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2.1 1526. URTEA
2.1.1. Zestoako Kontzejuaren lursailen
salmentak eta agiriak

ondoko herri-lur bat saldu zioten. Lursailak 70 sagarrondoko azalera zuen (sagarrondo bakoitza 10 besoko neurrikoa izanik), eta urrezko 16 dukat eta lau
- 1526-II-11n, Enekosauztegin, Blas Artazubiaga eskri- erreal balio zuen (Gaztelako 3 erreal sagarrondo-azabaua bertan zela, Zestoako Kontzejua bildu zen. Domingo lera bakoitzeko). Hain zuzen kopuru horixe zor zion
Artiga zen alkate, Martin Ibiakaitz fiel eta diruzain, Joan Kontzejuak Joan Martinez Erretzabalgoari, KontzeMartinez Erretzabalgoa eta Joan Sorazabal zinegotzi, eta juak bidalita hau bere idiekin gerran Gaztelako erreMartin Artzuriaga probestuorde. Bertan ziren beste au- gearen armadari laguntzen ibili zelako.
zotar hauek ere: Joan Perez Idiakaizkoa, Martin Gartzia
Kontzejuak izendaturiko ordezkariek, Zestoako hiriLasaokoa, Pedro Etxeberria, Esteban Artazubiaga, Martin Arzallus, Joan Martinez Amilibikoa, Martin Ondalde, bildutik Zabaletara zihoan bidearen ondotik hasita, muMartin Zuube, Joan Artsuaga, Pedro Garratza, Anton garriak ipini zizkioten lursailari. Delako lursailak zati
Altzolarats, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Egaña, antzuak zituelako, beste 35 sagarrondoko azalera gehitu
Lope Zelaia, Martin Ezenarro, Joan Martinez Akoakoa zioten. Salmenta-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
eta Joan Goikoetxea semea, Joan Gesalaga, Joan Ami- Joan Lizarrarats, Domingo Aspe eta Joan Goienetxea.
libia, Fernando Olazabal medikua, Joan Igar-tza, Pedro
Egun batzuk geroago, otsailaren 21ean, Erretzabal onMartinez Baltzolakoa, Sebastian Artazubiaga, Domingo
Arretxe, Jakobo Baltzola, Joan Ezuria, Domingo Agirre, doko lursailean, Blas Artazubiagarekin Domingo Artiga
Joan Perez Arretxekoa, Joan Kamio, Martin Artzubiaga, alkatea eta Martin Ibiakaitz fiela bildu ziren. Joan MarLope Ernantaritz, Domingo Etorra, Martin Gabiria, Joan tinez Erretzabalgoa ere bertan zen, eta alkateak eta fieUrbieta, Joan Arrona, Jofre Ibañez Altzolaraskoa, Do- lak eskutik helduta, Joan Martinez lursailera sartu zuten.
mingo Areitzaga, Martin Santxez San Miliangoa, Joan Erretzabalgoak aitzurkada batzuk jo zituen bertan, jabea
Zelaia gaztea, Joan Perez Zabalakoa, Domingo Ezena- zela erakustearren. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
rro, Pedro Iribarrena, Fernando Arreitza, Joan Ezenarro Kamio, Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Joan Martinez
zurgin-maisua, Joan Zuube hargina, Martin Lizasoeta Amilibikoa (Ikus [XVI. m. (26-II) 12] agiria).
(“Suhi”ren semea), Pedro Askatsua, Martin Legarda,
Maria Joango Bengoetxeari eta Joan Bengoetxea
Martin Zulaika, Pedro Gebara, Kristobal Ezenarro, Joan
Mendaro, Joan Etorra, Martin Olaskoaga, Joan Martin semeari ere, Urbieta bailarako Olajaunlizardia izeneIndo, Joan Bengoetxea, Martin Lizasoeta, Joan Arano, ko lekuan, Lerabideerrekaren ondoan, lursaila saldu
zien Kontzejuak, bere zorrak ordaintzearren. LursaiMartin Argiain, eta beste zenbait.
lak 142 sagarrondoko azalera zuen, eta sagarrondo
Zestoako Kontzejuak zorrak egin zituen aurreko bakoitza hamar besoko neurrikoa zen. Sagarrondoko
urteetan Frantziako erregearen eta Nafarroakoaren neurri bakoitzak Gaztelako hiru erreal balio zuen, eta
aurkako gerran, hau da, Nafarroako gerran. Horreta- lursailak guztira urrezko 38 dukat eta 8 erreal.
rako oinezko soldaduak, mandoak eta mandazainak eta
Dena den, Joan Bengoetxea eta Joan Apategi idieidiak eta itzainak bidali zituzten Zestoatik. Zestoako
elizetako patronatua defendatzearren auzietan ere gas- kin Gaztelako erregearen armadari laguntzen ibili ziren, eta haiei zegozkien soldatak lursailaren preziotik
tuak eginak zituen Kontzejuak.
deskontatu egin zizkieten. Salerosketa-agirian lekuko
Zor haien zati bat ordaintzeko, Zestoako Joan Domingo Aspe, Joan Goienetxea eta Joan Lizarrarats
Martinez Erretzabalgoari Erretzabalen zituen lurren zestoarrak izan ziren.
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2.1. irudia. txiribogako
Bengoetxea baserria.

Egun batzuk geroago, Olajaunlizardian, Blas Artazubiaga eskribauarekin Domingo Artiga alkatea eta Martin
Ibiakaitz fiela elkartu ziren. Joan Bengoetxea ere bertan
zen, amaren ordezkari ere izanik. Alkateak eta fielak Joan
Bengoetxea saldutako lursailera sartu zuten, eta Joanek aitzurkada batzuk jo zituen bertan, jabe zela adieraztearren.
Lekuko Domingo Areitzaga, Joan Kamio eta Joan Erretzabal zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (26-II) 6] agiria).

la elkartu ziren. Katalina Ereño ere bertan zen, semearen ordezkari ere izanik. Alkateak eta fielak Katalina
Ereño saldutako lursailera sartu zuten, eta Katalinak
aitzurkada batzuk jo zituen bertan, jabe zela adieraztearren. Lekuko Joan Kamio eta Joan Martinez Erretzabalgoa eta Joan Lizarrarats zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (26-II) 7] agiria).

