak Domenja urruneko senide
zuen. Hark zioenez, ondoko Errezustako etxeak eta
errotak ematen zutena ikusita, Mirubiko etxeak eta
errotak 30 anega gariko errenta eman zezaketen.

- 1525-II-8an, Azkoitian, Gipuzkoako korrejidore
Joan Esnalek 62 urte zituen, eta Domenja eta Maria Del Espinar lizentziatuak Zarauzko Beltran Mendia
Joanen lehengusu txikia zen. Galderei, oro har, baietz eskribauari agindua bidali zion, Joan Mirubiaren eserantzun zien. Gauza bera egin zuen Maria Martin kribau izan eta Domenjaren eskribauarekin batera
Etxezarretak, 60 bat urteko alargunak. Joan Mirubia lekukoen testigantzak jaso zitzan. Testigantzak nola
errementaria lehengusu txikia zuen. Hurrengo Elbi- jaso ere zehaztu zion korrejidoreak.
ra Mirubiak erantzun zuen, Domenjaren ahizpak. 52
- 1525-II-22an, Zestoako Urbietan, hau da, orainurte zituen. Errotak eta burdinola Joan Mirubia maigo Txiriboga aldean, Beltran Mendiak Domenja Misuak eta Maria Joan emazteak eraiki omen zituzten.
rubiaren seme Joan Atxagari testigantzak jasotzeko
Joan Martinez Amilibikoak 40 urte zituen, eta Do- korrejidorearen aginduaren berri eman zion.
menja eta ahizpak lehengusu txikiak zituen. Galderei
- 1525-II-27an, Aizarnazabalgo elizaren zimitoriobaiezkoa erantzun zien. Joan Etxabe lekukoak 33 urte
zituen, eta Joan Mirubia errementaria urruneko senide an, Zumaiako Joan Perez Elorriagakoa eta Zarauzko
zuen. Hurrengo Martin Etxaberen txanda izan zen. 42 Beltran Mendia eskribauak elkartu ziren, Joan Mirubia
urte zituen. Hark ere baiezko erantzuna eman zuen. maisuak aurkeztutako lekukoen testigantzak hartzera.
Pedro Martinez Mantzizidorkoak 60 urte zituen. Ai- Bi eskribauek zin egin zuten Migel Leizamendi zarauztortu zuenez, Oikiako Igartzako (oraingo Kondekoako) tarra eta Bartolome Txiriboga zestoarra lekuko izanik.
etxeagatik eta lurrengatik urtero zortzi dukateko errenJoan Mirubiak honako lekuko hauek aurkeztu zita jasotzen zen. Errotengatik, berriz, 50 anega gari
(edo 32 dukat). Pedro Martinezen iritziz Mirubiko tuen: Joan Izeta, Martin Olaskoaga, Elbira Mirubia
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(bertako elizako serora) eta Grazia Mirubia (Zarautzen
bizi zena). Zin egin zuten lekuko guztiek. Gero Joan
Mirubiak Joan Agirre eta Joan Kamio zestoarrak aurkeztu zituen lekuko gisa. Ondoren, Aizarnazabalgo
Esnal baserrian, Joan Esnal aurkeztu zuen lekukotzat
Joan Mirubia semeak. Zin egin zuen lekukoak Domingo Intxaurregiren eta Joan Leizamendiren aurrean.
Egun berean, Aizarnazabalgo elizaren zimitorioan,
Joan Mirubia maisuak lekukoei egin beharreko galdera hauek aurkeztu zituen:
1) Ea ezagutzen zituzten Joan Mirubia eta Joan
Mirubia semea, eta ea ezagutu zituzten Joan Mirubia aita zena eta Maria Joango Akoa ama zena. Ea
Mirubiko etxe eta ondasunen berri zuten.
2) Ea zekiten Joan Mirubia eta Maria Joango gurasoak hil zirenean Maria Joan alabak eta Joan Mirubia maisuak lehen ez zeuden errotak eta burdinola
eraiki eta beste hainbat ondasun erosi zituztela.
3) Ea zekiten errota eta burdinolaz gain beste ondasun asko ere erosi zituztela.
4) Ea zekiten gurasoek ondasunak eman zizkiotenean zor asko zituztela eta senar-emazte gazteek

1.27. irudia.
aizarnazabalgo
errezustabekoa.
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haiek ordaintzen 200 dukat baino gehiago gastatu
zituztela.
5) Ea zekiten gurasoen hiletak Joan maisuak eta
emazteak egin eta elizan 100 dukat baino gehiago
gastatu zituztela.
6) Ea zekiten Joan maisuak eta Maria Joango
emazteak honen ahizpa guztiei senipartea ordaindu zietela eta hauek ordainagiria eta seniparteari
uko egiteko agiria egin zutela, Domenja Mirubiak
bereziki.
7) Ea zekiten Domenja Mirubiak bere senipartea
jaso izan ez balu eskatu gabe ez zukeela horrenbeste denbora itxarongo.
8) Ea zekiten Joan Mirubia eta Maria Joango Akoa
gurasoek Joan maisua eta Maria Joan ezkondu zirenean gurasoek ondasun guztiak utzi zizkietela
eta haiek zirela oinordeko unibertsal. Ea zekiten
orduan Joan errementari-maisuak 150 kintal burdina eman zituela Mirubiko zorrak ordaintzeko.
9) Ea zekiten gurasoak hil zirenean ez zutela ondasunik, ganadurik, dirurik, arroparik, urrerik edo
zilarrik utzi, lehenago emanak zituztelako.
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10) Ea zekiten Joan Mirubia gazteak (errementa- Etxezarretakoa eskribau zenaren aurrean. Maria Joan
riaren semeak) etxeko etekin eta errentetatik ez ahizpak esan omen zion Domenjari senipartea ordaindu ziotela eta hark senipartea berriz eskatzeari uko egin
zuela ezer hartu.
ziola. Joan Mirubia maisuak Elbiraren osaba-izebei ere
11) Ea zekiten gurasoak utzitako etxeak eta onda- ordaindu omen zien beren partea.
sunek urtean bi dukateko errenta baino ez luketela
Elbira Mirubiak 52 urte zituen, eta Domenjaren
emango eta errotak eta burdinola (olatxoa) alabak
ahizpa zen. Elbirak seniparteagatik 18 kintal burdina
eta senarrak egindakoak zirela.
jaso omen zituen, eta Grazia ahizpak 30 kintal. Ez zeZumaiako Martin Olaskoagak, 70 urtekoak, eran- kien Domenjak ezer jaso zuen ala ez. Domenjari gutzun zuenez, errotak eta olatxoa egiteaz gain, Joan rasoek bi ohe, hiru gona eta behia txahalarekin eman
Mirubia maisuak eta emazteak Joan Errezusta zapata- omen zizkioten. Gurasoak hil zirenean, Domenjari
riaren oinordekoei lursaila erosi zieten ibaian erroten hiruzpalau ahuntz utzi omen zizkioten. Domenjak espresa egiteko. Sare-markako 70 florin (edo “utreke”) katu omen zion Elbirari Joan Mirubiarengana joan zeordaindu zituzten. Horrez gain, Mirubiko etxean hor- dila Domenjari senipartea eman ziezaion. Mezua pasa
ma batzuk egin zituzten, eta zurgintza-lana ere bai. omen zion Joan koinatuari. Guraso Joan eta Maria
Gainera Mirubiko lurretan sagarrondoak, haritzak, Joango Akoak Domenjari 120 florin, soineko bat eta
intxaurrondoak eta gaztainondoak aldatu zituzten. ohe bat agindu omen zizkioten. Horrenbestez DomenAizarnazabalgo Etzuri etxearen erdia ere erosi zu- jak seniparteari uko egin omen zion.
ten. Senar-emazteek Mirubian guztira urrezko 1.500
- 1525-III-ean, Azpeitian, Antonio Atxaga prokudukat gastatu omen zituzten. Lan gehienetan Martin
Olaskoaga lekukoak parte hartu omen zuen. Beste radoreak Domenja Mirubiaren izenean korrejidoreari
haren aurkariak kondena zitzala eskatu zion.
galderei, oro har, baiezkoa eman zien.
Joan Izeta zumaiarrak 70 urte inguru zituen. Maria
Joanen gurasoak hil ondoren haien zorrak kobratzera
Joan Mirubia eta Maria Joan emaztearengana joaten
omen ziren hartzekodunak. Senar-emazteek ordaintzen omen zuten. Zarautzen bizi zen Grazia Mirubiari
entzun omen zion senipartea ordaindu ziotela Domenja Mirubiari. Joan Mirubia gazteak urte-erdia lehenago ezkondu zen arte ez omen zuen etxeko etekinik
jaso. Ezkondu ondoren etxeko prestazioaren erdiaz
gozatzen omen zuen.

- 1525-IV-8an, Azkoitian, Joan Martinez Untzetako
prokuradoreak korrejidoreari Joan Mirubia, Maria Joan
emaztea eta Joan semea errugabetzat jo zitzala eta Domenja kondena zezala eskatu zion. Ondoren, ustez Domenjak egindako eskritura bat aurkeztu zuen. Bertan
zioenez, aitarengandik eta Maria Joan ahizparengandik
ganaduak, oheak, arropak eta soinekoak jaso zituen.
23 dukat balio omen zuten. Horrenbestez, ordainagiria
eman zien Domenjak, eta uko egin zion senipartea berriz eskatzeari, zin eginda. Agiria Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak idatzi omen zuen Mirubia
etxeko atarian 1505-I-10ean. Lekuko hauek izan omen
ziren: Zumaiako Joan Etxabegoikoa, Martin Intxaurregi eta Martin Etxezarreta, eta Debako Pedro Etxenagusia apaiza. Pedro Etxenagusiak sinatu omen zuen
agiria, Domenjak idazten ez zekielako.

Joan Agirre zestoarrak 69 urte zituen, eta, aitortu
zuenez, Joan Mirubiak eta emazteak Zarautz etxekoena
zen Artzarain (orain Zumaiako parteko Meaga aldeko
Artzain) izeneko lurra erosi omen zuten. Joan Kamio
zestoarrak 66 urte zituen, eta Domenjaren eta ahizparen lehengusu txikia zen. Galderei, oro har, baiezkoa
- 1525-IV-24an, Azkoitian, Joan Etxaniz prokuraerantzun zien. Grazia Mirubiak, Domenjaren ahizpak,
erantzun zuen gero. Mirubiko etxean zegokion senipar- doreak Antonio Atxagaren eta Domenjaren izenean
teari uko egin omen zion Elbira ahizpak, Joan Perez korrejidoreari idaztia aurkeztu zion. 1505-I-10eko
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- 1525-VIII-18an, Tolosan, Zestoako Urbietako
Joan Atxaga (Domenja Mirubiaren semea) azaldu zen
korrejidorearen aurrean, eta Zestoako Joan Martinez
Ibañetakoa eskribauari auzi kriminala ipini zion, ustez
1505-I-10eko agiri faltsua egiteagatik. Joan Martinez
eta Joan Mirubia maisua pertsona gaiztoak ziren, fama
- 1525-V-2an, Elgoibarren, Joan Martinez Untze- txarrekoak. Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua preso
takoak hark aurkeztutako 1505-I-10eko agiria ona eduki behar zuen. Gainera, Arroako Pedro Etxenagusia
zela jakinarazi zion korrejidoreari. Aurkariek auzia bikarioordeak sinatutako beste eskribau batzuen agiriak eskatu zituen, faltsukeria frogatzeko. Horrez gain,
luzatu egin nahi omen zuten horrela.
isilpean merioa bidalita, ustekabean Joan Martinez
- 1525-VIII-8an, Tolosan, Antonio Atxagak Do- Ibañetakoaren 1505. urteko eskrituren erregistroa hartu
menjaren izenean Gipuzkoako korrejidore Del Espi- eta ekarri egin behar zuen. Joan Mirubia, emaztea eta
nar lizentziatuak maiatzaren 6an Elgoibarren eman- semea ere auzitara ekarri behar zituen korrejidoreak.
dako agindu bat aurkeztu zuen. Bertan Zestoako Joan
- 1525-VIII-20an, Tolosatik Del Espinar korrejidoMartinez Ibañetakoa eskribauari harengana joan zedila agindu zion. Bestela merioa bidaliko zuen, ekar ze- reak agindua bidali zien Joan Mirubiari, emazteari eta
zan. Bi egun lehenago, Zestoan, Zarauzko Joan Mar- semeari, Joan Atxagak agiri faltsuak egiteagatik Joan
tinez Amilibikoa eskribauak eman zion abisua Joan Martinez Ibañetakoari ipinitako auzira aurkez zitezen.
Bi egun geroago jakinarazi zien hirurei Zestoako DoMartinez Ibañetakoari.
mingo Agirre eskribauak korrejidorearen agindua, Joan
Bestalde, 1525-VIII-8an, Aizarnazabalgo elizako Atristain eta Zestoako Asentzio Amilibiaren aurrean.
Domenja Mirubia serorak, Maria Joan Mirubiaren
- 1525-VIII-26an, Tolosako kartzelan, Joan Atxagak
amonak, bere senipartea utzi zion Joan Mirubiari eta
Maria Joan emazteari. Lekuko Martin Olaskoaga, ipinitako auzi kriminalaren berri eman zion Joan EizaDomingo Olazabal errezildarra eta Aizarnazabalgo girre eskribauak Zestoako Joan Martinez Ibañetakoari,
Joan Etxanizen eta Arteaga presozainaren aurrean.
Migel Agirre erretorea izan ziren.
agiria faltsua zela zioen, geroztik maltzurkeriaz egina. Bost egun geroago (29an), Elgoibarren, Antonio
Atxagak eskea egin zion korrejidoreari. Joan Martinez Ibañetakoari eskatuta, ekar zezala delako agiriaren
erregistroa. Hala agindu zuen korrejidoreak.

1.28. irudia.
arroagoiko
etxenagusia.
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- 1525-X-16an, Azpeitian, Joan Atxagak bere le- 1525-VIII-31n, Tolosan, Joan Mirubiaren, emaztearen eta semearen izenean Joan Martinez Untze- kukoei testigantzak hartzeko egin beharreko galderak
takoa prokuradorea azaldu zen. Agiri faltsuak egi- aurkeztu zituen. Hauek ziren galderak:
ten inolako parte-hartzerik ez zutela jakinarazi zuen.
1) Ea ezagutzen zituzten edo ezagutu zituzten Joan
Haiek beti garbi jokatu omen zuten eta ez omen zuten
Atxaga, Domenja Mirubia, Joan Martinez Ibañeeskribaua horretara bultzatu.
takoa zaharra, Joan Mirubia errementari-maisua
eta Arroako Pedro Etxenagusia apaiz zena.
- 1525-IX-4an, Tolosan, Joan Atxagak eskea egin zion
korrejidoreari, Joan Martinez Ibañetakoak bere erantzuna
2) Ea zekiten Joan Martinez Ibañetakoa azken 30
eman zezan. Bi egun geroago, Tolosako kartzelan prebat urtean eskribau publikoa zela eta eskriturak
so zegoen Joan Martinez Ibañetakoak Errodrigo Idoiaga
egiten zituela.
eskribauari esan zionez, abokaturik aurkitu ez zuelako
zegoen erantzun gabe, eta epea eskatu zuen horretarako.
3) Domenjak bere seniparteari uko egiteko agiria
erakutsita, esan zezatela ea paperak suge-marka
- 1525-IX-6an, Azpeitian, Gipuzkoako korrejidozuen ala ez, eta ea zekiten suge-markako papera
re Del Espinar lizentziatuak epaia eman zuen, Joan
Probintzian azken lau urtera arte ez zela agertu. Ea
Atxaga eta Joan Martinez Ibañetakoa eta Mirubia
agiri horretako letra berria zen, eta ondoan josita
etxekoak auzirako parte gisa onartuz. Bederatzi eguzuen agiriarekiko desberdina. Ea delako agiria falneko epean bakoitzak bere frogak eta testigantzak
tsua zen eta edozein adituk faltsutzat joko lukeen.
aurkeztu beharko zituen.
- 1525-IX- 8an, Azpeitian, Gipuzkoako korrejidore Diego Vargas lizentziatuaren aurrean Joan Atxagak
testigantzak aurkezteko epea luzatzea eskatu zuen.
Korrejidoreak bost egun gehiago eman zizkion. Hilaren 23an epea beste 15 egun luzatzea eskatu zuen, eta
korrejidoreak baiezkoa eman zion.
- 1525-X-5ean, Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak korrejidoreak egindako deiaren berri
eman zien Joan Errementariri (Arroako olako olagizonari), Joan Arberi, Joan Armendiari eta Joan Olideni.
Hiru egun geroago Aizarnako elizaren ondoan, Zestoako Domingo Agirre eskribauak korrejidoreak emandako agindua jakinarazi zion Sebastian Artazubiagari,
Bartolome Txiribogaren eta Pedro Bengoetxearen aurrean. Gauza bera egin zion Akoako Arretxen Martin
Zuuberi, Joan Martinez Aurrekoetxekoaren, Joan Aurrekoetxearen eta Joan Arretxe gaztearen aurrean.
- 1525-X-14an eta 15ean, Azpeitian, bertako Martin
Errezusta eskribauak korrejidorearen agindua jakinarazi
zien, harengana aurkez zitezen, Pedro Ibañez Irarragakoa
eskribauari, Arrieta batxilerrari eta Joan Akemendiri.
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4) Joan Martinez Ibañetakoaren 1505. urteko agiria eta gainerako agiri guztiak ere ikertuta, ea suge-marka ikusten zuten ala gehienak San Andresen
gurutzea (X) zuten. Beraz, ea Domenjaren 1505.
urteko agiria faltsua zen.
5) Domenjaren 1505. urteko agiriko Pedro Etxenagusiaren sinadura erakutsita eta beste eskribau
batzuen eskrituretako Pedro Etxenagusiaren sinadurak erakutsita, ea berdinak ziren.
6) Ea Joan Martinez Zabalakoa zestoarra, Joan
Ibañez Amilibikoa zarauztarra eta Joan Perez
Etxezarretakoa zumaiarra, bizi izan ziren garaian
ospe oneko eskribauak ziren.
7) Ea inguru haietan Arroako Pedro Etxenagusia
apaizaz gain izen eta deitura bereko beste apaizik
ezagutu zuten.
8) Ea zekiten Joan Atxagak auzia ipini baino lehen Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua
susmagarria eta fama txarrekoa zela. Ea zekiten

1. (1521-1525)

1.29. irudia.
aizarnazabalgo ozpide
(edo arrozpide) berria.