Maria Perez Altzolaraskoari 86 sagarrondoko neuBeste lursail bat Katalina Ereñori eta Joan Ere- rria zuen lursaila saldu zion Zestoako Kontzejuak, saño semeari, 120 sagarrondoko neurrikoa, saldu zio- garrondo bakoitza hamar beso lurrekoa izanik. Delako
ten, sagarrondo bakoitza hamar beso lurrekoa izanik. lursaila Urbietan zegoen, Maria Perezen sagastiaren
Delako lursaila Zestoako Ereño baserriaren ondoan gainean. Kontzejukoek lursaila mugarriztatu egin zuzegoen. Sagarrondoko neurri bakoitzak Gaztelako ten Urbieta aldetik, Pagio aldetik eta Amilibi aldetik
hiru erreal balio zuen, eta lursailak guztira urrezko
Sagarrondoko neurri bakoitzak Gaztelako hiru
32 dukat eta 8 erreal. Kopuru horixe ordaindu zioten
ama-semeek Zestoako Kontzejuari. Beste sei saga- erreal balio zuen, eta lursailak guztira urrezko 23
rrondoko neurriko lurra ere eman zieten Ereñokoei, dukat eta 5 erreal. Denak ordaindu zizkion Maria
Perezek Kontzejuko Martin Ibiakaitz fielari. Lekuko
saldutako lursailak zati antzuak ere bazituelako.
Domingo Aspe, Joan Goienetxea eta Joan Lizarrarats
Lursailari Kontzejuak izendatutakoek mugarriak zestoarrak izan ziren.
ipini zizkioten, bai Olaberri eta Edarritzaga aldera,
- 1526-II-17an, Blas Artazubiaga eskribauarekin
bai Igartza aldera eta bai Akoa aldera. Salerosketaagirian lekuko Domingo Aspe, Joan Goienetxea eta Domingo Artiga alkatea eta Martin Ibiakaitz fiela elkartu ziren Urbietan. Alkateak eta fielak Maria
Joan Lizarrarats zestoarrak izan ziren.
Perez Altzolaraskoa saldutako lursailera sartu zuten,
Egun batzuk geroago, Blas Artazubiaga eskribaua- eta Maria Perez Altzolaraskoak aitzurkada batzuk jo
rekin Domingo Artiga alkatea eta Martin Ibiakaitz fie- zituen bertan eta zuhaitzen adar batzuk moztu zituen
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Otsailaren 11ko Kontzejuko bileran, Ana Lasao
aiztoaz, jabe zela adieraztearren. Lekuko Joan Kamio
eta Joan Erretzabal eta Joan Paginolarrea zestoarrak alargunari herriaren beste lursail bat saldu zioten.
Erretzabaldik Zabaletarako bidearen eta Anaren saizan ziren (ikus [XVI. m. (26-II) 8] agiria).
gastiaren ondoan zegoen. 55 sagarrondoko azalera
Joan Otxoa Gorosarrikoari 160 sagarrondoko neu- zuen herri-lurrak, eta bakoitzaren prezioa Gaztelako
rria zuen lursaila saldu zioten, sagarrondo bakoitza hiru errealekoa zen. Guztira urrezko 15 dukat ordainhamar beso lurrekoa izanik. Delako lursaila Aizarnan du zituen Ana Lasaok. Mugarriak ipinita eman zioJoan Otxoak zituen soroen ondoan zegoen, Arangu- ten lursaila alargunari. Salerosketa-agirian lekuko
rendik Santa Engraziarako bidearen ondoan, Lezto- Domingo Aspe, Joan Lizarrarats eta Joan Goienetxea
zestoarrak izan ziren.
rraritzagan (oraingo Listorritzagan).
Sagarrondoko neurri bakoitzak Gaztelako hiru
erreal balio zuen, eta lursailak guztira urrezko 43
dukat eta 7 ereal. Joan Otxoari, ordea, erregearen armadan idiekin ibili zelako, 18 dukat deskontatu egin
zizkioten, zerbitzu hura Kontzejuak zor ziolako. Lekuko Domingo Aspe, Joan Goienetxea eta Joan Lizarrarats zestoarrak izan ziren.

- 1526-II-21ean, Zestoako Zabaleta ondoan Domingo Artiga alkateak Ana Lasao alarguna saldutako
lursailetara sartu zuen. Anak aitzurtu egin zuen erositako lurraren jabe zela adieraztearren. Blas Artazubiagak egindako agirian lekuko, besteak beste, Joan
Erretzabal eta Joan Kamio izan ziren (ikus [XVI. m.
(26-II) 10] agiria).

- 1526-II-19an, Blas Artazubiaga eskribauarekin
Domingo Artiga alkatea eta Martin Ibiakaitz fiela elkartu ziren Gorosarrin. Alkateak eta fielak Joan
Otxoa Gorosarrikoa saldutako lursailera sartu zuten,
eta Joan Otxoak aitzurkada batzuk jo zituen bertan,
jabe zela adieraztearren. Lekuko Joan Kamio eta Joan
Erretzabal eta Joan Gorosarri zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (26-II) 9] agiria).

Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak 263 sagarrondoko
azalerako herri-lurra erosi zion Kontzejuari. Sagarrondo bakoitzaren azalerak Gaztelako hiru erreal balio
zituen. Buniolarre edo Muniolarren zegoen lursaila,
Mozti inguruan, lilitarren gaztainadiaren ondoan.
Lurra neurtu eta mugarritu egin zuten. Joan Perezek
(Liliko jaunak) urrezko 74 dukat eta 5 erreal ordaindu zizkion guztira Kontzejuko Martin Ibiakaitz fiel
eta diruzainari. Salerosketa-agirian lekuko Domingo
Aspe, Joan Goienetxea eta Joan Lizarrarats zestoarrak
izan ziren.

Joan Arretxeri (Akoarretxekoari) 115 sagarrondoko azalerako herri-lurra saldu zioten. Sagarrondo bakoitzaren azalera 10 besoko neurrikoa zen.
Akoako Mainduradin zegoen lursaila, eta Igartza
aldetik hasita 10 mugarri ipini zituzten. Beste lau
sagarrondoko azalera ere eman zioten Joan Arretxeri, lursailak zituen zati antzuen ordainetan. Joanek
urrezko 30 dukat eman zizkion Kontzejuko Martin
Ibiakaitz fiel eta diruzainari. Salerosketa-agirian lekuko Domingo Aspe, Joan Goienetxea eta Joan Lizarrarats zestoarrak izan ziren.

Ondoren, otsailaren 21ean, Muniolarren Domingo
Artiga alkateak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lursailera
sartu zuen, eta Joan Perezek, bertan aitzurkada batzuk
jota, bere gain hartu zuen fisikoki lursailaren jabetza.
Lekuko Joan Kamio, Domingo Ezenarro eta Joan
Martinez Erretzabalgoa izan ziren (ikus [XVI. m. (26II) 11] agiria).

Zestoako Kontzejuak Maria Perez Zubiaurrekoari
Ondoren Joan Arretxeren Domingo Agirre suhia ere herri-lur bat saldu zion Moztin. Lursailak 76 saDomingo Artiga alkateak Mainduradiko lursailera garrondoko azalera zuen (sagarrondo bakoitza 10
sartu zuen, eta suhiak, Joan Arretxeren izenean, bere besoko neurrikoa izanik), eta urrezko 20 dukat eta 8
erreal balio zuen (Gaztelako 3 erreal sagarrondo-azagain hartu zuen lursailaren jabetza.
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2.2. irudia. Zabaleta
baserriaren aurriak.

lera bakoitzeko). Maria Perezek kopuru hura ordain- presaren ondoan zegoen saldutako lursaila, Pagio aldera, iraetarraren hariztiaren ondoan. Lurra neurtu
du egin zion Kontzejuari.
eta mugarritu egin zuten. Joan Beltranek (Iraetako
Kontzejuak izendaturiko ordezkariek, Mozti alde- jaunak) urrezko 70 dukat eta 10 erreal ordaindu
ko lursailari mugarriak ipini zizkioten. Delako lur- behar zituen guztira, baina gerran armadarentzat
sailak zati antzuak zituelako, beste 10 sagarrondoko mandoekin lan batzuk egin zituelako, 28 dukat desazalera gehitu zioten. Hala ere, lursail hark bertan kontatu egin zizkioten. Kontzejuko Martin Ibiakaitz
zegoen bide zaharra errespetatu egingo zuen, handik fiel eta diruzainak jaso zituen diruak. Salerosketaedonor ibil zedin. Salmenta-agirian lekuko zestoar agirian lekuko Domingo Aspe, Joan Goienetxea eta
hauek izan ziren: Joan Lizarrarats, Domingo Aspe eta Joan Lizarrarats zestoarrak izan ziren.
Joan Goienetxea.
Ondoren, martxoaren 5ean, Iraetako presaren onEgun batzuk geroago, otsailaren 21ean, Mozti doan Domingo Artiga alkateak eta fielak Maria Perez
aldeko lursailean, Blas Artazubiagarekin Domingo Idiakaitz-Lilikoa (Joan Beltran Iraetaren emaztea),
Artiga alkatea eta Martin Ibiakaitz fiela bildu ziren. senarraren izenean lursailera sartu zuten. Mariak aiMaria Perez Zubiaurrekoa ere bertan zen, eta alkateak hotzaz sahats eta haltz batzuen zenbait adar moztu zieta fielak eskutik helduta, Maria Perez lursailera sartu tuen, eta, kanpoan zebilen senarraren ordez, bere gain
zuten. Zubiaurrekoak hiruzpalau aitzurkada jo zituen hartu zuen fisikoki lursailaren jabetza. Lekuko Sebaseta bertan ibili zen, jabea zela adieraztearren. Lekuko tian Artazubiaga, Martin Ondalde eta Joan Erretzabal
zestoar hauek izan ziren: Joan Kamio, Martin Ibañez izan ziren (ikus [XVI. m. (26-II) 14] agiria).
Zubiaurrekoa eta Joan Martinez Erretzabalgoa (ikus
- 1526-II-18an, Zestoako Kontzeju-etxean, Blas
[XVI. m. (26-II) 13] agiria).
Artazubiaga eskribau fielaren aurrean Kontzejua bilJoan Beltran Iraetari 261 sagarrondoko azalerako du zen. Domingo Artiga zen alkate, eta Joan Perez
herri-lurra saldu zioten, sagarrondo bakoitzaren Arretxekoa zestoarrari ahalordea eman zioten auzineurria 10 besokoa izanik. Sagarrondo bakoitzaren ren batean ordezkari izan zedin (ikus [XVI. m. (26azalerak Gaztelako hiru erreal balio zituen. Iraetako II) 20] agiria).
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- 1526-V-13an, Zestoako Kontzejuak enkantea egin
zuen Altzolarats bailarako eta Edarritzagako herribasoen egurra saltzeko. Altzolaraskoak Joan Martinez
Lilikoak eta Pedro Artzubiagak hartu zituzten. Ikatzkarga bakoitzeko 26 sos ordainduko zuten. Edarritzagako basoak Martin Ibañez Zubiaurrekoak hartu zituen, eta 30 sos ordainduko zituen ikatz-kargako. Lekuko Joan Arretxe, Joan Erretzabal eta Pedro Martinez
Baltzolakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (26-V) 4] agiria).

erdi Aizarnako elizako diruzainei emango zizkieten
(Lope Zelaiari eta Martin Ezenarrori), hau da, kopuru
osoaren bi heren, eta beste herena Zestoako elizako
diruzainei. Lekuko Jofre Altzolarats eta Pedro Iribarrena izan ziren (ikus [XVI. m. (26-VI) 1] agiria).

- 1526-VI-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Ibiakaitz (Zestoako Kontzejuko fiela) eta Pedro Garratza elkartu ziren. Pedrok
Martini pribilegio eta agiri batzuen kopiak (Joan Mar- 1526-VI-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- tinez Amilibikoak eginak) utzi zizkion, eta gero Marbauaren aurrean kandela piztuta enkantea egin zuten. tinek Pedrori itzuli egin zizkion.
Zestoako elizako bikariotzari eta Aizarnako erretoAgirian lekuko Joan Martinez Amilibikoa, Esteretzari 1526an zegozkien hamarrenak jasotzeko eskubidea saldu zuten. Gehien eskaini zutenak (urrezko ban Artazubiaga eta Joan Erretzabal izan ziren (ikus
16 dukat) Aizarnako Domingo Aranguren eta Pedro [XVI. m. (26-VI) 7] agiria).
Aizarnatea izan ziren. Hurrengo inauterietarako ordainduko zizkioten 16 dukatak Kontzejuko Martin 2.1.2. Altzolarats jauregikoen obligazioIbiakaitz fielari.
agiriak, errentamenduak, etab.
Enkantean lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Ami- - 1526-I-9an, Ibañarrietako bentaren ondoko bidean,
libikoa, Joan Perez Arretxekoa eta Esteban Artazubiaga.
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako
Otxoa Martinez Beduakoa eta Getariako FrantzisHurrengo egunean, ekainaren 2an, Aizarnan, Blas ko Arrona koinatua elkartu ziren. Biek agiria sinatu
Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arangu- zuten Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreari 20
renek eta Pedro Aizarnateak konpromisoa hartu zu- dobla (edo urrezko 40 dukat) zor zizkiotela aitortuz.
ten. Hurrengo San Martin egunerako zortzi dukat eta Urtebeteko epean ordainduko zioten zorra.

2.3. irudia.
Ibañarrietako Benta
(Galtzagorrikoa).
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Otxoa Ana Arretxeren suhia zen, eta Frantzisko se- Artzuriaga, Martin Lizasoeta eta beste zestoar bat
mea. Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domin- izan ziren.
go Zabala, Debako Domingo Alos Amilibikoa eta AzpeiEgun berean Zestoan, Blas Artazubiagarekin Martiko Joan Zarate (merioordea) eta Martin Errezusta.
tin Arano mandazain zestoarra eta Frantzisko Estella
Jarraian, leku berean Otxoa Martinez Beduakoak getariarra bildu ziren. Martinek bere burua eta onagiria sinatu zuen Frantzisko Arrona koinatua obliga- dasunak behartu egin zituen Frantziskori hurrengo
zio hartatik onik aterako zuela aitortuz; izan ere, Ana Domu Santu egunerako 305 txanpon ematera. Diru
Arretxeri egindako zorra berez Otxoarena baino ez hura sardina-tratuagatik zor zion zestoarrak. Agirian
lekuko Zestoako Martin Artzuriaga eta Pedro Gesazen (ikus [XVI. m. (26-I) 3] agiria).
laga izan ziren; baita Debako Joan Baltzola ere (ikus
- 1526-I-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- [XVI. m. (26-II) 18] agiria).
kribauaren aurrean Maria Perez Potzuetakoa (Lope
- 1526-III-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriPotzuetaren alarguna) eta Altzolarats jauregiko Ana
Arretxe (Domingo Arronaren alarguna) elkartu zi- bauak ordainagiria egin zuen. Batetik Joan Arrona zeren. Mariak Anari urrezko 32 dukat zor zizkion, eta goen, eta bestetik Martina Arrona. Joanek Martinari
ordaindu egin zizkiola onartu zuen Anak. Lekuko urrezko 10 dukat zor zizkion, eta ordaindu egin zizzestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa kiolako, Martinak ordainagiria eman zion.
apaiza, Martin Indo eta Domingo Potzueta.
Lekuko Zestoako Martin Ondalde eta Joan Ibañeta
Jarraian, leku berean, Ana Arretxek aitortu zuenez eta Eibarko Frantzisko Leizeta izan ziren (ikus [XVI.
Lope Potzuetak bere testamentuan eskubidea eman m. (26-III) 4] agiria).
zion urrezko 32 dukat Pedro Gorotzeneri eta Otxoa
- 1526-V-7an, Usurbilen, Ortuño Otxoa alkatearen
Esnali kobratzeko (ikus testamentua [XVI. m. (25)
86] agirian). Eskubide hura Ana Arretxek Maria Pe- eta Joan Lopez Altzegakoa eskribauaren aurrean Grarez Potzuetakoari eman zion 32 dukatak kobra zitzan. zia Arrona azaldu zen. Grazia Zestoako Altzolarats
Lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, Martin Ondalde jauregiko Domingo Arrona zenaren eta Ana Arretxeren alaba zen. Bi urte eta erdi lehenago Grazia Arroeta Martin Indo izan ziren.
naren senarra (Joan Beltran Atxaga usulbildarra) hil
Ondoren, leku berean, Maria Perez Potzuetakoak egin zen, eta bi seme-alaba zeuzkan: Migel Atxaga
Lope Potzueta zenaren hiletak eta elizkizunak bere eta Maria Belez Atxagakoa. Adin txikikoak zirelako,
ondasunetatik (eta ez senar zenaren herentziatik) or- alkateak Grazia Arrona ama tutore izendatu zuen.
daintzeko asmoa aitortu zuen eskribauaren eta Joan
Jarraian, leku berean, Grazia Arronak Gipuzkoako
Otxoa apaizaren aurrean. Lekuko Martin Ondalde,
Martin Indo eta Domingo Potzueta izan ziren (ikus korrejimenduko zenbait prokuradoreri ahalordea eman
zien, auzietan seme-alaben ordezkari izan zitezen1.
[XVI. m. (26-I) 9] agiria).
- 1526-II-18an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribaua bertan zela Joan Apategi eta Grazia Apategi ama-semeak eta Altzolarats jauregiko
Ana Arretxe elkartu ziren. Ana Arretxek maileguz
8 dobloi (16 dukat) eman zizkien, eta ama-semeek
hurrengo ekaineko San Joan egunerako ordainduko zizkioten. Obligazio-agirian lekuko Martin