Arroako agiri batean akatsak egin zituela, Urbietako Joan Martin Indoren auzi batean agiri faltsuak
egiten saiatu zela, Zestoako Maria Joango Zuuberen testamentutik klausula bat kendu zuela, Gallari
baserriko Joan Arraioren eta Asentzio Gorriaranen arteko agiri faltsua egin zuela, Iraetako Maria
Likonarekin bertako saroiko bidea ixteko auzian
Zestoako Kontzejuari agiri bat ezkutatu ziola, Joan
Agirreren eta Elena Altzolarats zenaren arteko
auzian katilu baten eta bost dukaten eskritura ez
zuela eman, eta Joan Beltran Iraetaren mesedetan
Arroako Armendiko etxekoen aurka bidezorrari
buruzko eskritura faltsua egin zuela, etab.

Ondoren Joan Atxagak lekukotzat hauek aurkeztu
zituen: Arrieta batxilerra, Pedro Ibañez Irarragakoa
eta Joan Akemendi. Denek zin egin zuten.
- 1525-X-17an, Azpeitian, Joan Atxagak lekuko
hauek aurkeztu zituen: Joan Armendia, Joan Oliden,
Joan Arraio eta Joan Arbe. Hauek ere zin egin zuten.
Egun hartantxe, Azpeitian, Del Espinar korrejidorearen aurrean Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreak Joan Mirubiaren, emaztearen eta semearen
izenean lekukoei egin beharreko galderen zerrenda
prestatu zuen. Hauek ziren galderak:

1) Ea ezagutzen zituzten Joan Mirubia (Mirubiko
9) Ea zekiten auzia hasi baino lehen Joan Mirubia
maisua kontzientzia txarrekoa zela, eta lekukoak jauna) eta Joan Mirubia semea.
eta eskribauak erosten saiatzen zela.
2) Ea zekiten aita-semeek azken 40 urtean jendeak
10) Ea zekiten Joan Atxagak eta Domenja Mirubia kontzientzia garbikotzat eta ospe oneko pertsonatzat
amak auzi haiek hasi ondoren Joan Mirubia eta Joan zeuzkala.
Martinez Ibañetakoa eskribaua ezkutuan askotan
3) Ea zekiten aita-semeek lehen beren eskubideak
elkartu zirela eta agiri faltsuaz ariko zirela. Ea zekiten Joan Martinez Ibañetakoak gezurrezko beste defendatzeko auzi gogorrak izan zituztela, baina beti
agiri bat egin zuela, non Aizarnazabalgo Arrozpiden garbi jokatu zutela eta ez zirela inoiz eskribauak eros(oraingo Ozpiden) Otxoa Martinez Beduakoak erro- ten saiatu.
ta bere presa, estolda, kanal eta guzti eraiki zuela eta
4) Ea zekiten bizitza, harreman eta elkarrizketa onebertan errotarriekin irina egin zuela baitzioen.
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koak izan zirela, ez luketela agiri faltsurik eginaraziko 61 urteko Joan Agirre zumaiarraren txanda izan zen,
eta, jakinez gero, ez luketela horrelako agiririk erabiliko. eta aurrekoen antzeko erantzunak eman zituen; baita
Pedro Martinez Mantzizidorkoak ere. Joan Mirubia
Ondoren Joan Martinez Untzetakoak bere lekuko- haren lehengusu propioaren semea omen zen. Azpeitzat hauek aurkeztu zituen: Azpeitiko Pedro Ruiz Agi- tiko 56 urteko Joan Otxoa Urangakoa eskribauak ere
rrekoa, Pedro Lete eta Joan Perez Olaberrietakoa. Zin Mirubiko aita-semeen alde hitz egin zuen. Gauza bera
egin zuen 60 urteko Pedro Irigoien azpeitiarrak ere;
egin zuten hirurek.
halaber 48 urteko Pedro Lete azpeitiarrak.
- 1525-X-19an, Azpeitian, Martin Errezusta es- 1525-XI-2an, Azpeitian, Joan Atxagak lekuko
kribauak korrejidorearen agindua eman zion Atxaran
batxilerrari, Joan Atxagaren auzira aurkez zedin. Zes- gisa honako hauek aurkeztu zituen: Martin Ibarrola,
toan, berriz, gauza bera egin zion Blas Artazubiagak Joan Martinez Luberriagakoa, Fernando Igartza eta
Joan Martinez Amilibikoa eskribauari. Joan Martine- Martin Amilibia. Bi egun geroago Martin Etxabe eta
zek zioenez, ordea, Esteban Akertzarentzat testigan- Joan Lopez Idoiagakoa lekukoak aurkeztu zituen. Hitzak jasotzen ari zen eta ezingo zuen Azpeitira joan. laren 7an Domingo Amilibia eta Joan Amilibia aurJoan Atxagak Joan Martinez Amilibikoa zigor zeza- keztu zituen. Lekuko guztiek zin egin zuten.
la eskatu zion korrejidoreari. Ondoren Joan Atxagak
- 1525-XI-10ean, Azpeitian, Joan Atxagak presbere lekuko gisa hauek aurkeztu zituen: Pedro Martinez Mantzizidorkoa, Joan Indo eta Joan Amilibia. taturiko galderei erantzuten hasi ziren lekukoak. Lehenbizi Azpeitiko Joan Arraiok, 50 urtekoak, eranHirurek zin egin zuten.
tzun zuen. Sei hilabete lehenago Getariako Andres
- 1525-X-21ean, Azpeitian, Del Espinar korreji- Ziotzagak Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren
dorearen ordezko Amador Lopez Zubizarretakoa ze- bidez Asentzio Gorriarani kobratzeko 3 dukat eta
goen, eta Joan Atxagak korrejidoreak auzitara joateko 24 txanponeko obligazioa Joan Arraiori pasatu zion.
Joan Arraio zorra kobratzera joan zenean, Asentzio
zenbait pertsonari emandako agindua erakutsi zuen.
Gorriaranek Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak si- 1525-X-24an, Azpeitian, Joan Atxagak lekuko hauek naturiko ordainagiria erakutsi zuen, Andres Ziotzagak
aurkeztu zituen: Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eta emana. Andres Ziotzaga, ordea, Indietara joana zen,
Martin Perez Iribarrengoa, eta Azpeitiko Martin Errezus- eta Joan Arraio zorra kobratu gabe geratu zen.
ta eta Atxaran batxilerra. Zin egin zuten guztiek.
Gero Arroako Joan Arbek, 70 urteko adinekoak,
- 1525-X-26an, Azpeitian, Joan Mirubiak beste bi hitz egin zuen. Pedro Etxenagusia apaiza Arroako
lekuko aurkeztu zituen: Joan Otxoa Urangakoa eta bikarioordea omen zen, eta 12 urte lehenago hil omen
zen. Elizaren azpiko etxean, elizarenean, bizi omen
Pedro Irigoien.
zen. Izen-deitura haiek zituen apaizik ez omen zegoen
Ondoren Joan Mirubiaren lekukoek hark prestatu- inguru haietan. Bestalde, 15-20 urte lehenago Joan
riko galderei erantzun zieten. Lehenbizi 54 bat urte Beltran Iraetak bide bat itxi egin omen zien Arroako
zituen Pedro Ruiz Agirrekoak erantzun zien Joan Armendi etxekoei, hauek beren harizti batera sartzeMirubiaren galderei. Mirubiko aita-semeak pertso- ko zuten eskubideari aurka eginez. Joan Beltrani deitu
na zintzoak omen ziren. Ez omen zuten agiri faltsu- eta hark bidea irekiko ziela agindu zien, Joan Martinrik eginaraziko edo erabiliko. 47 urteko Joan Perez ez Ibañetakoa eskribauaren aurrean. Gero Joan BelOlaberrietakoak ere gauza bera erantzun zuen. Hala- tranek Arroan agiri hura erakutsi omen zion Domingo
ber 55-56 urteko Esteban Artazubiaga zestoarrak. 25 Areitzaga apaizari, baina hau omen zioen: bidea Joan
bat urte lehenago ezagutu omen zuten elkar. Gero, Beltranek nahi zuen arte egongo zela irekita.
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1.30. irudia.
arroagoiko apaizetxea.

Hurrengo, 48 urteko Joan Oliden arroarrak erantzun zuen. Pedro Etxenagusia izeneko apaiz bakarra
egon omen zen. Armendikoen hariztiko bidearekin
gertatua esan zuen. Azpeitiko Domingo Arrieta batxilerrak, 77 urtekoak, Domenjaren 1505. urteko agiria ikusi eta suge-marka zeukala zioen. Urte hartako
beste agirietako paperetan marka gisa San Andresen
gurutzea (X), eskua eta behiaren burua zeudela zioen. Domenjaren 1505. urteko agiriko Pedro Etxenagusiaren sinadura ez omen zen beste zenbait eskrituratakoen berdina. Azpeitiko 32 urteko Pedro Ibañez
Irarragakoa eskribauak ere antzera erantzun zuen.
Joan Amilibiaren txanda izan zen gero. 50 urte zituen eta Pedro Etxenagusia apaiza ezagutu zuen. Izen
horretako besterik ez zegoen. Oikian, Zarautzen eta,
azkenik, Arroan bizi izan omen zen. Joan Mirubiak
Aizarnazabalgo Kontzejuarekin gorabeherak izan
omen zituen herriaren lursail bat okupatuta zeukalako. Zalantza zegoenean, ustezko jabeak eskuan gurutzea hartu eta lursailaren mugetan ibili behar omen
zuen, baina Joan Mirubiak uko egin omen zion ohitura horri. Orduan Kontzejuak eskumikuak ekarri omen
zituen okupatutako lurrak berreskuratzeko, baina
Joan Mirubiak ez zuen zelako lursail hura itzuli. Bestalde, urtebete lehenago Aizarnazabalgo Arrozpiden
(oraingo Ozpiden) ibaiaren ondoan Otxoa Martinez

Beduakoak txosna egin omen zuen adar batzuekin,
eta han eskua beteko bi harri txiki besterik ez omen
zegoen. Gero, ordea, Otxoa Martinezek Joan Beltran
Iraetarekin korrejidorearen aurrean zuen auzian, Joan
Martinez Ibañetakoak sinatutako agiria azaldu omen
zen, non Arrozpiden errota bere etxe eta guzti zegoela
baitzioen. Ez omen zen inola ere egia.
Zestoako Joan Indok 36 urte zituen. Zazpi urte lehenago Zestoako Urbietan lursaila eta sagastia erosi
omen zizkion Maria Fernandez Aizarnazabalgoari hurrenez hurren 39 dukatean eta 7 dukatean. Gero Martin Ondaldek eskea egin omen zion Zestoako Domingo Lizarrarats alkateari; izan ere, lursaila eta sagastia
harenak zirela zioen. Joan Martinez Ibañetakoa izan
zen agiria egin zuen eskribaua. Orduan Joan Indok
agiria sinatuta eman ziezaiola eskatu zion, ordurako
fama txarra zeukalako. Harrezkero auzitan jarraitu
zuten Joan Indok eta Martin Ondaldek. Joan Martinez
Ibañetakoaren seme San Joanek Joan Indori bakarka
gauza susmagarriak eskatu omen zizkion.
Zumaiako Pedro Martinez Mantzizidorkoak 72 urte
zituen, eta Joan Mirubia lehengusu propioaren semea
zen. Joan Martinez Ibañetakoa haren ustez eskribau
zintzoa zen. Hurrengo Zestoako 45 urteko Joan Martinez Amilibikoa eskribauak erantzun zuen. Domenjaren
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Kontzejuaren mesedetan egindako agiri faltsuagatik
100 dukat galdu omen zituen Joan Indok. Joan Agirre
“Txangilu” ere kexu omen zen. Elena Altzolaratsekin
zuen auzi batean Joan Martinez Ibañetakoak bost kintal
burdina eta katilu bat hartu omen zituen bahituran edukitzeko, baina gero ez omen zizkion itzuli. Maria Joan
Zuuberen testamentuan edo kodiziloan ere akatsa egin
omen zuen Joan Martinez eskribauak.
Joan Akemendi eskribauak 27 urte zituen, eta Domenjaren 1505eko agiriaren paperean suge-marka
ikusi zuen. Pedro Etxenagusia apaizaren sinadura ere
desberdina zen beste agirikoetakoen aldean. 35 urteko
Martin Martinez Atxarangoa batxilerrak ere berdintsu
erantzun zuen, eta halaber 30 urteko Azpeitiko Martin
Errezusta eskribauak. Joan Mirubia Martin Errezustaren kuradore izan omen zen. Zegozkion 28 dukat
ez omen zizkion eman. Osaba-izebei eta Siziliako
merkatari bati entzun omen zien Joan Mirubia fama
txarreko pertsona zela.

1.31. irudia. arroagoiko kanpandorrea.

1505eko agiriak suge-marka zeukan paperean, eta beste
agirietan San Andresen gurutzea eta beste zenbait marka
omen zeuden. Joan Martinez Amilibikoak denboraldia
eman omen zuen Valladolidko gortean, eta ez omen zekien suge-marka paperetan Gipuzkoan noiz azaldu zen.
Pedro Etxenagusiaren sinadurak desberdinak ziren Domenjaren 1505eko agirian eta besteetan. Zestoako Kontzejuak Joan Beltran Iraetarekin eta amarekin Iraetako
bide bati buruz auzia izan omen zuen. Kontzejuak galdu
omen zuen, Joan Martinez Ibañetakoak agiri bat galdu
edo ezkutatu zuelako (ikus II ZESTOA XVI. MENDEAN
(1501-1520) liburuko [XVI. m. (15) 14] agiria). Joan Mirubia askotan joan omen zen Zestoara, eta Joan Martinez
Ibañetakoarekin ezkutuan haren etxean, elizan edo beste
nonbaiten orduak eman omen zituen hizketan.

Ondoren Arroako Martin Ibarrolak, 70 urteko adinekoak, erantzun zuen. Sei bat urte lehenago Arroan
elizako zerbitzuez apaizekin auzia izan omen zen, eta
batzuek Liliko etxetik dirua maileguz hartu omen zuten. Martin Ibarrolak eta beste batzuek ez zuten dirurik eskatu, baina bi urte lehenago Joan Dominguez
Areitzagakoa mailegua itzultzeko eskatuz etorri omen
zitzaion. Gero Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua
etorri omen zitzaion mailegua eskatu gabekoak zein
izan ziren galdetuz. Lau arroar omen ziren.
Gero Arroako Joan Martinez Luberriagakoak
erantzun zuen. 40 urte zituen, eta Pedro Etxenagusia
apaiza bakarra izan omen zen. 60 urteko Fernando
Igartzaren txanda izan zen jarraian. Joan Martinez
Ibañetakoaren emaztea lehengusu txikia zuen. Joan
Martinez Ibañetakoak lau urte lehenago Arroan batzuek Liliko jaunari dirua maileguz eskatu ziotenean
ez omen zituen mailegu-hartzaileen izenak ongi ipini.