- 1526-V-21ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Arano eta Altzolarats jauregiko Ana
Arretxe bildu ziren. Ana Arretxe alargunak Joan Aranori sei dobloi (edo 12 dukat) eman zizkion maileguz, eta
Joanek hurrengo San Joan egunerako itzuliko zituen. Lekuko Joan Amilibia, Joan Urbieta eta Pedro Egaña gaztea
izan ziren (ikus [XVI. m. (26-III) 4] agiria).
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- 1526-VII-8an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean honako zestoar hauek elkartu ziren: batetik Martin Egaña, emazte Maria Joango
Aranguren eta Domingo Aranguren suhia, eta, bestetik,
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andrea. Ana Arretxek Martin, Maria Jonago eta Domingori urrezko 30
dukat maileguz eman zizkien, eta zorra hurrengo garizumako Pazko egunerako ordainduko zioten.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Arano, Tomas Egaña eta Martin Indo.
Jarraian, leku berean, Blas Artazubiaga eskribauaren eta lehengo lekukoen aurrean, Martin Egañak eta
Maria Joango emazteak ordainagiria eman zioten Domingo Aranguren suhiari, honek ezkontzan agindutako dotearen zati bat (40 dukat) eman zielako (ikus
[XVI. m. (24) 43] eta [XVI. m. (26-VII) 2] agiriak).

Lekuko Domingo Urbieta, Joan Arano eta Joan
Otxoa Gorosarrikoa izan ziren (ikus [XVI. m. (26VIII) 11] agiria).
- 1526-IX-9an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauarengana Zestoako Otxoa Martinez Beduakoa eta Getariako Frantzisko Arrona elkartu ziren. Otxoa Frantziskoren koinatua zen, honen arrebarekin ezkonduta zegoelako. Frantziskoren ama Ana Arretxe ere (Altzolarats
jauregiko andrea) han zen semearekin eta suhiarekin.
Otxoa Martinezek eta Frantzisko Arronak, Ana
Arretxek emanda, urrezko 40 dukat jaso zituzten maileguz, baina diru haiek Domingo Arrona zenak (Ana
Arretxeren senarrak) Frantzisko semearentzat utzi
zituen. Beraz, Otxoa Martinezek bi urteren buruan
Frantziskori itzuliko zikzion.
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Domingo Zabala, Frantzisko Sorazabal eta Martin
Ibia. Jarraian, leku berean, Otxoa Martinezek konpromisoa hartu zuen, eskribau eta lekuko berak aurrean
zirela, Frantzisko Arrona obligazio hartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (26-IX) 1] agiria).

- 1526-VIII-20an, Aizarnan, Joan Aldalur eta
Ana Arretxe (Altzolarats jauregiko andre alarguna)
elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Ana Arretxek bi behi saldu zizkion Joan Aldalurri
urrezko lau dukat eta hiru laurdenean, eta Joanek hurrengo San Migel egunetik hasita lau urteren buruan
- 1526-IX-24an, Altzolarasko dorre edo jauregian,
ordainduko zion zorra. Bitartean behiak hipotekatuBlas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Ana
ta egongo ziren.

2.4. irudia. aizarnako
arano baserria.
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Jauregitik kanpo zegoen oilategia Ana alargunarentzat izango zen, eta barruan zegoena batxilerrarentzat. Alargunarentzat geratu zen Aiako Erretzabal
baserria, bere ondasun guztiekin, eta San Joan Perezentzat Sustraiaga; baita bertako dolarearen ondoko
etxea ere. Urdanetako San Martin elizako hasikin edo
primiziak batxilerrarentzat izango ziren. Batxilerrarentzat geratu zen, halaber, Aizarnako Benezi etxearen administrazioa, bere baratze eta sagastiarekin, eta
Iturluzeagako gaztainadia. Ana alargunak, Aizarnara
joaten zenean, Beneziko etxera sartzeko eskubidea
Ana Arretxek hiru aditu hauek izendatu zituen: izango zuen.
Joan Lopez Zelaikoa, Joan Zozaberro eta Pedro AiAiako Maiaga eta Agineta baserriak Anarentzat
zarnatea. San Joan Perez batxilerrak hauek izendatu
zituen: Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Erretzabal izango ziren, eta Urdaneta zein Saroeberri baserriak
eta Martin Zigaran. Lekuko honako hauek izan ziren: senar-emazteentzat. Indagarate baserria bi aldeek
Joan Martinez Amilibikoa, Sebastian Artazubiaga eta elkarrekin kudeatuko zuten.
Migel Agineta.
Urdanetan zeuzkaten mendi eta hariztiak bi zati
Adituek ondasun guztiak bi zatitan banatu zituz- egin zituzten: Urdaneta alderakoa, goikoa, batxilerraten, eta gero zozketa egin zuten. Lehenbizi Altzolarats rentzat egokitu zen, eta behekoa, Urbieta aldera zedorre edo jauregian Anak sukaldea, gela batzuk, so- goena, alargunarentzat. Alde baten ganaduak larratu
toaren erdia, upel batzuk, etab. beretzat izango zituen. ahal izango ziren beste aldearen mendietan, eta aldeBatxilerrarentzat eta emaztearentzat izango ziren bes- rantziz.
te gela batzuk, sotoaren beste erdia, upel batzuk, etab.
Olazarretako eta gainerako mendietako basoak
Sagarrak, gaztainak eta beste zenbait gai nola gorde
eta erabili ere onartu zuten. Ukuilua, pasabideak eta eta frutarbolak bi aldeek elkarrekin nola kudeatu eta
biltegiak bien artean nola erabili ere erabaki zuten. ustiatu ere arautu zuten. Zarautz aldera Zaltobietan
Domingo Arrona zenak erositako mendiak, LertxunErreteilako gastuak erdi bana ordainduko zituzten.
dikoak eta Urozperoetakoak, bi aldeek elkarrekin kuJauregi ondoko baratzea Ana Arretxerentzat geratu deatu eta ustiatuko zituzten; baita Getariako Asuko
zen, eta dolare ondokoa batxilerrarentzat. Jauregi on- saroia ere. Indagarate ondoan batxilerrak erositako
doko labea bi aldeek erabiliko zuten, etxerako eta kan- lurrak beretzat izango zituen.
porako ogia erretzeko. Aste batean alde batek erabiliko
Horrez gain, Getariako herriak Altzolarats jaurezuen, eta hurrengoan beste aldeak. Jauregi ondoko sagastia Anarentzat izango zen, eta Erretzabal baserria- giari eman beharreko bi kintal burdinak bi aldeentzat
izango ziren. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
ren ondokoa eta jauregi azpikoa San Joanentzat.
Joan Martinez Amilibikoa, Sebastian Artazubiaga,
Jauregi ondoko errota Anaren esku geratu zen, Joan Martinez Lilikoa eta Joan Otxoa Artazubiagakoa.
eta burdinolaren ondokoa senar-emazteen esku; baiBi egun geroago, irailaren 26an, ezkontzata burdinola ere. Ana Arretxek doan ehoko zien alea
senar-emazte gazteei; behar zuten guztia. Ur gutxi ze- kontratuan erabkitakoa betez, Ana Arretxek San
goenean, dena burdinolarentzat izango zen, eta errota Joan Perezi eta emazteari etxeko horniduraren erdia eman zien: gortina, hiru mahai-zapi, kobrezko
geldirik geratuko zen.
Arretxe (Domingo Arronaren alarguna) eta senaremazte gazteak elkartu ziren (hau da, San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa eta Maria Perez Arronakoa). San
Joan Perezen eta Maria Perezen ezkontza-kontratuan
Altzolarats jauregiko etxe, baserri, burdinola, errota,
mendi eta ondasun guztiak Ana Arretxeri eta senaremazteei erdi bana ematea erabaki zuten, eta horretarako alde bakoitzak hiru aditu izendatu zituen. Horiek
ondasun guztiak bi zatitan banatu zituzten, eta gero,
zozketa eginda, eman zioten alde bakoitzari bere zatia.
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2.5. irudia. Urdanetako
Indagaratezar baserria.