Ondoren Martin Amilibiak, 44 urteko harginak,
Ondoren Zestoako 80 urteko Martin Perez Iribarrengoak erantzun zuen. Zestoako Joan Indo kexu omen erantzun zuen. Gero Zumaiako Martin Etxabek, 42
zen Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaz. Zestoako urtekoak. Aitari, Joan Etzuriri eta Joan Amilibiari en- 58 -
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Maiorazkoa zeukanak delitua egin zuelako ondasunak kentzeko epaia ematen baldin bazuten, maiorazkoko ondasunak delitugileak delitua egin baino
lehentxeago hil izan balitz bezala jokatuko zen, hau
da, ondasunak oinordekoarengana pasatuko ziren eta
maiorazkoa ez zen desegingo. Heresiagatik, traizio
Jarraian Pedro Ubaiar 30 urteko eskribaua, aurreko larriagatik edo beste zenbait delitu itsusirengatik, oreskribauen antzera mintzatu zen. Getariako 35 urteko dea, ondasunak kendu eta maiorazkoa deuseztatu ahal
Benito Aranok zioenez, berriz, Otxoa Martinez Be- izango zen (ikus [XVI. m. (25) 37] agiria).
duakoaren Arrozpideko errotaz Pedro Ubaiar eskriAzpeitiko eta Zestoako Kontzejuen izenean, Barbauaren aurrean aitorpenak egina zen lehenago.
tolome Ibarbia prokuradorea Gipuzkoako Del EspiZumaiako Domingo Amilibiak 25 urte zituen, eta nar korrejidorearen aurrean azaldu zen. Hark zioenez,
Joan Atxaga lehengusu txikia zuen. Aurreko lekukoen 1511. urtean Joan Beltran Iraetak eskea egin zien Azantzera erantzun zuen. 40 urteko Joan Olaberria zes- peitiko Kontzejuari (ikus II ZESTOA XVI. MENDEAN
(1501-1520) liburuko [XVI. m. (11) 4] agiria) eta Zestoarra izan zen aitorpena egindako azken lekukoa.
toakoari. Harrizko zubi berria egin nahi zuen Irae- 1525-X-15ean, Deban, Joan Atxagak korrejido- tan, lehengoa (zurezkoa) egoera txarrean zegoelako.
reari idaztia aurkeztu zion. Testigantzak jasotzeko Zestoako eta Azpeitiko herritarrak beren ganadu eta
epea guztira 80 eguneraino luzatzea eskatu zion, bai- zamekin zubi berritik aske eta ezer ordaindu gabe ibil
na korrejidoreak hamar egun baino ez zizkion eman zitezen, Azpeitiak 10.000 marai eman zizkion Joan
Beltrani, eta Zestoak 5.000 marai.
(ikus [XVI. m. (25) 2] agiria).
tzun omen zien Joan Mirubiak herri-sail bat beretzat
hartuta zeukala. Gero 49 urteko Joan Lopez Idoiagakoa eskribauak erantzun zuen, Domenjaren 1505.
urteko agiriko suge-markaz eta Pedro Etxenagusia
zenaren sinaduraz.

1.5.3. Iraetarren auzi eta agiriak eta
Iraetako zubia

Dena den, 1525-VIII-26an artean Joan Beltranek zubia egin gabe zeukan, eta bi Kontzejuek auzia ipini zioten
Azpeitian, Gipuzkoako korrejimenduan, diru haiek itzul
Joan Beltran Iraetak eta emazte Maria Perez zitzan. Korrejidoreak agindua eman zuen Joan Beltran
Idiakaitz-Lilikoak Karlos enperadoreari eskea egin Iraeta lau eguneko epearen barruan auzitara joan zedin.
zioten Iraetako jauregi, burdinola, errota, baserri eta
Korrejidorearen aginduaren berri ematera Zestoako
gainerako lur eta ondasunekin maiorazkoa sortzeko.
Karlosek Toledotik bidali zien baimena 1525-VII- Domingo Agirre eskribaua joan zen 1525-X-25ean,
17an, Iraetako etxeak erregeei egindako zerbitzuak baina Joan Beltran ez zegoen bertan. Valladoliden
omen zebilen beste auzi batzuetan. Beraz, eskribauak
kontuan hartuta.
Joan Beltranen emazte Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari
Maiorazkoa alaba zaharrenak, Maria Beltran jakinarazi zion, baina emazteak senarrari berari jakinaIraetak, jaso zezakeen, edo legezko beste edozein razi behar ziola zioen. Lekuko Mateo Larrunbide asteaseme-alabak. Maiorazkoa kudeatzeko baldintzak suarra eta Joan Poza zestoarra izan ziren.
eta arauak Joan Beltranek eta emazte Mariak finkatu
- 1525-XI-2an, Azpeitian, Bartolome Ibarbiak
ahal izango zituzten, bizi ziren artean edo testamentu bidez. Maiorazkoan sartutako ondasunak ezingo Joan Beltran auzitara ez zela joan salatu zuen, eta koziren inoiz saldu, besterendu, trukatu edo zatitu. rrejidoreak iraetarra auzi-iheslaritzat jo zuen.
Maiorazko ez ziren legezko gainerako seme-alabak
- 1525-XI-2an, Azpeitian, Joan Beltranek ahalordea
elikatu egin beharko zituzten, eta senipartea eman
eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Migel Aburrubeharko zieten.
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1.32. irudia. Iraetako
harrizko zubia.

Aipatutako lursail haien jabetza Joan Beltranek
tzari, Joan Lopez Etxanizkoari eta beste zenbait prokuradoreri, auzian ordezka zezaten; halaber Valladolidko bere gain hartzeko egindako eskriturak eta salerosketa-agiriak onetsi eta berretsi egin zituzten Maria Joan
Santxo Paterninari, Juan Camargori eta beste zenbaiti.
Etxenagusiak eta Domingo Arretxek. Maria Joanek
- 1525-XI-24an, Deban, Joan Beltran Iraetaren ize- gero zin egin zuen agiri haiek ziotenaren aurka ez zela
nean Migel Aburrutza prokuradorea azaldu zen Diego joango. Lekuko Sebastian Elduaien donostiarra, Joan
Vargas korrejidorearen aurrean, auziaren jarraipena Martinez Iartuakoa debarra eta Domingo Agirre zestoarra izan ziren (ikus [XVI. m. (25) 80] agiria).
egitera (ikus [XVI. m. (25) 42] agiria).
- 1525-XII-4an, Arroako elizaren aurrean, Joan
Martinez Gaintzakoa eskribauaren aurrean, batetik
Joan Beltran Iraeta eta, bestetik, Domingo Arretxe
hargina eta emazte Maria Joan Etxenagusia azaldu ziren. Senar-emazteek izeba Maria Lopez Etxenagusiaren hiletak eta beste zenbait zor ordaindu behar izan
zituzten. Horretarako Urtarainen zeuzkaten bi lursailen erdia saldu zioten Iraetako jaun Joan Beltrani.
Lursail bat senar-emazteek oinordetzan jaso zuten, eta
beste lursaila Domingok lehen Debako Kontzejuari
erosi zion. Joan Beltrani egindako salmenta haien agiria Zumaiako Joan Perez Mantzizidorkoa eskribauak
idatzi zuen.

- 1525-XII-4an, Iraetako burdinolan, Joan Beltran
Iraeta jauna, Joan Martinez Igartuakoa debarra (Iraetako burdinola errentan hartuta zuena) eta Debako
Joan Martinez Gaintzakoa eskribaua bildu ziren. Joan
Martinez Igartuakoak errentan hainbat tresna hartu
zituen Joan Beltranen burdinolan, eta errenta aldia
amaitzen zenean jaso zituenean bezain egoera onean
itzuli beharko zituen. Hauek ziren maizterrak jasotako tresnak:

Gero Domingok Arroako elizaren ondoko beste lursail bat saldu zion Joan Beltrani (Joan Beltranen beste lur
baten ondoan zegoen). Salerosketa-agiria Debako Joan
Fernandez Leizaolakoa eskribauak idatzi zuen.
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- Burdinazko zazpi palanka: bi agoa-palanka eta
bost palanka txiki.
- Bi kurrika pare handi, harriak berotzekoak, eta
beste bi agoa-kurrika edo kabea-kurrika pare, kurrika handien burdinazko eraztun banarekin.
- Bi gako pare beren eraztunekin, eta taiela bero-

1. (1521-1525)

tzeko kurrika txikiak eta taiela agoari ipintzeko
beste bi kurrika pare.
- Lau ertzeko barra motzak (bakoitza 4 “ertz” pisukoa) Gaztelarako egiten zirenean erabiltzeko
gako txikiak, burdinazko gako bat eta arrabola eta
burdinazko beste gako bat.
- Burdinazko taiela, agoa moztekoa, eta burdinak
berotzeko euskarria (burdinazkoa), borra, burdinazko mailua eta altzairuzko mailua.
- Tobera edo haizebide zahar bat.
- Burdina lantzeko hauspoak.
- Burdin mea kargatzeko hiru pala eta burdin mea
burdinolara ekartzeko gurdi zahar bat.
- Burdinazko pertza, burruntzia eta burdinazko
goilara.

Jarraian, eskribau bera eta lekuko berak aurrean
zirela, Maria Joan Aldalurrek zin egin zuen obligazioagiri hark zioenaren aurka ez zela joango.
Egun eta leku berean, pertsona berak elkartuta zeudela, Joan Aldalur zurgin-maisuak eta Joan Beltran
Iraetak kontratua egin zuten. Iraetako jaun Joan Beltranek Arroako San Esteban elizaren ondoan harrizko
etxea eraikitzen hasita zeukan. Joan Aldalurrrek etxe
hura zurez osatuko zuen, eta teilatuan teilak ipinita
amaiturik utziko zion Joan Beltrani hurrengo otsaileko Andre Mariaren egunerako (Kandelerio egunerako, hau da, otsailaren 2rako).
Etxeak beheko oinaz gain gainean beste bi edukiko
zituen, bere eskailerekin. Oin edo solairu bakoitza
zortzi beso altukoa izango zen. Beheko oinean lau zutabe sendo ipiniko zizkion. Solairuetako zutabe, habe,
gapirio, betegarri eta ganierako zur guztiak ezarriko
zituen Joan Aldalurrek. Gabila, ziri eta iltez ongi josita geratuko ziren zurak. Teilatuaren isurialdeko ura
jasotzeko zurezko kanala ipiniko zion.

- Gabi-ardatz edo gabi-igunaren burdinazko bi uztai,
eta burdinazko balantza bere kate eta uztaiarekin.

Joan Aldalur maisuak lau langile erabiliko zituen
etxea amaitu arte etenik gabe. Lanak etengo balitu,
- Gabi-igunak orpoan zuen eta kintal erdia baino Joan Beltranek beste langile batzuekin amaitu ahal
izango zituen, Joan Aldalurren kontura. Etxean akatsak
astunagoa zen burdinazko uztai handia.
azaltzen baldin baziren, Joan Beltranek konponduko
Inbentario-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo zituen, baina Joan Aldalurrek ordainduta.
Agirre zestoarra, Joan Sustaeta elgoibartarra eta Martin
Joan Beltranek Joan Aldalurri lan guztiagatik
Andonaegi debarra (ikus [XVI. m. (25) 81] agiria).
urrezko 20 dukat ordainduko zizkion. Bi heren orduan
Joan Martinez Igartuakoa olagizona zen maizter jaso zituen Joan Aldalurrek, eta beste herena etxea
altxatzeko prest zeukanean emango zion. 20 dukat
Iraetako burdinolan 1528. urtean ere26.
haiek dirutan eta garitan emango zizkion Joan Beltra- 1525-XII-5ean, Arroako elizaren aurrean, Debako nek. 12 anega gari emango zizkion (26,5 txanpon baJoan Aldalur, emazte Maria Joan Aldalur eta Zestoako lio zuen anega gariak), eta gainerakoa dirutan. Garia
Joan Beltran Iraeta elkartu ziren Debako Joan Martin- etxea eraikitzen ari ziren langileek ogia jateko izango
ez Gaintzakoa eskribauaren aurrean. Senar-emazteek zen (ikus [XVI. m. (25) 82] agiria).
konpromisoa hartu zuten Joan Beltrani urrezko 6 dukat
- 1525-XII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrihurrengo irailaren hasierarako ordaintzeko; izan ere, diru
hura Joan Beltranek maileguz eman baitzien. Lekuko bauarekin Joan Beltran Iraeta (Iraetako jauna) eta PeDonostiako Sebastian Elduaien eta Debako Domingo dro Otalora elkartu ziren. Joan Beltranek berea zuen
orduan Debako partean (Arroan) zegoen Irao baserria,
Areitzaga apaiza eta Domingo Etxenagusia izan ziren.
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1.33. irudia. arroako
Irao baserria.

eta hamar urterako errentan eman zion Pedro Otalo- ordainduko zituen. Joan Beltranek, ordainetan, Irao
rari. Hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen baserriko gaztaina eta intxaur guztiak utzi zizkion Pedrori (hamarrenak eta hasikinak elizari emanda).
errenta aldia.
Pedro maizterrak, errenta gisa, urtero Joan Beltran nagusiari bost anega gari eta bost anega artatxiki
emango zizkion (abuztu-irailean garia eta urrian artatxikia). Anega Toledoko neurrikoa izango zen. Pedro
maizterrak bildutako sagarraren erdia emango zion
urtero Joan Beltrani, Debako elizgizonei hamarrena
eta hasikina ordaindu ondoren. Pedrok urtean bitan
aitzurtuko zituen sagarrondoak, eta bi urtez behin simaurtuko zituen.

Maizterrak urtero Eguberri egunerako bi kapoi
emango zizkion nagusiari; baita sei gaztanbera ere,
ohituraren arabera. Sagasti zaharreko eta beste soro
bateko baldintzak ere zehaztu zituzten. Errentamendu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Amilibia, Pedro Garratza eta Martin Ibiakaitz (ikus [XVI.
m. (25) 85] agiria).
Bstalde, 1525-XII-25ean, Deban, Joanes Nel eskoziarrak ahalordea eman zion Deban bizi zen Martin
Joan Iraetari, haren Santa Ana karabelako ontzi-maisu
izan zedin. Joanes Nelek karabela Antonio Agirre debarrari erosi zion. Ontzia burdinaz kargatuta zegoen
“Chistre” alderantz abiatzeko prest. Ahalorde-agiria
Joan Martinez Gaintzakoa eskribauak idatzi zien27.

Maizterrak urtero landu eta garbituko zituen
soroak, batez ere errentamenduko azken hiru urteetan. Bestela Joan Beltranek landu eta garbituko
zituen maizterraren kontura. Iraoko behi, ardi,
ahuntz, txerri, antzara, erle eta gainerako ganaduak
erdi bana ipiniko zituzten, eta irabaziak ere erdi
bana izango ziren.
1.5.4. Lilitarren auzi, errentamendu eta
Pedrok idiak utziko zizkion Joan Beltrani honek zerbait garraiatu behar zuenean. Gainera Pedro
maizterrak ordainduko zituen Arroako elizan Joan
Beltranek egin beharreko urtebetetzeak. Irao etxeko
hildakoen elizkizunak eta opalkuntzak ere maizterrak

agiriak

- 1525-IV-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Martin Indo azaldu zen. Joan
Beltran Gebara zenak, Juliana Gebararen anaiak, bere
garaian urrezko bi dukat eta erdiko zorra egin zion
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Martini, eta Martinek demanda ipini zien Joan Beltra- tearen zorra 450 dukateraino jaitsi zuten. Gainerakoa
nen ondorengoei. Gero zorra Domenja Lilik ordaindu (350 dukat) ez zuten ordaindu beharko.
zuen, San Joan Idiakaitz-Lilikoaren amak. San Joan,
Orduan Alonsok Joan Martinez Lilikoari 50 dukat
hain zuzen, Maria Perez Arronakoarekin Altzolarats
eman zizkion. Beste 200 dukatengatik Alonsok eta
jauregira ezkondu zen.
emazteak obligazio-agiria eman zioten Joan MartinOndorioz, Martin Indok ordainagiria eman zien ezi. Azken 200 dukatak Alonsoren fidatzaileek orDomenja Liliri eta Joan Beltran Gebararen ondoren- dainduko zituzten, egin zuten obligazio-agiriaren
goei. Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: arabera. Domenja Lilik hura guztia ontzat eman zuen.
Joan Martinez, Martin Artzuriaga eta San Joan Ibañe- Onespen-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Otxoa Ipintzakoa, Joan Artsuaga eta Frantzisko
ta (ikus [XVI. m. (25) 27] agiria).
Lili (ikus [XVI. m. (25) 74] agiria).
- 1525-X-10an, Zestoan, Migel Etxegarai eta Joan
Antonio Atxaga prokuradoreak Gipuzkoako korrePerez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean. Migelek eta Joanek egun harta- jidore Diego Vargasen aurrean auzia ipini zion Dera arte izandako harremanen kontuak garbitu zituzten. bako Maria Iñigez Ondizkoari, Maria Joan, Andra
Migelek 549 txanpon zor zikion Joan Perezi, eta hark Maria eta Madalena Zuatzola ahizpen izenean. Maria
konpromisoa hartu zuen hilabeteko epean ordain- Iñigezen ordezkariak bere aldeko arrazoiak azaldu ontzeko. Obligazio-agirian lekuko Joan Izarraga, Joan doren, korrejidoreak epaia eman zuen 1525-XI-18an,
Deban. Maria Iñigez Ondizkoa Domeka Armendiaren
Akoa eta Pedro Garratza zestoarrak izan ziren.
alaba eta Grazia Olearen biloba zen, eta korrejidoreaJarraian, leku berean eta pertsona berak aurrean zi- rengana joan behar zuen tutorea edo kuradorea izenda
rela, Migel Etxegaraik konpormisoa hartu zuen 549 ziezaioten; izan ere, Joan Zuatzola kontulari zenaren
txanpon haiek Saroezarreta mendian ikatza eginda alaba Maria Joan, Andra Maria eta Madalena Zuatzola
ordaintzeko. Ikatz-karga bakoitzak 43 sos balioko ahizpek auzia ipini zioten. Urrezko 80 florin eskatzen
zuen, eta zakuak 14 kanakoak izango ziren. Migelek zizkioten Grazia Olearen ondasunak zeuzkalako. Mazioenez, lehenago Domingo Aranguren eta Joan Lei- ria Joan Zuatzola, hain zuzen, Liliko andrea zen, Joan
zaola lagun zituela 368 karga ikatz egin zituzten, eta Perez Idiakaitz-Lilikoaren emaztea. Madalena Zuakontuak eginda atera zen 549 txanponeko zorra (ikus tzola, berriz, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren Martin
anaiaren emaztea. Beraz, Maria Joan eta Madalena
[XVI. m. (25) 70] agiria).
Zuatzola ahizpak Domenja Liliren errainak ziren.
- 1525-X-28an, Zestoako Lilin, bertako Domenja
- 1525-XI-20an, Deban, Sebastian Arriola eskriLili andrea Blas Artazubiaga eskribauarekin elkartu
zen. Domenjaren senar zenak (Joan Perez Idiakaiz- bauak korrejidorearen aginduaren berri Domingo Onkoak) Toledon urrezko 800 dukat zeuzkan jasotzeko diz aitari eman zion, Maria Iñigez Ondizkoa urtebeteAlonso de la Torre zinegotziarengandik eta emaztea- ko haurra zelako. Pedro Olaberria mutrikuarra eta Derengandik. Domenjak Zestoako Joan Martinez Li- bako Joan Sagarraga gaztea izan ziren lekuko. Egun
likoa apaizari (Domenja Liliren lehengusu propioari) berean, Zestoako Lilin, Joan Martinez Amilibikoa
eskribauaren aurrean Maria Joan Zuatzolak ahalordea
ahalordea eman zion diru haiek jaso zitzan.
eman zion bere ama Maria Gilistegiri, hain zuzen DoJoan Martinez Lilikoak gai hura bideratzeko erre- meka Oleari Maria Joanen anaia Juan Zuatzola zenak
ge-erreginen idazkari Pedro Zuatzola izendatu zuen ezkondu zenean emandako dotea berreskuratzeko.
arbitro, eta Alonso de la Torre-k Joan Adurtza. Bi ar- Lekukoak Domingo Ezenarro eta Joan Artsuaga zesbitro haiek epaia eman zuten, eta Alonsoren eta emaz- toarrak eta San Joan Etxea bermeotarra izan ziren.
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Egun berean Deban, Frantzisko Perez Idiakaizkoa
eskribauaren aurrean Maria Gilistegik (Maria Joan
alabaren ahalordearekin) ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Antonio Atxagari, Migel
Aburrutzari eta beste zenbait prokuradoreri; halaber
Valladolidko Kantzelaritzako Anton Orori eta beste
zenbait prokuradoreri.

rearengana azaltzeko. Zin egin behar zuten, eta alde
bakoitzak besteari egindako galderei erantzungo zieten (ikus [XVI. m. (25) 78] agiria).

- 1525-XII-2an, Zestoako Lilin, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa eta Martin Ibañez Sastarraingoa
elkartu ziren Blas Atazubiaga eskribauaren aurrean. Orduan Debako partean zegoen Sastarrain
- 1525-XI-27an, Azpeitian, Maria Iñigez Ondiz- baserria Lilikoena zen, eta Martin Ibañez maizkoaren izenean Bartolome Ibarbia prokuradorea azaldu terrarekin hiru urterako errentamendu-kontratua
zen. Korrejidoreari jakinarazi zionez, Maria Joan, An- adostu zuen Joan Perezek.
dra Maria eta Madalena Zuatzolak 80 florin eskatzen
Sastarrain baserriko behien bi heren Joan Perez nazizkioten, baina gai haren inguruan Valladolidko Kantzelaritzan auzia zuen bere aldeak, eta hura amaitu arte gusiak ipiniko zituen, eta Martin maizterrak heren bat.
Irabazien bi heren nagusiarentzat izango ziren, eta heez zuen hiru ahizpen demanda onartu behar.
ren bat maizterrarentzat. Ardi, ahuntz eta txerriak erdi
- 1525-XII-4an, Azpeitian, Antonio Atxaga proku- bana izango ziren; baita irabaziak ere. Baserriko erradoreak Joan Zuatzola zenaren hiru alaben izenean launtzak ere erdi bana haziko zituen maizterrak. Gaadierazi zuenez, Maria Gilistegik Domeka Armendia- naduak eta erleak Martin Ibañezek behar bezala hazi
rekin beste auzi bat eduki arren, haiek Grazia Olea- eta zainduko zituen.
ren aurka ere bazuten, eta auzia onartu eta jarraipena
Baserriko sagastietako sagarra ere erdi bana izango
eman behar zion.
zen. Maizterrak nagusiaren erdia piloa eginda pres- 1525-XII-7an, Azpeitian, Diego Vargas korreji- tatuko zuen sagastian. Sagarrondoak urtean bitan aidoreak epaia eman zuen. Maria Joan, Andra Maria eta tzurtuko zituen maizterrak, eta bi urtez behin simaurtu
Madalena Zuatzolaren aldeak eta Maria Iñigez Ondiz- egingo zituen. Gaztaina, intxaur eta gainerako zuhaikoaren aldeak launa eguneko epea zuten korrejido- tzen fruituak ere erdi bana hartuko zituzten.

1.34. irudia. sastarrain
baserria.
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Baserriak Endoia aldera zeukan soroa ezer ordaindu gabe erabiliko zuen maizterrak, baina Joan Perez
nagusiak zati bat beretzat hartuko zuen 1.000 haritzlandareko mintegia edukitzeko. Maizterrak Sastarrain
etxeko teilatua itoginik gabe edukiko zuen. Baserriari
zegozkion zerga guztiak ere maizterrak ordainduko
zituen. Gainera, ohi bezala urtero gaztanberak emango zizkion nagusiari bere garaian.

liko zuen horretarako, haritza eta gaztaina besterik ez.
Zakuak 14 kanakoak izango ziren.
Sebastianek Joan Perezi aurrez ordaindu zion egin
beharreko lan guztia. Kontratuan lekuko zestoar hauek
izan ziren: Bartolome Artzubiaga, Martin Ondalde eta
Pedro Aizarnatea (ikus [XVI. m. (25) 13] agiria).

- 1525-III-19an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriMartin Ibañezek ezingo zuen baserriko inongo bauak lanen bat burutzeko kontratua idatzi zuen. Agizuhaitzik moztu Joan Perez nagusiaren baimen ria egoera txarrean dagoelako xehetasun askorik ezin
berezirik gabe. Errentamendu-kontratuan lekuko da jakin. Parte hartu zuten Pedro Aizarnateak eta Sezestoar hauek izan ziren: Joan Perez Arretxekoa, bastian Artazubiagak. Lekukoetako bi Joan Igartza eta
Joan Akoa eta Martin Legarda (ikus [XVI. m. (25) Martin Ondalde izan ziren (ikus [XVI. m. (25) 17] agiria).
79] agiria).
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Joan Lo1.5.5. Artazubiagatarren auzi eta agiriak
pez Arteagakoa eta Joan Ruiz Arteagakoa anaia zumaiarrekin auzia zuen Valladolidko Kantzelaritzan
- 1525-III-5ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- Aiako Arrazubiko ondasunen kudeaketaren ondobauaren aurrean Alkizako Migel Oiartzun eta Tolo- rioz. 1523-XII-23an emandako azken epaiari Martin
sako Martin Berrobi azaldu ziren. Sebastian Arta- Otxoak aurka egin zion (ikus [XVI. m. (23) 9] eta
zubaiga zestoarrarekin kontratua egin zuten Aiako [XVI. m. (24) 2] agiriak).
Altzola eta Zozabarro arteko mendietan egur-ikatza
egiteko. Hango basoak Sebastianek Zarauzko jauna- 1525-VII-28an, Valladolidko epaileek 1523-XIIri hartu zizkion, eta Joanes Zulotibarrek markaturik 23ko epaia onetsi eta berretsi egin zuten. Dena den, Marzeuzkan ikatza egiteko zirenak.
tin Otxoa Artazubiagakoak bahituran hartuko zuen Arrazubiko baserriaren erdia, eta hipotekatuta edukiko zuen
Ikatz-karga bakoitzagatik bi txanpon eta erdi or- Joan Lopez eta Joan Ruiz anaiek Martin Otxoari zor osoa
dainduko zituen Sebastianek, eta zaku bakoitza 14 ka- ordaintzen zioten arte (ikus [XVI. m. (25) 39] agiria).
nakoa izango zen. Hurrengo Domu Santu egunerako
lanak amaituta edukiko zituzten. Sebastian ArtazuHain zuzen egun haietan, abuztuaren 2an, adibidez,
biagak 200 txanpon aurreratu zizkien ikazkinei: 200 Valladoliden zebilen Martin Otxoaren seme Blas ArMigel Oiartzuni eta 50 Martin Berrobiri.
tazubiaga eskribau zestoarra. Han Debako Joan Galarretari ahalordea idatzi zion haren auzian ValladoKontratuan lekuko Martin Legarda zestoarra, Joa- lidko Kantzelaritzan eta Gipuzkoako korrejimenduan
nes Zulotibar eta Martin Mugarrieta izan ziren (ikus prokuradoreek Galarreta itziartarra ordezka zezaten.
[XVI. m. (25) 10] agiria).
Bi egun geroago, abuztuaren 4an, Valladoliden
- 1525-III-12an, Aizarnan, Zestoako Sebastian Joan Galarretari Blas Artazubiagak testamentua idatzi
Artazubiaga eta Zarauzko Joan Perez Etxebestekoa zion, hura osasunez gaizki zebilelako28.
azaldu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Sebastianek Aiako bere Urtetako baserrian zituen
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak auzi luzea
basoetan ehun ikatz-karga egingo zizkion ekaineko izan zuen Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaia
San Joan egunerako Joan Perezek. Egur hezea erabi- zumaiarrekin. Hauen amona Maria Ibañez Altzolaras- 65 -
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1.35. irudia.
txiriboganagusi.

koak Martin Otxoa Santxa Migelez Atxagakoarekin
Aiako Arrazubiko ondasunak anaia zumaiarren izenean kudeatzeko obligaziotik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen. Ondorioz, Martin Otxoak Santxa
Migelezi ordaindutakoa eskatu zien auzi bidez Joan
Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaiei.

- 1525-IX-10ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauarengana Azpeitiko Martin Zabala, Maria Joango
Bengoetxea eta Zestoako Sebastian Artazubiaga bildu
ziren. Zestoan bizi zen Joan Elkanok Joan Fernandez
hauspaginari 1.500 marai zor zizkion, eta zor hura Sebastianek bere gain hartu zuen. Martin Zabalari eta
Maria Joangori ordainduko zien. Lekuko Migel BeHain zuzen egun hartantxe, abuztuaren 4an, Valla- ristain azpeitiarra, Martin Akertza debarra eta Domindoliden, Martin Otxoak irabazitako auziaren amaiera go Lizarrarats (edo Artiga) zestoarra izan ziren.
gisa, errege-gutun betearazlea eman zuten, epaiak bete
zitzaten. Gutun betearazlean labur adierazten da auziko
Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak
prozesu osoa (ikus [XVI. m. (25) 40] agiria). Guk luze bertan izanik, Joan Elkano zestoarrak konpromisoa
eta zabalago eman dugu zenbait agiriren bidez (ikus, hartu zuen hurrengo hamar eguneko epean Sebastian
besteak beste agiri hauek: II ZESTOA XVI. MENDEAN Artazubiagari 1.500 marai ordaintzeko (ikus [XVI. m.
(1501-1520) liburuko [XVI. (12) 2], [XVI. m. (13) 9], (25) 49] agiria).
[XVI. m. (14) 3], [XVI. m. (15) 3], [XVI. m. (16) 56],
[XVI. m. (17) 3], [XVI. m. (19) 5], eta [XVI. m. (23)
Egun berean Arroan, Martin Zabala azpeitiarra
9], [XVI. m. (24) 2] eta [XVI. m. (25) 39]).
Joan Fernandez hauspaginaren izenean azaldu zen
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrera. Bertan zen
- 1525-IX-7an, Zarautzen, Blas Artazubiaga eskribaua- Zestoako Joan Elkano ere. Joan Elkanok Joan Fernanren aurrean Zestoako Sebastian Artazubiagak (Blasen osa- dezi 1.500 marai zor zizkion, eta, Zestoako Sebastian
bak) ahalordea eman zion Martin Txiribogari. Hernaniko Artazubiagak emanda, ordaindu egin zizkion.
Martin Arano Berastegikoak zenbait kintal burdina (barraOndorioz, Martinek Joan Elkanori ordainagiria
tan) zor zizkion Sebastiani, eta Martin Txiriboga saiatuko
zen haiek kobratzen. Ahalorde-agirian lekuko hauek izan eman zion. Lekuko Domingo Zabala, Domingo Lizaziren: Beltran Mendia eskribaua, Joan Indo eta Martin As- rrarats eta Martin Akertza izan ziren (ikus [XVI. m.
(25) 50] agiria).
tigarreta tolosarra (ikus [XVI. m. (25) 43] agiria).
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- 1525-IX-10ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Sebastian Artazubiaga eta
Debako Martin Uzkangagoikoa elkartu ziren. Martinek Sebastiani urrezko 22 dukat zor zizkion, Joan
Fernandez Leizaolakoak egindako obligazio-agiriaren arabera. Zor hura ordaindu egin zion Martinek,
eta bien artean ordura arte izandako harremanen kontuak ere garbitu zituzten. Ondorioz, Sebastian Artazubiagak ordainagiria eman zion.

Martinez Ibañetakoa eskribaua, Martin Fernandez
Edarritzagakoa, Pedro Martinez Baltzolakoa, Joan
Perez Arretxekoa, Joan Amilibia, Joan Ezenarro
zurgin-maisua, Joan Martinez Akoakoa gaztea, Joan
Perez Altzolaraskoa, Martin Artzubiaga, Joan Igartza,
Pedro Saez Erretzabalgoa, Domingo Aspe, Martin
Etorra, Martin Sastarrain, Joan Zuube hargina, Martin
Arzallus, Domingo Lizarrarats, Martin Zuube, Martin
Otxoa Artazubiagakoa eta Martin Arano.

Zestoako Kontzejuak auzi asko zituen Fortun SanLekuko honako hauek izan ziren: Domingo Zabala, Martin Luberriaga eta honen anaia Pedro Luberria- txez Iraetakoa apaizarekin eta Joan Urbieta, Pedro Perez Egañakoa eta beste zenbaitekin. Kontzejuaren askaga (ikus [XVI. m. (25) 53] agiria).
tasunen aurkako auziak ziren. Ordura arte Kontzejuaren prokuradoreek egindako lana ontzat emanik, auzi
1.5.6. Zestoako Kontzejuaren auziak eta
haietarako eta sortuko zirenetarako ahalordea honako
Otxoa Martinez Beduakoaren agiriak
hauei eman zien Kontzejuak: Zestoako Domingo ZaZestoako alkate Martin Otxoa Beduakoa zen 1525. balari eta Joan Martinez Amilibikoari; Gipuzkoako kourtean, baina Fernando Olazabal medikua izendatu rrejimenduko Bartolome Ibarbiari, Pedro Zabalari, Joan
zuten alkateorde. Horregatik urtarrilaren 9an, ustez Lopez Etxanizkoari eta Joan Martinez Untzetakoari; eta
1525. urtean, Zestoako alkateorde Fernando Olaza- Valladolidko Kantzelaritzako Anton Orori, Joan Lopez
balen aurrean Martin Ondaldek demanda ipini zuen. Arrietakoari, Joan Lazkanori eta Joan Antezanari.
Domingo Apategiri txerria eman zion, 78 txanpon baAhalorde-agirian lekuko, besteak beste, Jakobo
lio zituena, eta hark ez zion ordaindu. Domingok egia
zela zioen, eta alkateordeak hurrengo hamar eguneko Baltzola eta Joan Lizarrarats zestoarrak izan ziren
epean ordaintzera kondenatu zuen Domingo Apategi. (ikus [XVI. m. (25) 5] agiria).
Joan Ezenarro eta Joan Agirre izan ziren lekuko.
Fortun Santxez Iraetakoa apaizak Aita SantuarenOndoren Maria Jakue Potzuetak ipini zion deman- gandik buldak lortuta, Aizarnako erretore egin zen,
da Domenja Ausoroetxeari. Martin Ondaldek eman- baina Zestoako eta Aizarnako elizak errege-patronada zeuzkalako, bi aldiz hogeita hamar meza emateko tukoak ziren, eta Zestoako Kontzejuak zuen haien
diruak kobratu behar zizkion, Maria Jakueren amak patronatua erregeen mesedez. Zestoako apaizak elizkizunak egiten ez zituztela zeuden, nahiz eta erregejasotzekoak zirelako.
gutunen bidez beren lana egin zezatela agindu (kus
Egun hartantxe Domingo Apategik Martin Ondal- [XVI. m. (24) 24] agiria).
deri demanda ipini zion zortzi txanpoengatik. Mar- 1525-III-21ean, Madrildik, beste errege-gutun
tinek zin egin zuen, eta alkateordeak aske utzi zuen
bat bidali zitzaien Zestoako eta Aizarnako apaizei.
(ikus [XVI. m. (25) 3] agiria).
Fortun Santxez Iraetakoa, Joanes Indo, Joanes Ipin- 1525-I-15ean, Zestoako udaletxean, Blas Arta- tza, Domingo Urbieta eta Joan Martinez Lilikoa ziren
zubiaga eskribauarekin besteak beste zestoar hauek bi elizetako apaizak, sei guztira.
elkartu ziren: Fernando Olazabal alkateordea (Otxoa
Joan Martinez Amilibikoak, Zestoako KontzeMartinez Beduakoa zen alkate), Pedro Martinez Garratzakoa fiela, Domingo Arretxe zinegotzia, Joan juaren izenean, gortean egoeraren berri eman zuen.
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radoreak eskatuta, errege-gutunak zioena Joanes Indori, Joan Otxoa Artazubiagakoari, Domingo Urbietari
eta Joanes Ipintzari. Sei egun geroago, Fortun Santxez
Iraetakoari eman zion gutunaren berri; baita Joan Martinez Lilikoaren alabari ere, aita bertan ez zegoelako.
Jakinarazpenean lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal maisua, Pedro Altzolarats eta Domingo Arretxe (ikus [XVI. m. (25) 11] agiria).
- 1525-III-23ean, Madrildik errege-gutuna bidali zuten Zestoara. Zestoako Kontzejuak auzi kriminala zuen
Burgosko Poza herriko Juan Majado de Pozarekin, zeina errege-kartzelan preso baitzegoen. Errege-gorteko
alkateek bi aldeei gutuna bidali zieten 69 eguneko epean
bakoitzak bere testigantzak eta frogak eraman zitzan.
Zestoako Kontzejuak zioenez, lekukoak Zestoan bertan
eta Gipuzkoako beste leku batzuetan zeuzkan.