Ana Arretxek Julianari 10.000 marai eman zizkion, Domingo Arrona senar zenak testamentuan
horrela agindu zuelako. Bestalde, urrezko 25 dukat
eman zizkion; izan ere, Maria Perez Arronakoaren
ezkontza-kontratuan (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrarekin ezkondu zenean) 20.250 marai
- 1526-X-25ean, Aizarnan, Joan Otxoa Goro- agindu zitzaizkion Juliana Gebarari, haren aitona
sarrikoa, Domingo Larrazpuru eta Ana Arretxe (Al- Beltran Ibañez Gebarakoak Altzolarats jauregiaren
tzolarats jauregiko andrea) elkartu ziren. Blas Artazu- baserrietan zeuzkan ganaduengatik. 20.250 marairen
biaga eskribaua zuten aurrean. Ana Arretxek ordaina- erdia ziren 25 dukatak (hau da, 10.125 marai = 25
giria eman zien Joan Otxoari eta Domingori, 56 kintal dukat, edo 405 marai = 1 dukat). Beste 25 dukatak
burdina ordaindu zizkiotelako. Zor hura Ana andreari San Joan Perezen Domenja Lili amak eman behar
Joan Pikoeta-Garatek eta haren lagunek egin zioten zizkion Julianari.
(ikus [XVI. m. (25) 23] agiria). Beraz, Ana Arretxek
Juliana Gebarak ordainagiria eman zion Ana Arrezorra kobratzeko eskubide guztiak Joan Otxoari eta
txeri, jasotako kopuruaz, eta bertan lekuko hauek izan
Domingori eman zizkien.
ziren: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra
Ordainagirian lekuko hiru zestoar hauek izan zi- (Julianaren suhia), Joan Martinez Amilibikoa, Joan
ren: Martin Artzuriaga merioordea, Pedro Iribarrena Otxoa Artazubiagakoa eta Joan “Gorri” Azti aiarra
(ikus [XVI. m. (26-IX) 12] agiria).
eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (26-IX) 11] agiria).
sutontzia, kobrezko hiru argimutil, hainbat plater,
zartagina, koilarak, etab. Lekuko Joan Martinez
Amilibikoa, Joan “Gorri” Gorriaran eta San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa izan ziren (ikus [XVI. m.
(26-IX) 10] agiria).

- 1526-IX-26an, Altzolarats jauregian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Juliana Gebara
eta Ana Arretxe elkartu ziren. Julianaren senar zena
Ana Arretxeren eta honen senar Domingo Arrona
zenaren semea zen. Julianak Maria Perez Arronakoa
alaba zuen, eta hau Ana Arretxeren biloba zen.

- 1526-XII-4an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Oñatiko Migel Saez Elorduikoa eta Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauak elkartu ziren. Bien aurrean
zeuden bertako Ana Arretxe (Domingo Arronaren
alarguna), Juliana Gebara alarguna (Anaren erraina
eta Fernando Gebara zenaren alaba), San Joan Perez
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Errentamendu-agirian lekuko Joan Urdaneta aiarra
Idiakaitz-Lilikoa batxilerra eta honen emazte Maria
eta Joanes Larrañaga eta Joanes Altzolarats zestoarrak
Perez Arronakoa (Julianaren alaba).
izan ziren (ikus [XVI. m. (26-XII) 5] agiria).
Hauek denak bat hartuta zeuden Julianaren ahizpa
- 1526-XII-16an, Aizarnan, Pedro Iribarrena, Ana
Isabel Gebararen aurka. Isabel moja zen Oñatiko Bidaurretako komentuan, eta Joan Beltran Gebara anaia Arretxe alarguna eta Blas Artazubiaga eskribaua
hil zenez gero Altzolarasko etxean eskubideak zituela elkartu ziren. Altzolarats jauregiko Ana andreak maizioen, Joan Beltran zenak eta aita Fernando Gebara leguz urrezko lau dukat eta 19 txanpon eman zizkion
zenak 70 dukat baino gehiago zor omen zizkiotelako. Pedrori. Honek hurrengo abuztuko Andre Mariaren
Maria Perez Arronakoak, ordea, 250 dukat kobratze- egunerako itzuliko zikzion.
ko zeuzkala zioen.
Obligazio-agirian hiru zestoar hauek izan ziren
Desadostasun haiek denak ebazteko, alde bakoi- lekuko: Martin Lizaso, Tomas Egaña eta Domingo
tzak arbitro epaile bana izendatu zuen: monjek Oña- Aranguren (ikus [XVI. m. (26-XII) 11] agiria).
tiko Joan Perez Lazarragakoa kontularia, eta Altzo- 1526-XII-30ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eslarats jauregikoek Zestoako Fernando Olazabal medikua. Biak ados jartzen ez baziren, hirugarren arbi- kribauaren aurrean, batetik Altzolarats jauregiko San
troa Arabako Oreitako Pedro Gebara izango zen (Joan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra eta Ana Arretxe
Beltran Gebara edo “Mos” Gebara zenaren seme Pe- elkartu ziren, eta, bestetik, Martin Ondalde olagizodro Gebararen semea). Arbitroen epaia onartzen ez na. San Joan Perezek Martini Altzolarasko burdinola
zuen aldeak 300 dukateko isuna ordaindu beharko sei urterako errentan eman zion, eta epea kontatzen
zuen. Agirian lekuko Zestoako Pedro Iribarrena eta hurrengo ekaineko San Joan egunean hasiko zen. San
Joanes Larrinaga, eta Oñatiko Joan Migelez Marulan- Joan Perezen emazte Maria Perez Arronakoaren amona
Ana Arretxek ere ontzat eman zuen errentamendu hura.
dakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (26-XII) 4] agiria).
- 1526-XII-9an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak Benezi etxearen errentamendu-kontratua idatzi
zuen. Jabea San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zen, Altzolarats jauregiko jauna, eta maizterra Joanes Ipintza apaiza. Nagusiak maizterrari etxea ondoko bere
baratze eta sagastiarekin eta Iturluzeagako gaztainadiarekin lau urterako errentan utzi zion. San Andres
egunetik kontatzen hasita, urtero urrezko bi dukat eta
17 txanpon ordainduko zituen Joanes Ipintzak.