1.36. irudia. aizarnako elizaren portaleko
andre Maria.

- 1525-III-27an, Madrilen, Zestoako Kontzejuaren
izenean Joan Martinez Amilibikoa zestoarrak dei egin
zion Joan Valladolidi (Juan Majado de Pozaren kuradoreari) Zestoan eta Gipuzkoako beste zenbait lekutan lekukoei egingo zieten galdeketan egon zedin. Jakinarazpenean lekukoetako bi Gartzi Belaz errege-kartzelako
alkatea eta Diego Maldonado izan ziren (ikus [XVI. m.
(25) 20] agiria). Auziaren beste xehetasunik ez dugu.

Apaiz batzuk beren elizako eginkizunak betetzeko
prest omen zeuden. Joan Martinez Lilikoak zioenez,
hari ez zioten aditzera eman Aita Santuaren buldei
apelazioa egin zitzaienik. Beraz, prest zegoen beste
apaiz bat ordaintzeko haren lanak egin zitzan. Fortun
Santxez Iraetakoak zioenez, hark ez zuen errege-agindurik bete behar, Zestoako elizak interdiktua zuelako
eta bertako biztanleak eskumikatuta zeudelako.

- 1525-IV-12an, Azkoitian, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Otxoa Martinez Beduakoa azaldu zen. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoarekin
(Juliana Gebararen alabarekin) ezkondu zenean, Domingo Arrona zenaren eta Ana Arretxe emaztearen
lau seme-alabei senipartea zenbatekoa izango zen zehaztu zitzaien: 250 dukatekoa bakoitzarentzat.

Otxoa Martinez Beduakoa Domingo zenaren eta
Ana Arretxeren alaba Maria Perez Arronakoarekin
ezkonduta zegoen, eta 250 dukat haietatik 21 dukat
artean jasotzeko zeuzkan. Otxoa Martinezek ahalordea eman zion emazte Mariari 21 dukat haiek kobratu
eta Ana Arretxeri emateko. Ahalorde-agirian lekuko
Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak Aizarnan, hauek izan ziren: Martin Argarain azkoitiarra eta Pe1525-IV-11n jakinarazi zien, Zestoako sindiko proku- dro Ibañez Irarragakoa eskribau azpeitiarra.
Buldei, ordea, apelazioa egin zitzaien, eta erregeaginduz gutunak zioena bete zezala agindu zioten
Fortuni. Bestela erreinuko herritartasuna kenduko
zioten eta Gipuzkoako korrejidoreak preso hartuta
gortera eramango zuen.
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- 1525-IV-13an, Beduan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Otxoa Martinez Beduakoaren emazte Maria Perez Arronakoa azaldu zen. Seniparteagatik
jasotzeko zeuzkan 21 dukatak kobratzeko eskubidea
ama Ana Arretxeri eman zion; izan ere, Maria Perezek premia zuelako epea baino lehen amak aurreratu
egin zizkion 21 dukatak. Horrela Maria Perez seniparteagatik guztira zegozkion 250 dukatak kobratuta
geratu zen.
Agirian lekuko Getarian bizi zen Frantzisko Arrona, Joan Bedua (Otxoa Martinez Beduakoaren anaia)
eta Martin Araitz (Joan Altzega merkatari azpeitiarraren morroia) izan ziren. Jarraian, Maria Perez Arronakoak zin egin zuen agiri hark zioenaren aurka ez
zela joango.

- 1525-X-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Joan Mendiak obligazio-agiria egin zuen, dirudienez Otxoa Martinez
Beduakoarentzat. Agirian lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Joan Erretzabal zestoarrak izan
ziren (ikus [XVI. m. (25) 64] agiria). (Oharra: agiria kalteturik dagoelako beste zenbait xehetasun
ezkutuan geratu dira).
- 1525-IX-29an, Zestoako udaletxean, Kontzejua
bildu zen. Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zestoar hauek elkartu ziren: Domingo Lizarrarats (edo
Artiga) alkatea, Martin Ibiakaitz fiela, Joan Erretzabal
zinegotzia, Martin Artzuriaga probestuordea, Martin
Gartzia Lasaokoa, Martin Fernandez Edarritzagakoa,
Pedro Baltzola, Martin Ondalde, Fernando Olazabal medikua, Joan Igartza, Joan Martinez Akoakoa,
Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Martin Ganbara, Martin
Indo, Domingo Zabala, Bartolome Artzubiaga, Pedro
Egaña eta beste asko.

Gero, 1525-IV-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Otxoa Martinez
Beduakoak ontzat eman zituen emazte Maria
Perez Arronakoak egindako agiriak. Lekuko hoZumaiako Andres Aginaga lizentziatuarekin Zesnako hauek izan ziren: Frantzisko Arrona, Lantzarote Bedua eta Txomin Zabalaga (ikus [XVI. toako Kontzejuak eta beste Kontzeju batzuek auzia
zuten. Gipuzkoako korrejidoreak epaia eman zuen,
(25) 25] agiria).
baina beste aldeak gora jota auzia Valadolidko Kan- 1525-V-11n, Oikiako errenterian, Zestoako Blas tzelaritzan zegoen. Zestoako Kontzejuak bere prokuArtazubiaga eskribauaren aurrean Otxoa Martinez radoreei (Valladolidko Kantzelaritzakoei eta GiBeduakoa eta Frantzisko Arrona elkartu ziren. Fran- puzkoako korrejimendukoei) ahalordea eman zien.
tzisko Getarian bizi zen eta Zestoako Domingo Arro- Valladoliden Anton Oro, Joan Lopez Arrietakoa, Joan
na zenaren eta Ana Arretxeren semea zen. Otxoak eta Lazkano eta beste zenbait izendatu zituen prokuradoFrantziskok konpromisoa hartu zuten Frantziskori bi re, eta korrejimenduan Antonio Atxaga, Bartolome
urteko epean 84 kintal burdina emateko. Kintal haiek Ibarbia, Joan Lopez Etxanizkoa eta Joan Martinez
Ana Arretxek eman zituen eta Frantziskori zegozkion Untzetakoa.
Altzolarats jauregiko seniparteagatik. Obligazio-agiAhalorde-agirian lekuko Martin Gartzia Lasaokoa,
rian lekuko Sebastian Artazubiaga eta Fernando Sorazabal zestoarrak eta Martin Diaz Mirubikoa zumaia- Fernando Olazabal, Joan Kamio eta Esteban Artazubiaga izan ziren.
rra izan ziren.
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko
berak aurrean zirela, Otxoa Martinez Beduakoak
agiria egin zuen obligazio hartatik Frantzisko
Arrona onik ateratzeko. 84 kintaleko zorra Otxoa
Martinezek berea baino ez zela aitortu zuen (ikus
[XVI. m. (25) 32] agiria).

Jarraian Zestoako Kontzejuak, aipatutako eskribau
eta lekukoen aurrean, beste ahalorde bat eman zien
oraintxe aipatutako prokuradoreei, Eibarko Ugarteburu batxilerrarekin eta Arrasateko Pedro Otxoa Estremazkoarekin Valladolidko Kantzelaritzan zuten
auzirako (ikus [XVI. m. (25) 66] agiria).
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1.37. irudia.
arroaerrekako
azkaeta.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Gartzia
1.5.7. Lizarrarastarren eta areitzagatarren
Lasaokoa, Fernando Sorazabal e Martin Fernandez
harreman eta agiriak
Edarritzagakoa (ikus [XVI. m. (25) 41] agiria).

- 1525-III-19an, Aizarnan, elizako administratzaile
zen Martin Ondaldek ordainagiria eman zion, Blas
Artazubiaga eskribauak eginda, Domingo Areitzagari. Domingok elizan hilobia erosi zuen hiru dukat
eta zortzi txanpon ordainduta. Lekuko Martin Gartzia
Lasaokoa, Lope Potzueta eta Anton Altzolarats izan
ziren (ikus [XVI. m. (25) 16] agiria).

- 1525-IX-10ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Akertza eta Zestoako
Domingo Lizarrarats aitaginarreba elkartu ziren.
Martinen ezkontza-kontratuan zehaztu zenez,
Domingok alabari eta Martini 25 kintal burdina
eman behar zizkien. Halaxe egin zuen Domingok,
eta Martinek ordainagiria eman zion. Lekuko Zu- 1525-VIII-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- maiako Joan Amilibia, Zestoako Joan Arano eta
kribauak kontratua egin zuen. Arroako Joan Domin- Debako Esteban Luberriaga izan ziren (ikus [XVI.
go Areitzagak Azkaetan bizi zen Andres Sorarteri 25 m. (25) 48] agiria).
ahuntz eman zizkion erdi bana hazteko. Hurrengo
- 1525-IX-10ean, Arroan, Azpeitiko Migel Berisiraileko San Migel egunetik hasita zortzi urtean eduki
eta zainduko zituen Andresek ahuntzak. Ganadu hark tain eta Zestoako Domingo Lizarrarats elkartu ziren
300 txanpon balio zituen, eta 150 txanpon Andresek Blas Artazubiaga eskribauarekin. Domingok Migeli
ahuntzen irabazietatik ordainduko zizkion. Bitartean mandoa saldu zion urrezko 30 dukatean. Egun hartantxe Migelek 10 dukat ordaindu zizkion. Beste 10
ahuntzak hipotekatuta egongo ziren.
dukat Eguberri egunerako itzuliko zizkion, eta azken
Andres Sorartek ganadua ongi zainduko zuen, eta 10 dukatak, hurrengo ekaineko San Joan egunerako.
gaizki zaintzeagatik kalterik baldin bazegoen, Andre- Obligazio-agirian, besteak beste, lekuko hauek izan
sek ordainduko zuen. Horrez gain Joan Domingok ziren: Zestoako Sebastian Artazubiaga, Azpeitiko
Andresi urrezko bi dukat maileguz eman zizkion, zor- Martin Zabala eta Arroako Martin Akertza (ikus
[XVI. m. (25) 51] agiria).
tzi urte barru itzultzekotan.
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- 1525-IX-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Areitzaga mazolaria azaldu zen. Joan Areitzagak zura, oholak eta
beste ondasun higigarri eta higiezin batzuk zituen.
Haiek denak kudeatzeko ahalordea eman zien Joan
Domingo Areitzagari eta Joan Etxaberi; baita Joan
Areitzagaren izenean testamentua egiteko ere. Seme-alaben artean bana zitzaketen ondasunak, seme
edo alaba bati edo biri herenaren eta bostenaren
hobekuntza emanda.

1.5.8. Domingo Urbieta (edo Artiga)
apaizaren eta anaia Joan Urbietaren
arteko auzia
- 1517-VI-23an, Zestoan, Domingo Arrona alkateak
Maria Beltran Urbieta ama eta Joan Urbieta semea
Domingo Artiga (edo Urbieta), Maria Artiga eta Katalina Artiga anai-arreben kuradore izendatu zituen
(ikus II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520) liburuko [XVI. m. (17) 30] agiria).

Ahalorde-agirian lekuko Lantzarote Bedua, Joan
- 1525-IV-30ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga esBedua anaia eta Getarian bizi zen Frantzisko Arrona kribauaren aurrean Domingo Urbieta apaiza eta Joan
izan ziren.
Urbieta anaia zaharra azaldu ziren. Domingo Urbieta
auzi honetako agirietan Domingo Artiga, Artiaga eta
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko Arteaga formen bidez ere izendatzen da.
berak aurrean zirela, Pedro Etxeberriak lau kintal burdinako beste zor bat ordaindu zion Pedro
Domingo Urbietak anaia Joani jakinarazi zionez,
Lopez Egañakoari. Joan Martinez Ibañetakoa es- 25 urte beteak zituen eta senipartetik zegokiona bekribauak idatzi zuen bere garaian obligazio-agiria. hin eta berriz eskatu zion, kuradorea zelako. Lekuko
Dena den, Pedro Lopezek Pedro Etxeberriari lau Zestoako Martin Argiain eta Martin Azkue mazolaria
kintal haien ordainagiria eman zion (ikus [XVI. izan ziren. Joan Urbietak ez zuen erantzunik eman.
m. (25) 63] agiria).
- 1525-V-5ean, Zestoan, Fernando Olazabal alka- 1525-X-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- teordearen aurrean (Otxoa Martinez Beduakoa zen
kribauaren aurrean Zumaiako Joan Areitzaga aur- alkate) eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Dokeztu zen. Zestoako Joan Igartza barberuari ahal- mingo Urbieta (edo Artiga) azaldu zen. Anaia Joan Vaordea eman zion Maria Jakue Arizmendiri eta lladolidko Kantzelaritzan auzitara eraman behar zuen,
Domingo Larreari haren izenean bost dukat jaso baina Domingo pobrea zen eta pobretasun-agiria atera
ziezazkien. Hamar dukateko lana egin zien Joan zuen kosturik izan ez zezan. Horretarako Martin FerAreitzagak Maria Jakueri eta Domingori.
nandez Edarritzagakoa, Joan Otxoa Artazubiagakoa
eta Pedro Akoa lekukoek, zin eginda, Domingok ondaAhalorde-agirian lekuko Zestoako Sebastian sunik ez zuela aitortu zuten. Aitorpenean lekuko MarArtazubiaga, Pedro Altzolarats eta Joan Areitzaga tin Saez San Miliangoa eta Pedro Baltzola izan ziren.
anaia izan ziren (ikus [XVI. m. (25) 65] agiria).
- 1525-V-16an, Valladoliden, Domingo Urbieta
- 1525-X-10an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- apaizak anaia Joan Urbietari auzia ipini zion, kuradokribauaren aurrean Kristobal Olaskoaga eta Do- re izanda seniparteagatik zegokiona, kontuak eta inmingo Lizarrarats elkartu ziren. Kristobalek eta bentarioa eginda, ematen ez ziolako. Kontuak garbiPetri Oiartzunek 250 karga ikatz egin zizkioten tzea edo zin eginda 500 dukat agintzea eskatzen zuen.
Domingori, eta honek haien jornalak ordaindu
egin zizkiela onartu zuten. Lekuko Martin EtxeanJoan Errezusta zumaiarrak Domingo Urbieta podia, Estibalitz Umansoro eta Pedro Garratza izan brea zela aitortu zuen. Soinean zeramana besterik
ziren (ikus [XVI. m. (25) 71] agiria).
ez omen zuen. Ez omen zen benefiziadua, eta meza
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1.38. irudia. Urbieta
baserria.

- 1525-VII-13an, Valladoliden, Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Urbieta
apaizak ahalordea eman zien Kantzelaritzako Joan
Lopez Arrietakoari, Joan Lazkanori eta beste zenbait
prokuradoreri, auzian haren ordezkari izan zitezen.
Ahalorde-agirian lekuko Joan Ibarguen (Arabako Legutianokoa), Domingo Egiguren (Eibarkoa) eta An- 1525-VI-4an, Aizarnan, Zestoako Esteban Eztio- dres Ureña (Valladolidkoa) izan ziren.
la eskribauak Joan Urbietari errege-gutunaren berri
- 1525.VII-18an, Valladoliden, Joan Lazkano
eman zion Bartolome Txiriboga, Matxino Txiriboga
prokuradoreak Domingo Urbietaren izenean agiriak
eta Pedro Ausoroetxea zestoarrak lekuko zirela.
aurkeztu zituen.
- 1525-VI-28an, Zestoako Urbietan, Domingo Ur- 1525-VII-21ean, Valladoliden, Anton Oro
bietak Joan Urbieta anaiari Valladolida joateko errege-gutunaren berri eman nahi izan zion, Joan Marti- prokuradorea azaldu zen Joan Urbietaren izenean,
nez Ibañetakoa eskribauaren bidez, baina Joan anaia eta epaileei anaiaren demanda bazter utz zezatela esbertan ez zegoelako, ama Maria Beltran Urbietari katu zien.
eman zion mezua. Joan Indo apaiza eta Joan Ondalde
- 1525-VIII-8an, Anton Orok arrazoiak azaldu
izan ziren lekuko.
zituen Joan Urbietaren alde. Domingoren izenean
- 1525-VII-4an, Azpeitian, Joan Perez Egur- egindako kudeaketaren kontuak ama Maria Beltrani
tzakoa eskribauaren bidez Joan Urbietak ahalordea garbitu omen zizkion, eta ama omen zen Domingoeman zien Valladolidko prokuradore Anton Ibañez ren administratzailea. Gainera, lau anai-arreba omen
Orokoari, Joan Lopez Arrietakoari eta beste zenbaiti, ziren eta Joan Urbietak herenaren eta bostenaren
anaiak ipinitako auzian ordezka zezaten. Lekuko Az- hobekuntza omen zuen, eta Domingok zegokiona
peitiko Bartolome Oiartzabal, Pedro Zabala eta Joan baino gehiago kobratu omen zuen bere ikasketak
egin zituelako.
Oiartzabal izan ziren.
ematen zuenean irabazten zuenetik jaten omen zuen.
Migel Artazubiaga zestoarrak ere gauza bera aitortu
zuen. Domingo Urbietak ere zin egin zuen pobrea
zela. Egun berean, errege-gutuna bidali zioten Valladolidtik Joan Urbietari, anaiak ipinitako auzira
aurkez zedin.

- 72 -

1. (1521-1525)

- 1525-VIII-18an, Valladoliden, Kantzelaritzako epaileek epaia eman zuten. Bi aldeek zin egingo zuten zortzi
eguneko epearen barruan, eta epe horretan alde bakoitzak
beste aldeak prestaturiko galderei erantzungo zien.
- 1525-XI-3an, beste epai bat eman zuten. Alde
bakoitzari 50 eguneko epea eman zioten, bakoitzak
bere frogak eta testigantzak eraman zitzan. Gero Joan
Lazkanok, Domingoren izenean, epea 80 egunera arte
luzatzea eskatu zuen.
- 1525-XI-7an Joan Lazkanok Valladolidko epaileei eskea egin zien, Joan Urbietak zin egin eta Domingoren galderei erantzun ziezaien. Dena den, harrezkero auziak izandako jarraipenaren agiririk ez
dago (ikus [XVI. m. (25) 28] agiria).

1.5.9. Lasaoko maiorazkoa sortzeko
errege-baimena
- 1525-XI-4an, Toledon, Karlos enperadoreak gutuna
bidali zien bere erreinu eta jaurerrietako agintariei. Ber1.39. irudia. Lasaoko Kantoikoa.
tan zioenez, Martin Gartzia Lasaokoa eta emazte Maria
Maiorazkoa oinordetzan hartutakoak hilketa edo
Nikolas Zabala Zestoako eta Azpeitiko auzotar ziren.
Dorretxea, burdinola handia, errotak, baserriak, mendiak, delitu handiak egin zituelako zuzenbidez ondasunak
sagastiak, larreak eta beste zenbait ondasun zituzten Zes- kentzea baldi bazegokion, ondasun haiek ez zizkioten
kenduko. Delitua egin baino lehen gaizkilea hil izan
toako partean; baita Azpeitiko partean ere.
balitz maiorazkoa hurrengo zein seniderengana pasaLasaoko senar-emazteek seme-alaba hauek zituzten: tuko litzatekeen ikusiko zen. Senide hura izango zen,
Joan, Martin, Domingo, Pedro, Maria eta Ana Gartzia hain zuzen, gaizkileari kenduta, maiorazkoa ondasun
Lasaokoa. Ondasun haiekin guztiekin Martin Gartziak guztiekin jasoko zuena. Heresiagatik, errege-famieta Maria Nikolasek maiorazkoa sortzeko eskea egin zio- liakoen aurkako delituengatik edo beste delitu itsusi
ten enperadoreari, eta hark onartu egin zien eskatutakoa. batzuengatik, ordea, maiorazkoko ondasunak kendu
Maiorazkoaren bidez Lasaoko ondasun haiek osorik eta saldu ahal izango zituzten epaileek (ikus [XVI. m.
pasa zitezkeen oinordeko seme edo alaba batengana, tes- (25) 77] agiria).
tamentuan edo hil baino lehenago ipintzen zituzten baldintzak beteta. Maiorazko barruan sartutako ondasunak 1.5.10. Zenbait aizarnarren agiri eta
ezingo ziren inoiz zatitu, trukatu edo saldu.
harremanak
Martin Gartziak eta Maria Nikolasek, bizi ziren artean, maiorazkoa desegin eta berregin ere ahal izango
zuten. Maiorazkoa jasotzen ez zuten seme-alabei ondasunak eman egingo zizkieten, nahiz eta seniparteagatik zegokiena baino gutxiago izan.

- 1525-II-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Arbestain zapataria eta Joan Aldalur zestoarrak elkartu ziren. Bien artean egun hartara arte izandako harremanen kontuak garbitu zituzten, eta Joan Arbestainek Joan Aldalurri ordainagiria
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Martin Lizasok dozena ferra bakoitzagatik 200
eman zion, zor guztiak ordaindu zizkiolako. Lekuko
Bartolome Txiriboga, Martin Txiriboga (Bartolome- marai ordaindu zizkion Antsori. Obligazio-agirian
lekukoetako bi Martin Itziar zestoarra eta Joan Indo
ren anaia) eta Domingo Urbieta apaiza izan ziren.
zumaiarra izan ziren (ikus [XVI. m. (25) 15] agiria).
Jarraian, leku berean eta aurrean eskribau bera eta
- 1525-V-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaualekuko berak izanik, Joan Perez Amilibikoa eta Joan
Aldalur zestoarrak elkartu ziren. Bien artean egun har- ren aurrean Joan Lizaso Ormaetxekoak demanda ipini
tara arte izandako harremanen kontuak garbitu zituz- zion Martin Txiribogari. Martinek bost ardi eta txakurra
ten. Ondorioz, Joan Perez Amilibikoak Joan Aldalurri galdu egin zizkion. Lekuko Pedro Altzolarats eta Esteban
ordainagiria eman zion (ikus [XVI. m. (25) 7] agiria). Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (25) 34] agiria).
- 1525-IX-8an, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Artazubiaga eskribauarekin Pedro Iribarrena eta Domingo Agirre zestoarrak elkartu ziren. Domingok eta
aita Joan Agirrek Pedrori 11 dukat maileguz eman
zizkioten lehenago. Pedro Iribarrenak, berriz, idiekin
erregearen zerbitzuan ibili zelako (Hondarribiko seObligazio-agirian lekuko Joan Amilibia, Joan Li- tioan seguruenik), Zestoako Kontzejutik diru hura jazarrarats eta Martin Txiriboga zestoarrak izan ziren sotzeko zeukan. Beraz, Pedrok Domingori ahalmena
eman zion 11 dukatak Kontzejuari kobratzeko. Agi(ikus [XVI. m. (25) 8] agiria).
rian lekuko Joan Arretxe, Joango Olaberria eta Pedro
- 1525-III-12an, Aizarnan, Joan Bikendi azaldu Gesalaga izan ziren.
zen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joan Indo
Jarraian, leku berean, Domingo Agirrek aita Joazenak urrezko hiru dukat zor zizkion. Joan Indok berak bi dukat itzuli zizkion, eta haren emazteak hiru- nek emandako ahalordearekin, Pedro Iribarrenari 7
garrena. Beraz, Joan Bikendik ordainagiria eman zien dukaten ordainagiria eman zion; izan ere, Pedrok JoaJoan Indoren ondorengoei. Ondainagirian lekukoe- ni zor zizkion diru haiek eta Domingo semeari ordaintako bi Domingo Zabala eta Martin Fernandez Eda- du zizkion (ikus [XVI. m. (25) 44] agiria).
rritzagakoa izan ziren.
- 1525-IX-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga esJarraian, leku berean, Joan Bikendi eta Lope Ze- kribauarekin Migel Etxegarai, Maria Arlaureta zulaia lekuko izanik, Lope Potzuetak Martin Indori eta maiarra eta Joan Bikendi elkartu ziren. Joanek Migeli
Pedro Egaña gazteari dei egin zien. Azken biak Ai- eta Mariari txerrama sei txerrikumerekin eman zien,
zarnako elizako administratzaile ziren, eta zeuzkaten eta hauek hurrengo San Andres egunean (azaroaren
haritz-mintegiak lekuz alda zitzatela eskatu zien (ikus 30ean) 85 txanpon ordainduko zizkioten.
[XVI. m. (25) 15] agiria).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1525-III-13an, Zestoan, Azpeitiko Antso Urrestilla Pedro Iribarrena, Joan Artsuaga eta San Joan Egaña
gaztea eta Zestoako Martin Lizaso elkartu ziren Blas (ikus [XVI. m. (25) 46] agiria).
Artazubiaga eskribauaren aurrean. Martinek Antsori
- Egun berean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribaua200 dozena zaldi-ferra ordaindu zizkion. Antsok Urrestillako plazan edukiko zituen ferra guztiak Pazko ga- ren aurrera Debako Pedro Usarraga eta Zestoako Torizumako egunerako, eta handik zortzi eguneko epean mas Egaña azaldu ziren. Tomasek Pedrori 6 dukat eta
6 txanpon zor zizkion, Martin Perez Gorozikakoa esBeduako errenteriaraino eramango zizkion.
- 1525-II-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Ramus Zabala eta Joan Atxaga zestoarrak elkartu ziren. Joanek Ramusi maileguz urrezko
hiru dukat eman zizkion, eta Ramusek hurrengo ekaineko San Joan egunerako ordainduko zion zorra.
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1.40. irudia. aizarnako
plaza.

kribauaren obligazio-agiriak zioenez. Horrez gain egun
hartara arte bien arteko harremanen kontuak garbitu zituzten, eta Tomasek zorra ordaindu egin zion debarrari. Pedrok ordainagiria eman zion zestoarrari. Lekuko
Lantzarote Bedua, Joan Bedua anaia eta Lope Potzueta
zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (25) 52] agiria).
- 1525-IX-17an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Arzallus eta anaia
Lope Arzallus elkartu ziren. Pedro hain zuzen Aizarnako Etxeberria baserriaren jabe zen, eta Lope Errezilen bizi zen. Lope anaiak Errezilgo Arzallus etxeko eta
gurasoen (Martin eta Maria Arzallusen) herentziako
senipartea osorik jaso gabe zeukan. Artean urrezko 11
dukat eta florin bat kobratzeke zeuzkan.

- 1525-IX-17an, Aizarnako plazan, Martin Egaña
eta Domingo Aranguren suhia Blas Artazubiaga eskribauarekin elkartu ziren. Martinek eta Domingok
elkarri ahalordea eman zioten auzietan ordezkari
izan zitezen. Era berean, ahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei: Antonio
Atxagari, Bartolome Ibarbiari eta abarri.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Pedro Iribarrena, Lope Potzueta eta Migel Etxegarai
(ikus [XVI. m. (25) 57] agiria).

Egun berean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Iribarrena eta Domingo Aranguren elkartu ziren. Domingok Pedrori mandoa eta
gari- zein olo-hazia eman zizkion, eta haien balioa
Dena den, Lope Arzallusek bidaiaren bat egin be- (urrezko zazpi dukat) Pedrok hurrengo abuztuko Anhar zuen, eta honako hau onartu zuten: Lope, legezko dre Mariaren egunerako ordainduko zion Domingori.
seme-alabarik gabe, Pedro anaia baino lehen hiltzen
Obligazio-agirian lekuko Lope Potzueta, Migel
baldin bazen, 11 dukatak eta florina Pedrorentzat
izango ziren. Bestalde, Pedro, legezko seme-alabarik Etxegarai eta Joan Gorosarri gaztea izan ziren (ikus
izan gabe, Lope anaia baino lehen hiltzen baldin ba- [XVI. m. (25) 59] agiria).
zen, dukatak eta florina Loperi utziko zizkion Pedrok.
- 1525-IX-18an, Zestoan, Domingo Arangurenek
Elkarri egindako dohaintza-agirian lekuko hiru mandoa saldu zion Pedro Otalora zestoarrari urrezko
zestoar hauek izan ziren: Joan Urbieta, Martin Ganba- 10 dukatean. Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen
ra eta Martin Argiain (ikus [XVI. m. (25) 56] agiria). salmenta-agiria. Pedrok Domingori hurrengo ekaineko
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Otxoa Esnalek Lope Potzuetari (Ana ArretxeSan Joan egunerako bost dukat ordainduko zizkion, eta
ri eman beharrekoaz gain) 156 txanpon zor zizkion
hurrengo iraileko San Migel egunerako beste bostak.
Lasaoko presarako harria garraiatzen ibili zelako.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- Lopek, Otxoa anaiari beste harri batzuk garraiatu ziztoako Joan Lizaso eta Bizente Ezenarro eta Azpeitiko kiolako, 260 txanpon hartzeko zituen, baina kopuru
hura Martin Ibañez Zubiaurrekoari ordainduko zion
Domingo Akoa (ikus [XVI. m. (25) 61] agiria).
Otxoa Esnal anaiak. Lope Potzuetak Martin Ibañez
- 1525-IX-25ean, Zestoan, Pedro Lopez Egañakoa Zubiaurrekoari beste 340 txanpon ere zor zizkion 19
eta Pedro Etxeberria elkartu ziren Blas Artazubiaga gurdikada harri garraiatu zizkiolako. Beste dukat bat
eskribauaren aurrean. Pedro Etxeberriak, eskritura ere zor zion Martin Ibañezi.
baten arabera, 44 kintal burdina zor zizkion Pedro
Lopezi, eta egun hartan bederatzi kintal itzuli zizkion.
Lope Potzuetak Domingo Larramendi azkoitiarrari 14
Bederatzi haien ordainagiria eman zion Pedro Etxe- dukat zor zizkion idiak erosi zizkiolako. Sebastian Artazuberriari. Lekuko Joan Domingo Areitzaga (Pedro Lo- biagari 17 txanpon zor zizkion, 23 kintal burdin mea ekarri
pez Egañakoaren suhia), Martin Fernandez Edarritza- zizkiolako. Bidaniko Joan Marini 7 dukat zor zizkion.
gakoa eta Martin Legarda zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (25) 62] agiria).
Martin Esnal anaiak, berriz, 20 txanpon zor zizkion Loperi, eta Martin Aiak urrezko florin batzuk.
- 1525-XII-24an, Aizarnako Potzuetan Blas Arta- Domingo Potzuetari, bestalde, 65 kintal burdina osatu
zubiaga eskribauak testamentua idatzi zion bertako artekoa eman behar zion seniparteagatik. Joan Perez
Lope Potzueta jaunari. Ohean gaixo zegoen, eta hil- Idiakaitz-Lilikoari eta amari 12 dukat zor zizkien,
tzen zenean Aizarnako elizan, Potzuetako etxearen Potzuetako dotean aginduta eskatu zizkielako. Mahilobian lurpera zezatela agindu zuen. Ohiko hiletak ria Joango Barrenolari 12 dukat zor zizkion, Potzueegingo zizkioten.
ta gaineko lur bat erosteko eman zizkiolako. Maria
Joango Etxegarairi dukata eta 33 txanpon zor zizkion.
Ondoren ongintzarako aginduak eman zituen: mairuen
gatibu zeuden kristauak askatzeko erreal bat, GuadalupeLope Potzuetak Esnal etxetik senipartea jasotzeko
ko Andre Mariari erreal bat, Iruñeko Andre Mariari erreal zeukan artean, eta anaia Joan Esnalek beste 3 dukat
bat, Aizarnako Andre Mariari erreal bat, Zestoako elizari zor zizkion, idi bat eman ziolako. Joan Aldalurrek 7
erreal bat eta Santa Engraziako ermitari bi txanpon.
florin zor zizkion.
Aizarnako elizan Loperen arimaren alde 30 meza
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Maria
emango zituen Joanes Ipintza apaizak, eta beste 30na Perez Potzuetakoa emaztea, Pedro Gorotzene eta Martestamentu-betearazleek izendaturiko beste bi apaizek tin Esnal. Haiek aukeratuko zuten seme-alaben artean
(edo 60 meza apaiz batek).
Potzuetako oinordekoa zein izango zen. Testamentuan
lekuko, besteak beste, Martin Zulaika eta Joanes AltzoOndoren zor zituen eta hartzeko zituen kopuruen larats izan ziren (ikus [XVI. m. (25) 86] agiria).
zerrenda egin zuen. Joan Otxoa Gorosarrikoari 40
dukat (47na txanponekoak) zor zizkion, baina 21 1.5.11. Zestoarren beste zenbait agiri
kintal burdina itzuli zizkion. Ana Altzolaratsi (Ana
Arretxeri) urrezko 32 dukat zor zizkion. Ana Arre- Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren 1525. urteko
txek Pedro Gorotzene koinatuari 19,5 dukat eskatuko protokoloetan izen-zerrenda berezia dago. Preso zeuzizkion, Otxoa Esnali (Loperen anaiari) 12 dukat, eta den pertsonak eta hildakoak ditu. Izen frantsesak dira
dukat erdia Loperen emazteak emango zion.
gehienak. 1525. urtean, bestalde, otsailaren 23an eta
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- 1525-II-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri24an Lonbardiako Pavian bataila izan zen, eta bertan
Joan Urbieta hernaniarrak Frantziako Frantzisko I.a bauaren aurrean Zestoako Martin Amilibia eta Sanerregea preso hartu zuen. Baliteke agiri honek bataila txa emaztea azaldu ziren. Onartu egin zuten Grazia
harekin zerikusia izatea (ikus [XVI. m. (25) 1] agiria). Arizmendi zestoarrari urrezko 18 dukat zor zizkiotela, Graziak hainbat ganadu eman zielako. Hurrengo
- 1525-I-9an, Zestoan, Joanto Amezketa amezke- Pazko garizumakoan sei dukat ordainduko zizkioten,
tarra eta Martin Ibañez Zubiaurrekoa zestoarra elkartu ekaineko San Joan egunean beste sei dukat eta abuzziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joantok tuko Andre Mariaren egunean azken seiak.
konpromisoa hartu zuen Martin Ibañezi hurrengo PazObligazio-agirian lekukoetako bi zestoar hauek
ko garizumakoan urrezko 10 dukat ordaintzeko. Hain
zuzen Azkoitiko Aitola baserriko Domingo Egurtzak izan ziren: Domingo Urbieta apaiza eta Martin Itziar
10 dukat (5 dobloi) zor zizkion Martin Ibañezi, eta Do- gaztea (ikus [XVI. m. (25) 9] agiria).
mingok diru haiek Joanto Amezketari eman zizkion.
- 1525-III-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Barbauaren aurrean Joan Perez Altzolaraskoa azaldu zen.
tolome Artzubiaga, Joan Kamio eta Domingo Egaña.
Seguruenik bidaia luzeren bat egin behar zuelako,
Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak au- ahalordea eman zien Pedro Martinez Baltzolakoa airrean zirela, Aitolako Domingo Egurtzak konpromisoa taginarrebari, Domingo Lizarraratsi eta emazte Mahartu zuen Joanto Amezketari hurrengo Pazko garizu- ria Perez Baltzolakoari. Joan Perezen ondasunak eta
makoan urrezko 4 dukat emateko; izan ere, Domingo- negozioak kudeatzeko ahalmena izango zuten; baita
haren auzietan ordezkari izateko ere. Gainera, Joan
ren zor bat ordaindu zion Joantok Martin Ibañezi.
Perez testamenturik egin gabe hiltzen baldin bazen,
Ondoren, leku berean, Domingo Egurtzak eta Mar- haren izenean testamentua egin ahal izango zuten.
tin Ibañez Zubiaurrekoak salmenta-agiria egin zuten.
Ahalorde-agirian lekuko Bartolome Artzubiaga,
Domingok Martini dirua zor zion, eta ordain gisa bi
idi eman zizkion. Zazpi dukat balio zuten idiek (ikus Martin Ganbara eta Pedro Altzolarats zestoarrak izan
ziren (ikus [XVI. m. (25) 19] agiria).
[XVI. m. (25) 4] agiria).