Martin Ondaldek errentan burdinola bere presa,
ubide, aldaparo, gurpil eta tresneria osoa hartuko
zuen; baita ondoko etxea ere, Martin bere familiarekin bertan bizi zedin. San Joan Perez batxilerrak burdinola martxan eta lan egiteko moduan zegoela emango zion. Hurrengo San Migel egunerako bi maisuk aztertuko zuten burdinolaren egoera. Martin maizterrak
40 kintal burdinako errenta ordainduko zuen urtero
ekaineko San Joan egunean.

San Joan Perezek egin beharko zituen, premia zegoenean, etxeko konponketak. Gainera, nagusiak Benezi
etxean ospitalea ipini nahi zuela jakinarazten bazion,
maizterrak etxea eta lurrak libre utziko zizkion, ordura
arte igarotako denboraren errenta ordainduta. Altzolarasko batxilerrak, Ana Arretxe andreak eta Juliana Gebara
amaginarrebak, ordura arte bezala, Aizarnara joaten zirenean Benezi etxera sartu eta irteteko eskubidea izango
zuten; baita soinekoak bertan gordetzeko eskubidea ere.

Errenta aldian San Joan Perez nagusiaren ardura izango zen burdinolako presa, ubide, aldaparo, hiru zepo nagusiak, gabi-gurpilaren eta hauspo-gurpilaren ardatzak,
gabia, ingudea, etab. behar bezala mantentzea. Matxuraren bat zegoenean, bi ofizial izendatuko zituzten, alde
bakoitzak berea. Haiek erabakita aldatu behar zen atala
Martin Ondalderen kontura izango zen. Martinek ipini
behar zituen hauspo eta gainerako hornidurak, errenta aldia amaitutakoan Martinek berak eramango zituen.
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2.6. irudia. altzolarats
jauregi ondoko olalde.

San Joan Perez batxilerrak Martin Altzolarats jauregiak zituen mendietan (Ana Arretxerekin egindako
ondasun-banaketan zozketaz egokitu zitzaizkionetan)
300 ikatz-karga egiteko egurra agindu zion. Karga
bakotizeko hiru txanpon kobratuko zizkion.

Uholdeengatik edo beste ezbeharren bategatik burdinola denboraldi batez konponketak egiten geldirik
egoten baldin bazen, sei urte igarotakoan errenta aldia
luzatu egingo zen, hain zuzen geldirik egondako denboraldi hori erantsita.

Ana Arretxek Martini Altzolaratsen eta Urdanetan
zozketaz egokituta zeuzkan mendietan ikatza egiteko
basoak agindu zizkion, ikatz-kargako hiru txanponeko prezioan. Mendien erdia lehen hiru urteetan ustiatuko zuen, eta beste erdia azken hiru urteetan. Haritzak, lizarrak, lepatzeko zuhaitzak, txaradiak, etab.
ustiatzeko era ere arautu zuten.

San Joan Perezen ama Domenja Lilik 200 dukateko mailegua emango zion Martin Ondalderi sei urterako, burdinola horni zezan. Errenta aldiko azken
urtean burdinolak zuen burdina guztia hipotekatuta
egongo zen Domenjaren alde.
Ana Arretxek Martini 600 kintal burdin mea emango zizkion, Sebastian Artazubiagak zor zizkionak,
hain zuzen. Ana Arretxek Zestoako Kontzejuari erositako Aztuiko mendiak nola erabili ere arautu zuten.

Martinek soroa egin ahal izango zuen Pagaldeko sagasti zaharrean, eta burdinola ondoko baratzea
ere erabiliko zuen. Bi txerri hazi ahal izango zituen
Errentamendu-agirian lekuko hiru zestoar hauek
etxean. Gainera, burdinolako konponketak egiteko
Altzolarats eta Urdanetako mendietatik haritzak har- izan ziren: Domingo Zabala, Sebastian Artazubiaga eta
Martin Txiriboga (ikus [XVI. m. (26-XII) 11] agiria).
tzeko eskubidea izango zuen.
Errekan ur gutxi zegoenean, lehentasuna burdinolak izango zuen. Altzolarats jauregiaren ondoko errotak eta burdinolaren ondokoak ez zuten burdinolak
behar zuen urik hartuko. Martinek konportak erabiltzeko eskubidea izango zuen.

2.1.3. Lilitarren obligazio-agiriak,
ahalordeak, etab.
- 1526-I-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arano eta Joan? Egaña elkartu
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- 1526-III-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zion Domingo Zabala zestoarrari. Joan Perezek Valladolidko Villalon herrian garizumako ferian
Valentzian egindako truke-letra batzuk eta zor batzuk
kobratzeko zeuzkan, eta Domingo Zabalak egingo
zion lan hura. Domingok ahalmena zuen letrak trukaLiliko jaunak hiru dobla (sei dukat) aurreratu ziz- tzeko, protestatzeko eta beharrezko gainerako eginbikien egun hartan, eta ikatzak amaitu eta Liliko bur- de guztiak egiteko.
dinolan hamalau kanako zakutan utzitakoan ordainAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
duko zien gainerakoa. Zestoako Joan Erretzabal, Joan
Baltzola eta Martin Artzuriaga izan ziren lekuko (ikus Joan Igartza, Joan Zuube hargina eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (26-III) 2] agiria).
[XVI. m. (26-I) 8] agiria).
ziren Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin. Joan Perezek,
Liliko jaunak, Zestoako Kontzejuari basoa erosi zion
egur-ikatza egiteko, eta lan hura Domingo Aranok bere
lagunarekin egingo zuen. Basoa Matxino Edarritzagak
eta Joan Ezuriak aztertua zuten. Lanak hurrengo ekaineko San Joan egunerako amaituta egongo ziren.

- 1526-II-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna) eta Domingo Zabala zestoarra elkartu ziren. Joan
Perez merkatariak ahalordea eman zion Domingori
Valladoliden edo beste edonon Joan Antonio Picolomini, Alfonso Neli edo haien lagunengandik urrezko
742 dukat jaso zitzan. Dukat haiek Joan Gartzia Espinakoak Valentzian emandako truke-letra baten bidez
zegozkion Lilikoari.
Ahalorde-agirian lekuko Joan Perez Arretxekoa, Fernando Olazabal medikua eta Anton Lizarrarats zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (26-II)
1] agiria).
- 1526-II-7an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Domenja Lili eta Domingo Zabala bildu ziren. Domenjak, Liliko ama alargunak,
eskubidea zuen betiko urtero Burgosko hiritik 60.000
marai jasotzeko. Hango Joan Ortega de Curiel jaunak
eman behar zizkion.
Domenjak 1525. urteari zegozkion 30.000 marai
ordurako kobratuta zeuzkan Joan Martinez Lilikoak
(Domenja Liliren lehengusu propioak) ekarrita, eta
gainerako 30.000 maraiak eskuratzeko ahalordea Domingo Zabalari eman zion. Ahalorde-agirian lekuko
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Domenjaren semea),
Fernando Sorazabal eta Domingo Arretxe zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (26-II) 12] agiria).