1.41. irudia. azpeitiko
egurtzagoikoa.
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- 1525-V-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Muskizko Joan Zamudio eta Azkoitiko Pedro Igartza elkartu ziren. Joanek itsasontzia
zuen, eta Pedro sastakaigileak harri batzuk (seguruenik zorroztarriak) zituen Donostian Bilbora eramateko. Kontratua egin zuten harri haiek garraiatzeko
baldintzak zehaztuta. Harri bakoitzagatik erreala ordainduko zion Pedrok Joan bizkaitarrari. Bidaiako
arriskua Pedro Igartzak bere gain hartu zuen.
Kontratu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Esteban Artazubiaga eta Martin
Fernandez Edarritzagakoa (ikus [XVI. m. (25) 29] agiria).

katilu zor zizkion. Bartolomek bidaia egin behar zuenez gero, ahalordea eman zion Joani, Santxa Txiribogari 10 dukat eta 14 txanpon kobratzeko. Lekuko Joan
Amilibia zumaiarra, Joan “Zuri” eta Martin Artzuriaga izan ziren (ikus [XVI. m. (25) 47] agiria).
- 1525-IX-10ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Sebastian Olaberrieta (Zugasti
baserriko suhia) eta Domingo Larretxe elkartu ziren. Domingo Arroako Zugasti baserriko seme-alaba
adingabeen kuradorea zen, eta Sebastian Olaberrietari
Zugasti baserria errentan utzi zion. Aldi berean hauek
ere utzi zizkion: goldea, area, bi lera simaur, suila, 11
txanpon balio zuen eltzea, uztarria, bi laia, etab. Tresna haiek denak, errenta aldia amaitzen zenean, Sebastianek hartutakoan bezain egoera onean itzuliko zizkion. Halaxe onartu zuten kontratuan. Lekuko Joan
Domingo Areitzaga eta Pedro Etxeberria debarrak,
eta Joan Aldalur zestoarra izan ziren.

- 1525-IX-10ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aiako Joan “Gorri” Gorriaran Maiagakoa eta Zestoako Martin Ondalde azaldu ziren.
Martinek 13 dukat eta erdi zor zizkien Joan “Gorri”
Gorriarani eta Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri.
Martinek ordaindu egin zuen zorra eta Joanek ordaiHurrengo egunean Arroan, eskribau eta lekuko benagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
rak aurrean zirela, Domingo Larretxe eta Pedro ZuJoan Aldalur, Martin Zuube eta Joan Lizarrarats.
gasti elkartu ziren. Pedrok Domingo kuradoreari etxeJarraian, leku berean Aiako Joan “Gorri” eta Zes- ko herentziagatik zegokion senipartea eskatu zion.
toako Joan Aldalur elkartu ziren. Zestoarrak aiarrari 6 38,5 kintal burdina (edo kintal bakoitzeko dukat bat)
dukat zor zikion, eta diru hura itzuli egin zionez gero, zegozkion Pedrori, eta epeka jasoko zituen: hurrengo
Joan aiarrak Joan zestoarrari ordainagiria eman zion. Pazko garizumakoan 6 kintal, eta hurrengo urteetan
Lekuko Joan Lizarrarats, Martin Ondalde eta Martin beste seina kintal, eta azken urtean bi kintal eta erdi.
Pedrok kopuru haiek Zugasti etxeagatik Sebastian
Zuube izan ziren.
Olaberrieta suhiak ordaintzen zuen errentatik kobraOndoren, hantxe bertan, honako hauek elkartu zi- tuko zituen.
ren Blas eskribauarekin eta Joan “Gorri” GorriaraneJarraian, leku berean, Domingo Larretxek aurreko
kin: Bartolome Txiriboga, Maria Txiriboga eta Joan
Etxabe (azken hau zumaiarra). Zilarrezko bi katilu urteko errentagatik Sebastian Olaberrietak ordaindu(marko edo liberdi bana pisatzen zutenak) maileguz tako urrezko 9 dukat jaso zituen. Sebastianek Zugasti
eman zizkien Joanek, eta hurrengo Eguberri egune- baserriko ganaduagatik beste 15 dukat eta 4 txanpon
rako itzuli beharko zizkioten. Obligazio-agirian le- ere ordaindu zizkion Domingori. Domingok, berriz,
kuko hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Joan “Zuri” guztiagatik ordainagiria eman zion (ikus [XVI. m.
(25) 54] agiria).
eta Zumaiako Joan Amilibia.
- 1525-IX-17an, Zestoako Liliko erroten ondoan,
Jarraian, leku berean, Bartolome Txiribogak ahalordea eman zion Joan “Gorri” Gorriarani. Bartolo- Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Madalena Kumeri Santxa Txiribogak 10 dukat eta 14 txanpon zor trulo, Grazia Kutrulo alaba eta Mateo Oliden arroarrak
zizkion. Era berean, Bartolomek Joani zilarrezko bi elkartu ziren. Grazia alaba eta Mateo ezkondu egin
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ziren, eta Madalena amak senar-emazteei ondasun
hauek eman zizkien: Arroako Kutrulo etxea bere baratze eta sagastiarekin, Etxenagusikoekin erdi bana
zeukan beste sagasti bat, Kutrulo etxearen gainerako
ondasunak eta etxeko arreoa.
Madalenak ondasun haien gozamenaren erdia beretzat gorde zuen, bizialdirako. Gozamenaren bere
erdia senar-emazteei hil baino lehen uzten bazien,
hauek mantendu beharko zuten ama, bizi zen artean,
eta gero hiletak eta elizkizunak egingo zizkioten. Herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zien Madalenak senar-emazteei.
Mateo Olidenek bere dote gisa urrezko 18 dukat
emango zizkion Madalenari: 9 dukat Eguberri egunerako eta beste 9ak hurrengo urteko San Migel egunerako. Diru haiekin Madalenak bere beste seme-alaben
seniparteak ordainduko zituen; baita Kutrulo etxearen
zorrak ere, baldin bazituen.
Ezkontza legezko seme-alabarik gabe desegiten
baldin bazen, edo seme-alabak testamentua egiteko
1.42. irudia. arroagoiko Kutrulo etxea.
adina baino lehen hiltzen baldin baziren, ondasun
bakoitza jatorrizko enborrera itzuliko zen. Madalena
Obligazio-agirian, besteak beste, lekuko azpeitiar
Kutrulok Lope Irure (edo Narruondo) aurkeztu zuen
fidatzaile gisa, eta Lopek onartu egin zuen fidatzaile hauek izan ziren: Joan Albisu ferratzailea eta Nikolas
izatea. Madalenak konpromisoa hartu zuen Lope Iru- Errekarte apaiza (ikus [XVI. m. (25) 69] agiria).
re fidatzailea kontratu hartatik onik ateratzeko.
- 1525-X-13an, Zestoan, bertako Esteban Akertza
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan azaldu zen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrera. EsteLizarrarats zestoarra, Kristobal Goienetxea debarra ban Alkizako burdinolako olagizona zen, eta auzia zuen
eta Rodrigo del Campo (Kantabriako Liendokoa) Valladolidko Kantzelaritzan Alkizako Domingo eta Martin Alkorberekin eta Anton Bengoetxearekin. Ondorioz,
(ikus [XVI. m. (25) 58] agiria).
Esteban Akertzak ahalordea eman zien Valladolidko An- 1525-X-7an, Azpeitiko errebalean, Zestoako Joan ton Orori, Joan Lopez Arrietakoari, Joan Lazkanori eta
Zuube zapataria (Martin Zuuberen semea) eta Azpei- beste zenbaiti, haren prokuradore izan zitezen.
tiko Nikolas Errekarte apaiza elkartu ziren Blas ArtaAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
zubiaga eskribauaren aurrean. Nikolas apaizak Joan
Izarragaren izenean urrezko lau dukat maileguz eman Pedro Baltzola, Joan Perez Arrietakoa eta Pedro Ganzizkion Joan Zuuberi. Honek urtebete barru dukat bat boa (ikus [XVI. m. (25) 72] agiria).
itzuliko zion Joan Izarragari, handik urte erdira beste
- 1525-X-29an, Zestoako Etxeandian, bertako Madukat bat, handik urte erdira beste dukat bat eta beste
ria Ibañez Arbekoa alargunak, ohean gaixo egonik,
urte erdian azken dukata.
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deko alaba Maria Joanes Artazubiaga izendatu zuen.
Testamentu-betearazle izateko Martin Arzallus suhia, Maria Joanes alaba eta Martin Gartzia Lasaokoa
aukeratu zituen. Testamentu-agirian lekuko zestoar
hauek izan ziren: Joan Martinez Amilibikoa, Joanes
Ondoren, eman beharreko limosnen zerrenda egin Arrona eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (25)
zuen: zilarrezko erreala kristau gatibuak askatzeko, bi 75] agiria).
erreal Zestoako elizako lanetarako, erreal bat Aizar- 1525-XII-11n, Deban, Joan Martinez Gaintzakoa
nako elizarentzat eta beste bat Santa Engraziako ermitarentzat. Zestoako elizan 30 meza emango zituen eskribauaren aurrean Maria Otxoa Igartzakoa (Migel
Esteban Aisoro bikarioak haren arimaren alde; baita Ibañez Sasiolakoaren alarguna) eta Beltran Mantzizidor elkartu ziren. Beltran Arroako Elordi baserrian
Aizarnan Joan Lili apaizak ere.
bizi zen, eta hango ganaduen erdia zor zion Maria
Bestalde, Maria Ibañezen amona Maria Martinez Otxoari. Egun hartan 17 dukateko zorra ordaindu egin
Akoakoak ondasunak utzi zituen haren familiakoen zion Beltranek, eta Maria Otxoak ordainagiria eman
eta Arbe etxekoen hildakoen aldeko elizkizunak zion. Lekuko Joan Sorazu istinkaria, Joakin Erreten
egiteko. Horretarako Joan Martinez Akoakoak eta eta Txomin Arroron debarrak izan ziren.
Aurrekoetxeko ondorengoek Enekosauztegin lursaiJarraian, leku berean, eskribau bera eta lekuko bela eta beste zenbait ondasun hartu zituzten. Beraz,
ordura arte bezala, Aurrekoetxekoek egin behar zi- rak aurrean zirela, Beltran Mantzizidorrek obligaziotuzten Arbeko hildakoen elizkizunak. Haiek eraman agiria eman zion Maria Iñigez Sasiolakoari, 22 dukat
behar zituzten urtean zehar bost jaiegunetan elizan ordaintzeko konpromisoa hartuta. Maria Iñigezek bi
idi eman zizkion Beltrani 9 dukat eta florin batean,
argizaria eta olatak.
eta 22 dukat osatu arteko gainerakoa maileguz harMaria Ibañez Arbekoak Aizarnako elizan zeukan tu zuen Beltranek. Zor hura hurrengo zortzi urteren
hilobia Joan Martinez Akoakoari eman zion, Domen- buruan ordainduko zion Maria Iñigezi (ikus [XVI. m.
ja alabarentzat izan zedin. Maria Ibañezek bere oinor- (25) 83] agiria).
testamentua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauarekin. Zestoako elizan Etxeandiak zuen hilobian lurpera
zezaten nahi zuen. Zestoako elizan egingo zizkioten
ohiko hiletak eta elizkizunak.

1.43. irudia.
Ibañarrietako elordi.
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- 1525-XII-12an, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoa eta Zarauzko Migel Etxabe elkartu ziren Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joan Martinez Zarauzko Itiolazabal baserriaren jabe zen, eta bost urterako errentan eman zien Migel Etxaberi eta emazte
Maria Errotetari.

Txiriboga) zenak Martin Narruondori urrezko 6 dukat
eta 37 txanponeko zorra egin zion (1519-XI-26an),
eta zor hura Martin Diazek ordaindu zion. Ondorioz,
Martin Narruondok Martin Diazi Pedroren oinordekoei zor hura kobratzeko eskubide guztiak eman zizkion, eta prokuradore izendatu zuen.

Migel maizterrak soroetan lortutako uzta guztiaren
laurdena emango zion urtero nagusiari, eta sagasti eta
mendietako fruitu guztien erdia ere bai. Baserriaren
mendiak Joan Martinezek ez zizkion errentan eman.
Zarauzko landetan alor bat eman zion maizterrari San
Migel egunetik aurrera eduki zezan, eta haren errenta
gisa bost imina artatxiki kobratuko zizkion urtero.

Agirian lekuko Andres Perez Indanetakoa, Joan
Indo eta Domingo Itzaga zumaiarrak izan ziren.

- 1525-VII-10ean, Aizarnazabalgo Errezusta etxearen atarian, Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren
aurrean Zestoako Katalina Diaz Mirubikoa eta Martin Diaz Mirubikoa elkartu ziren. Martinek Getariako
Joan Martinez Amilibikoari Katalinak zor zizkion 12
Itiolazabal baserriko behien bi heren nagusia- kintal burdina eta urrezko 7 dukat eman zizkion. Onrentzat izango ziren, eta heren bat maizterrarentzat. dorioz, Txiribogako Katalina Diazek konpromisoa
Ahuntz, txerri eta gainerako ganaduak erdi bana izan- hartu zuen hurrengo Eguberri egunerako 12 kintal
go ziren. Hasieran ganaduak erabat Joan Martineze- burdina eta 7 dukat Martin Diazi itzultzeko.
nak zirenez gero, maizterrak bere zatia ordaindu arte
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Sebastian Artanagusiarenak izango ziren. Gabon egunez maizterrak
zubiaga eta Martin Txiriboga, eta Zumaiako Dominbi kapoi eder emango zizkion nagusiari.
go Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m. (25) 36] agiria).
Maizterrak ganaduak ongi hazi eta zainduko zituen. Bestela kalteak Migel Etxabek ordainduko zi- 1.5.12. Joan Sebastian Elkanoren bigarren
tuen. Baserrian behar zen teila nagusiak emango zion espedizioa Moluketara, etab.
maizterrari, baina maizterrak egingo zuen erreteila.
Errenta aldia Domu Santu egunean hasiko zen, bost Joan Sebastian Elkano getariarrak 1522an amaiurterako. Urtebete lehenago jakinaraziko zion nagu- tu zuen munduari lehen aldiz itzuli osoa eman zion
siak maizterrari errenta aldia bukatutakoan handik ir- lehen espedizioa. 265 abiatu zirenetatik 18 baino ez
ten egin beharko zuela (nagusiak hala nahi bazuen), ziren itzuli, gainerakoak, Fernando Magallaes tartean
edo maizterrak urtebete lehenago esango zion nagu- zela, hiru urteko bidaian zehar hil egin zirelako.
siari baserria uzteko asmoa zuela (asmorik baldin bazuen).
1525. urtean Karlos V.a enperadoreak beste espedizio bat antolatu zuen, Amerika aldetik joanda MoErrentamendu-agirian lekuko zestoar hauek izan lukak uharteetan espeziak hartuta munduari berriz ere
ziren: Esteban Artazubiaga, Martin Santxez San Mi- itzuli osoa eman ziezaioten. Gartzia Jofre Loaisakoa
liangoa eta Domingo Amilibia (Joan Martinez Amili- komendadorea izango zen espedizioko buru, eta Joan
bikoaren semea) (ikus [XVI. m. (25) 84] agiria).
Sebastian Elkano kapìtaina zen bigarren burua, pilotu
nagusia eta ontzidiko gidaria.
- 1525-VI-23an, Zumaian, Joan Perez Elorriagakoa
(edo Arriola-Elorriagakoa) eskribauaren aurrean Zu1525eko martxoaren 7an, Valladoliden zen Joan
maiako Martin Narruondo maisua eta Martin Diaz Sebastian Elkano, bigarren espedizio hartan abiaMirubikoa azaldu ziren. Zestoako Pedro Zumaia (edo tzekoak ziren beste lagun batzuekin. Egun berean
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1.44. irudia.
Getaria. elkanoren
monumentua.

Valladolidko Francisco Jerez eskribauaren aurrean,
Fernando Gebara Bañez azaldu zen. Fernando Gebararen aita Arrasateko Martin Bañez Artazubiagakoa
zena zen, eta ama Maria Beltran Gebara zestoarra,
hau da, Altzolarats jauregikoa eta Joan Beltran Gebararen (“Mos” Gebararen) eta Maria Beltran Iraetaren alaba. XVI. mendearen hasiera aldera hil zen eta
Altzolarats jauregiko jaun izan zen Fernando Gebara
zestoarraren lehengusu propioa zen Fernando Gebara
Bañez arrasatearra. 1501. urtean Egiptoko sultanaren aurrean ibilitako Fernando Gebara, seguruenik,
Altzolarats jauregiko jaun zestoarra izango zen. Urte
horretako berrietan adierazi genuenez, Errege Katolikoen enbaxadore Pedro Martyr Anglariakoa milandarraren laguntzaile gisa joan zen. 1495. urtean, berriz, Ameriketan zebilen Fernando Gebara bat, urte
horri buruzko atalean adierazi genuenez. Seguru asko
Zestoako Altzolarasko Fernando Gebara izango zen;
izan ere, Fernando Gebara Bañez arrasatearrak 1525.
urtean 14 eta 25 urte bitarteko adina baitzuen.

Fernandok zin egin zuen obligazio-agiriak zioenaren
aurka ez zela joango. Lekuko Joan Sebastian Elkano
kapitaina, Andres Urdaneta eta Estibalitz Gomiziano
gipuzkoarrak izan ziren (kus [XVI. m. (25) 21] agiria).
Argi eta garbi dago Fernando Gebara Bañez arrasatearra Joan Sebastian Elkanok Moluketara egin nahi
zuen bigarren bidaiarako prestatzen ari zela, hau da
munduari bigarren aldiz bira emateko espediziorako.
A Coruñatik abiatu ziren 1525-VII-24an.
Egun eta leku berean, martxoaren 7an, Fernando
Gebara arrasatearrak testamentua egin zuen Francisco
Jerez eskribauaren aurrean. Indonesiako Moluketara
joatekoa zen, eta itsasoan arrisku handiak zeudenez
gero, testamentu bidez azken aginduak eman zituen.

Hiltzen zen lekuko elizan lurperatua izatea nahi zuen.
Arrasateko San Joan elizan, aita Martin Bañez Artazubiagakoa hobiratuta zegoen lekuan, ohiko hiletak egingo
zizkioten. Otxoa Bañez Artazubiagakoa anaiari urrezko
Fernando Gebara arrasatearrak Valladoliden obli- 200 dukat emango zizkioten, zor hura egin ziolako. Gaigazio-agiria egin zion anaia Otxoa Bañez Artazubia- nera, Fernandoren ondasunen herena emango zioten.
gakoari, hain zuzen anaiak dirutan eta salgaitan urrezko Arrasateko San Joan elizako Joan Otxoa Bergarakoa osa200 dukaten balioa eman ziolako. Fernando arrasatea- ba apaizari 10.000 marai emango zizkioten aita zenaren
rra Indonesiako Moluketara bidaian joatekoa zen, eta eta Fernandoren arimaren alde errezoak egin zitzan. Beshiru urte barru itzuliko zion mailegua anaia Otxoari. te zenbait ongintza-agindu ere eman zuen.
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1.45. irudia. ordiziako
Urdanetaren estatuako plaka.

6) Santa Maria del Parral karabela: aurrekoaren eduTestamentu-betearazle Maria Beltran Gebara ama
ki berekoa eta Jorge Manrique Larakoa buru zuena.
zestoarra, Otxoa Bañez anaia eta Joan Otxoa Bergarakoa
osaba izendatu zituen. Oinordeko ama Maria Beltran izendatu zuen, Fernando lehenago hiltzen baldin bazen. Bes7) Santiago “patatxea”: 50 upelekoa, Santiago Getela Otxoa Bañez anaia. Testamentuan lekuko gipuzkoar
bara getariarra kapitain zuena.
hauek izan ziren: Joan Sebastian Elkano kapitaina, Asentzio Gomiziano, Estibalitz Gomiziano, Andres Urdaneta
Itsas armada hartan 450 gizon abiatu ziren, eta batzuk
eta Joanes Zabala (ikus [XVI. m. (25) 22] agiria).
euskaldunak ziren: Andres Urdaneta ordiziarra (Victoria
ontziko pilotua), Martin Uriarte pilotua, Joanes Areitzaga
Moluketarako bigarren espedizioa 1525-VII-24an Zumaiako apaiza (jatorriz Arroako Arietzagakoa), Toriabiatu zen A Coruñatik. Zazpi itsasontzik osatu zuten, bio Alonso Salazar (Enkarterrikoa, altxorzaina), Martin
Somorrostro (Tidore-n hil zena), Martin “Bizkaitarra”,
eta bakoitzaren xehetasun batzuk hauek dira:
Bartolome “Bizkaitarra”, Joan “Gorri”, Ortuño Alango
1) Santa Maria de la Victoria: ontzi nagusia, 300 getxoarra (Santiago “patatxeko” pilotua), eta beste zenupeleko edukierakoa, Gartzia Jofre Loiaisakoa bait24. “Patatxe” deitutako itsasontzia, hain zuzen garai
fraidearen agindupean joan zena.
hartako itsas armadetan kostaldea ikertzeko, portutako
sarrerak gordetzeko eta itsasontzien artean elkarri abi2) Sancti Spiritus: 300 upelekoa, Joan Sebastian suak pasatzeko erabiltzen zuten.
Elkano pilotu nagusi eta gidariaren agindupekoa.
Bidaia hartan Joan Sebastian Elkanok bere hiru anaia
3) Anunciada: 160 upelekoa, Pedro Vera kapitain zuena. eta Santiago Gebara koinatua eraman zituen. Gipuzkoatik Martin Iñigez Karkizanokoa elgoibartarra ere bi4) San Gabriel: 130 upelekoa, Rodrigo Acuñaren daiako partehartzaile izan zen. Gainera, aipatutako zazpi
itsasontzietako lau Bizkaian eraikitakoak ziren12.
agindupekoa.
5) San Lesmes karabela: 80 upelekoa, Francisco
Hoces kapitan zuena.

Santiago itsasontzia berea zuen Santiago Gebarak, Joan Sebastian Elkanoren koinatuak. 1520. ur-
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tean Getarian ermandade-alkate zen Santiago Gebara.
Gure ustez jatorriz Altzolarats jauregiko gebaratarren
familiakoa zen. Santiago itsasontzian Joanes Areitzaga eraman zuen, hau da, ustez Santiago Gebararen
lehengusua. Joanes Zumaiako elizako apaiza zen, eta
kapilau joan zen bidaia hartan.
- 1525-VII-24an A Coruñatik Gartzia Jofre Loaisakoaren espedizioak irten baino lehen, itsasontzietako maisuei zenbait hornigai eman zizkieten. 97
olana-pieza, adibidez, belatan erabiltzeko. Otxoa
Martinez Elkanokoa zen San Gabriel ontziko maisua, eta bost pieza olana eraman zituen. Santiago
“patatxeko” Santiago Gebara kapitainak hogei pieza
hartu zituen.
Otxoa Martinezek beste 15 kana oihal ere jaso zituen; baita bestelako hamar pieza ere, eta Santiago
Gebarak beste sei hartu zituen. Diego Riberok nabigaziorako 14 orratz (iparrorratz) jaso zituen ontzidiko
pilotuei emateko; baita nabigazio-mapak ere. 5.280
marai balio zuten guztira. Ontzietako belak josteko
eta lotzeko 14.350 orratz hornitu zituzten. Santiago
Gebarak, esaterako, belak josteko 1.000 orratz eta lotzeko 200 orratz jaso zituen.
Joan Sebastian Elkanori bost iman-harri eman zizkioten (1.800 marai balio zuten), nabigazio-orratzen
(iparrorratzen) imana indartzeko. Gure ustez magnetitazkoak ziren harriak, hau da, burdin oxido (Fe3O4)
naturalezkoak (ikus [XVI. m. (26) 2] agiria).
Espedizio hari buruz Zumaiako Joanes Areitzaga
apaizak bidaiaren berri eman zuen. Hark idatzi zuenez, A Coruñatik 1525-VII-24an itsasoratu ziren (Joanes Areitzaga Santiago itsasontzian), eta Kanarietako
Gomera uhartera abuztuaren 8an iritsi ziren.
Abuztuaren 13an itsasoratu ziren berriz, eta
handik lau egunera flotako ontzi nagusiari masta
nagusia hautsi egin zitzaion. Hain zuzen mastagaineko lepoetan gurpilak egoten diren parean hautsi zen, gabietako ustagak pasatzen diren lekuan.
Konpondu egin zuten matxura.

Urriaren 15ean, igandez, San Mateo uhartea ikusi zuten, eta bertan ainguratuta egon ziren. Gineako
kostaldetik bederatzi legoara zegoen, lerrotik bi gradu
eta erdira.
Urriaren 31n, Domu Santu bezperan, ontzidi osoa
abiatu zen, eta abenduaren 4an Brasilgo lurra ikusi
zuten. Abenduan, Haurtxo Errugabeen egunean, ostegunez, ilunabarrean ekaitza altxatu zen, euri-jasa
eta haize gogorrekoa. Solis ibaiaren parean (oraingo Rio de la Platan) ontzi nagusiak norabidea galdu
zuen. Hurrengo goizean hasita, gainerako sei itsasontziak ontzi nagusiaren bila ibili ziren hiru egunez,
baina ez zuten aurkitu. Orduan gainerako sei itsasontziek beren norabideari ekin zioten, eta gau hartan
San Gabriel itsasontziak galdu zuen norabidea. Gainerako bost itsasontziek Magallaesen itsasartearen
sarreran, Hamaika Mila Birjinen lurmuturrean, bota
zuten aingura urtarrilaren 14an, hau da 1526ko lehen
hilabetean (ikus [XVI. m. (25) 38] agiria). Bidaian
eta urte hartan espedizioko buruzagiek, kapitain nagusiarekin batera, arrano-berrugetaren antzeko arraina jan zuten. Hogei librako izokina bezain handia
zen arraina, zakur handiak bezalako hortzak zituena.
Jan zuten guztiak gaixotu omen ziren, eta hil egingo zirela sentitu zuten. Triaka (opioa zuen botika)
eta beste zenbait erremedioren bidez laguntza eman
omen zieten. Hala ere, egun askoan egon omen ziren
gaixo. Joanes Areitzaga apaizak klase hartako 50 librako arraina harrapatu omen zuen, baina jan gabe
itsasora bota omen zuten29.
Urte hartan, bestalde, Debako Joan Otxoa Arriolakoak, Joan Zerainek eta Joan Etxabek bretoiei karabela hartu zieten. Hirurak aurkeztu ziren Joan Martinez Gaintzakoa eskribauaren aurrean; izan ere, Joan
Alos Amilibikoak erosi zien karabela 184 dukatean.
Hiru saltzaileek zenbait gasturengatik 13 dukat eta 9
txanpon ordaindu zituzten. Gainerakoa hiruren artean
banatu zuten, bakoitzaren marea aldien arabera. Joan
Etxabek 29 marea aldi zituelako 54 dukat jaso zituen.
Joan Zerainek 23 marea aldirekin 42 eta 57 txanpon
kobratu zituen, eta Joan Otxoa Arriolakoak 27 marea
aldirekin 50 dukat eta 2 txanpon eta erdi jaso zituen.
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1.46. irudia. arroako
erkisketagoikoa.

Agirian lekuko Joan Burbu pilotua, Joan Gartzia dioen aipamena aurkitu dugu (ikus [XVI. m. (25) 42]
agiria). Azaroaren 7az gero zen korrejidore1.
Likonakoa eta Joan Zelaiaran debarrak izan ziren.
Bretoiei karabela hartzen Joan Zerainekin ibilitako
Karlos V.a enperadoreak 1525. urtean Gipuzkoara
bi marinel debar hauek izan ziren: Domingo Iraeta zenbait gutun bidali zituen. Urtarrilaren 30ean Madril(Martin Joan Iraetaren semea) eta Martin Perez Be- dik Calderon lizentziatuari Gipuzkoako korrejidore gisa
duakoaren seme itsasmutila.
agintaldia luzatzeko bidali zuen bat. Ekainaren 23an
beste bat bidali zuen Toledotik, Frantziara burdin mea
Egun batzuk geroago, 1525-XI-11, Deban bertan, sal ez zezaten. Egun berean Gipuzkoari Oso Noble eta
Anton Igartza eta Migel Ibañez Sasiolakoa debarrek Oso Leial titulua eman zion. Abuztuaren 11n Toledotik
Zestoako Martin Aranori eta Martin Aizarnari dukat jakinarazi zuenez, enperadoreak, Frantziako erregeak eta
bana eta zortzina anega gatz eman zieten itsasoan Ingalaterrakoak hiru hilabeteko tregoa adostu zuten.
frantsesen aurka marinel gisa lan egin zutelako. Martin Areitzagak eta Txomin Erkisketak ere 3 dukat eta
Bestalde, Karlos enperadoreak Erromako enbaxa27
16 anega gatz jaso zituzten .
doreari gutuna bidali zion, Gipuzkoan Baionako elizbarrutikoak ziren herriak (Hondarribia eta inguruak)
1525. urtean egindako Gipuzkoako Batzar Nagu- Iruñeko elizbarrutira pasazen saia zedin1.
sien berririk ez dugu topatu, baina martxoaren 29tik
maiatzaren 6a bitartean Del Espinar korrejidorea ElAlexander Cesarini kardinala zen orduan Iruñeko elizbagoibarren zegoen (ikus [XVI. m. (25) 2] agiria), Ba- rrutiko apezpiku eta administratzaile. Ekainaren 14an S. Antzar Nagusiak bertan ospatu zituztelako, noski. Au- gelo dei Lonbardiko apezpiku Rainaldo Cancellariis izendarreko urtean Donostian eta Hernanin izan ziren, eta tu zuen haren ordezko Iruñeko elizbarrutia goberna zezan4.
1525. urtean, ohiturari jarraituz, Elgoibarri eta Debari
zegokien Batzar Nagusien egoitza izatea. Horregatik,
Urte hartantxe, Pero Lopez Loiolakoa (San InazioDiego Vargas korrejidorea azaroaren 24an Deban zela ren anaia) Azpeitiko elizako erretore egin zuten1.
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