- 1526-III-25ean, Zestoako Lilin, bertako Domenja
andre alarguna, Joan Amilibia hargina eta Blas Artazubiaga eskribaua bildu ziren. Joan Amilibiak hilabeteko epean Domenjarentzat 200 beso harri ekarri eta
landu behar zituen. Albizuri izeneko lekua zen harriak
uzteko lekua. Liliko andreak ordaindu egin zizkion.
Horrez gain Domenjak urrezko hiru dobloi eman
zizkion maileguz Joan Amilibiari, eta honek hurrengo San Joan egunerako ordainduko zituen. Agirian
lekuko Akoako Joan Arretxe, Domingo Agirre suhia
eta Martin Arano mandazaina izan ziren (ikus [XVI.
m. (26-III) 5] agiria).
Aurreko urtean Antonio Atxaga prokuradoreak Gipuzkoako korrejidore Diego Vargasen aurrean auzia
ipini zion Debako Maria Iñigez Ondizkoari, Maria
Joan, Andra Maria eta Madalena Zuatzola ahizpen
izenean. Joan Zuatzola kontulariaren eta Andra Maria Gilistegiren legezko alabak ziren ahizpak, eta Maria Joan, Liliko jaunaren emaztea zen. Kontulariaren
sasiko seme Joan Zuatzola zena Domeka Armendiarekin ezkondu zen eta izan zuten semea ume zela hil
zen. Joan Zuatzola semea hil ondoren, Domeka Armendia berriz ezkondu zen. Domingo Ondiz zuen
bigarren senarra, eta hauen alaba zen Maria Iñigez
Ondizkoa, Grazia Olea zenaren (Domekaren amaren)
biloba (ikus [XVI. m. (25) 78 ] agiria).
Joan Zuatzola kontulariak sasiko seme Joan Zua-
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tzola Domekarekin ezkondu zenean, urrezko 80 florin
agindu (eta gero eman) zizkion dote gisa Grazia Oleari. Dena den, ezkontza hautsi egin zen kontulariaren
semea hil egin zelako, eta Joan Zuatzola kontulari zenaren legezko alabek (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
emazte Maria Joan, Madalena eta Andra Mariak),
urrezko 80 florinak eskatzen zizkioten Maria Iñigez
Ondizkoari, Grazia Olearen eta Domeka Armendiaren ondasunak hark zeuzkalako.
Ondorioz, 1526-IV-27an, Antonio Atxaga prokuradoreak, Maria Joan, Madalena eta Andra Maria
Zuatzola alaben izenean, Errenterian, auzia amaitutzat jo zezala eskatu zion korrejidoreari. (Gipuzkoako
Batzar Nagusiak Errenterian egin ziren apirilean).
- 1526-VI-11n, Deban, Sebastian Arriola eskribauaren eta Martin Otxoa Garatekoa alkateordearen
aurrean, Domingo Ondiz azaldu zen. Domingok zioenez, hamar bat hilabete lehenago Domeka Armendia
emaztea hil egin zen, eta oinordeko unibertsal bien alaba Maria Iñiguez Ondizkoa geratu zen. Maria Iñigez
haurrak 12 urte baino gutxiago zituen, eta tutorea behar
zuen, ondasunak kudeatzeko eta izango zituen auzietan
ordezkatzeko. Domingo Ondiz aitak tutore izan nahi
zuen, eta zin egin zuen eginkizun hura ongi beteko
zuela. Alkateordeak tutore izendatu zuen eta ahalmena
eman zion alaba eta alabaren ondasunak kudeatzeko
eta auzietan prokuradore izateko. Joan Perez Oleakoa
debarra aurkeztu zuen Domingok fidatzaile gisa. Agirian lekuko debar hauek izan ziren: Joan Alos Amilibikoa, Joan Diaz Agirrekoa eta Joan Lasao.
Jarraian, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean,
Domingo Ondizek ahalordea eman zien korrejimenduko Bartolome Ibarbia, Joan Martinez Untzetakoa,
Joan Lopez Etxanizkoa eta Pedro Zabalari. Joan Zuatzola kontulari zenaren alabekin zuen auzian Maria
Iñigez alabaren prokuradore izan zitezen. Lekuko debar hauek izan ziren: Joan Martinez Lasturkoa, Joan
Martinez Arriolakoa eta Joan Gaskoia.

2.7. irudia. Lili jauregiaren ezkerreko garita.

eskribauei. Kontulariaren alabek Maria Iñigez Ondizkoarekin zuten auzian testigantzak hartuko zituzten.
Lekukoei galderak nola egin eta erantzunak nola jaso
zehaztu zien. Debako Joan Martinez Gaintzakoa zen
hiru alaben eskribaua, eta Martin Perez Gorozikakoa
Domingo Ondizek izendatua.
- 1526-VIII-209an, Deban, aipatutako bi eskribauen aurrean Andra Maria Gilistegikoak (kontulariaren alargunak) bere hiru alaben izenean lekuko hauek
aurkeztu zituen: Esteban Azoke, Joan Igartza, Nikolas
Erlete, Maria Joan Urazandi, Teresa Goikoa eta Joan
Zubeltzu apaiza. Hauek zin egin zuten egia erantzungo zutela. Zinean lekuko hauek izan ziren: Joan Zelaiaran, Joan Ugarte, Joan Bedua eta Joan Matusin.

- 1526-VIII-8an, Deban, Joan Martinez Gaintzakoa
- 1526-VIII-9an, Azkoititik Diego Vargas korre- eskribauari Martin Perez Gorozikakoa eskribaua elkarjidoreak agindua bidali zien bi aldeek izendaturiko tu zitzaion, baina beste auzi batean (Iraetako Joan Bel- 103 -
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pen ama, kontulariaren emaztea). Ea ezagutzen zuten Maria Iñigez Ondizkoa, eta ea ezagutu zituzten
honen amona Grazia Olea, ama Domeka Armendia
eta kontulariaren sasiko seme Joan Zuatzola.
2) Ea zekiten Grazia Olearen eta Domeka Armendiaren etxeak mugakide Martin Perez Gorozikakoaren etxea eta Aparizio Areitzagaren orubea
zituela. Ea zekiten Amilagan baratzea zeukala Irarrazabal mendiaren ondoan, beste sagasti bat eta
Santa Katalinan mahastia ere bai Maria Iñigezek,
Grazia Oleak hain zuzen Domeka Joan Zuatzola
sasiko semearekin ezkondu zenean ezkonberriei
eman zizkielako.
3) Ea zekiten hamalau bat urte lehenago ezkondu
zirela Joan Zuatzola eta Domeka Armendia, eta
Joan Zuatzola kontulariak Grazia Olearekin haientzat ezkontza-kontratua prestatu zuela. Ea zekiten
Graziak aipatutako ondasunak eta Joan kontulariak
urrezko 80 florin agindu zizkietela.
4) Ea zekiten kontratua eginda Joan Zuatzola semea eta Domeka senar-emazte gisa bizi izan zirela
eta kontulariak 80 florinak ordaindu zituela.

2.8. irudia. arroakola edo olearen armarria.

tran jaunak Otxoa Martinez Beduakoarekin zuenean)
lanpeturik omen zebilen. Joan Zelaiaran eta Joan Martinez Gorozikakoa izan ziren lekuko. Jarraian, Andra
Maria Gilistegik alaben izenean lekuko hauek aurkeztu
zituen: Joan Plazaola eta Martin Segura apaizak, eta
Martin Otxoa Garatekoa. Hauek ere zin egin zuten
Joan Gaskoia eta Anton Igartza lekuko izanik.
- 1526-VIII-30ean, Deban, Andra Maria Gilistegik beste lekuko honako hauek aurkeztu zituen: Joan
Fernandez Leizaolakoa, Anton Santxez Agirrekoa eta
Sebastian Arriola eskribauak. Hauek ere zin egin zuten. Lekukoei egin beharreko galdera hauek aurkeztu
zituen:
1) Ea ezagutzen zituzten Maria Joan, Madalena eta
Andra Maria Zuatzola eta ea ezagutu zuten hauen
aita Joan Zuatzola zena (Inkisizioko kontularia). Ea
ezagutzen zuten Andra Maria Gilistegi (hiru ahiz-

5) Ea zekiten Joan eta Domekak seme bat izan zutela eta ume zela hil zela.
6) Ea zekiten Joan senarra hil eta Domeka berriz
ezkondu zela Domingo Ondizekin. Ea zekiten Domingorekin Maria Iñigez alaba izan zuela.
7) Ea zekiten, Grazia Olea eta Domeka hil ondoren,
Joan Zuatzola semearen ezkontzagatik Graziak eta
kontulariak emandako ondasunak eta florinak Maria Iñigez Ondizkoak zeuzkala.
8) Ea zekiten Joan Zuatzola kontulariak Andra
Maria Gilistegirekin ezkonduta Maria Joan, Madalena eta Andra Maria legezko alabak izan zituela.
9) Ea zekiten kontulariaren Joan Zuatzola semea
sasikoa zela.

- 104 -

2. (1526)

10) Ea zekiten Joan Zuatzola kontularia hil zenean semea Andaluzian hil omen zen. Joan Zuatzola kontulegezko oinordekotzat Maria Joan, Madalena eta lariaren Anton semea ere hil egin omen zen.
Andra Maria alabak utzi zituela.
- 1526-IX-15ean, Azkoitian, Antonio Atxaga
11) Ea zekiten sasiko Joan Zuatzolak seme baka- prokuradoreak Joan Zuatzola kontulari zenaren alarra (Joaniko Zuatzola) izan zuela eta seme hura 10 ben izenean Gipuzkoako korrejidoreari aurkeztutako
testigantzak ontzat hartu eta hiru ahizpen aldeko epaia
urte bete baino lehen hil zela.
eman zezala eskatu zion (ikus [XVI. m. (26-IV) 4]
Galderei erantzuten Maria Joan Urazandi, 60 ur- agiria).
teko debarra, hasi zen. Oro har baiezkoa erantzun
- 1526-V-25ean, Liliko olatxoaren aurrean (Lilizuen. Domeka zenaren Maria Iñigez alabatxoa Maria Migelez Amilibikoa amona ari omen zen hazten. ben), Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan PeJoan Zuatzola Inkisizioko kontulariak Andra Maria rez Idiakaitz-Lilikoak Grazia Sastarraini urrezko hiru
Gilistegirekin ezkondu baino lehen eduki omen zuen dukat ordaindu zizkion. Grazia, hain zuzen, Martoanez Sastarrainen alaba eta Maria Sastarrainen ahizpa
sasiko semea.
zen. Sastarraingo baserria 1520an Joan Perezek erosi
Hurrengo 40 urteko Joan Zubeltzu apaizak egin zuenean, obligazio batzuk bere gain hartu zituen (ikus
zuen aitorpena. Joan Zautzola kontulariak legezko II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520) liburuko
hiru alabez gain Antonio semea ere izan omen zuen. [XVI. m. (20) 17] eta [XVI. m. (20) 18] agiriak).
Sasiko Joan Zuatzola semea kontulariak Medina del
Obligazioak betetzearren, Liliko jaunak urrezko hiru
Campoko emakume batekin eduki omen zuen ezkondu baino lehen. Gero 40 urteko Joan Plazaola apai- dukat eman zizkion Graziari, eta beste hiru Martoanez
zak erantzun zuen. Domekak oinordeko alaba Maria Sastarrain aitari, alaba Mariarentzat, eta hauek ordainaIñigez izendatu omen zuen, eta alaba hiltzen bazen giria eman zioten Joan Perezi. Jarraian, Grazia Sastarrainek zin egin zuen ordainagiri hark zioenaren aurka ez
Maria Joan Olea izeba.
zela joango eta ez zuela 25 urtez azpiko adingabea zela
58 urteko Joan Igartza lekukoak erantzun zuen gero. argudiatuko. Lekuko Domingo Aspe, Joan Akoa eta Joan
Oro har baiezkoa ihardetsi zien galderei. 74 urteko Askatsua izan ziren (ikus [XVI. m. (26-V) 8] agiria).
Nikolas Erletek ere bai. Andra Maria Gilistegiren alaba
- 1526-VI-28?an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitzbat (Maria Joan) Zestoako Lilira ezkondu zela zioen.
Bertako maiorazko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren Lilikoak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean ahaemazte zen. 40 urteko Sebastian Arriola eskribauaren lordea egin zuen Debako Martin Otxoa Garatekoarentxanda izan zen ondoren. Baiezkoa erantzun zuen. Joan tzat. Martin Otxoa Valladolidko Medina del Campo
Zuatzola kontulariak hiru alabez gain Anton izeneko eta Villalon herrietako ferietara joango zen, eta han,
legezko semea ere izan omen zuen. Hurrengo 60 urte- Liliko jaunaren izenean, zorrak eta truke-letrak koko Anton Santxez Agirrekoa eskribauak hitz egin zuen. bratuko zituen.
Baiezkoa erantzun zien galderei.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
45 urteko Antonio Arezti batxilerrak zioenez, kon- Joan Martinez Lilikoa apaiza, Domingo Zabala eta
tulariaren alaben hirugarren mailako senide zen. Joan Martin Etorra (ikus [XVI. m. (26-VI) 12] agiria).
Zuatzolak eta Domekak bi seme izan omen zituzten:
- 1526-VIII-10ean, Zestoako zubiaren ondoan, Marbata haur zela hila eta bestea 10 bat urte zituenean
hila. 66 urteko Joan Fernandez Leizaolakoa eskri- tin Otxoa Garatekoa debarrak obligazio-agiria eman zion
bauak ere antzera erantzun zuen. Joan Zuatzola sasiko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Zestoako Blas Artazubia- 105 -
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2.9. irudia. Zubiaurre
(barrenean) eta
hotelak. (Kutxaren
Fototekako argazkia).

- 1526-VIII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga
ga eskribauak idatzi zuen agiria. Joan Perezek urrezko 32
dukat maileguz eman zizkion Martin Otxoari, eta honek eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Aurrean
zituen Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa,
hurrengo Eguberri egunerako itzuliko zizkion.
merkataria, eta Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa,
Obligazio-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan Erraztiko olagizona. Martin Perezek Joan Perezi
ziren: Joan Perez Arretxekoa, Joan Artsuaga eta Se- 400 kintal burdina pieza txikitan emango zizkion
bastian Etorra. Agiriak aipatzen duen Zestoako zu- hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean. Bebia, gure ustez, oraingoaren lekuan zegoen; izan ere, duako errenterian zergak ordainduta utziko zizkion
Zubiaurre etxea agirietan XV. mendeaz gero azaltzen kintalak, zeren eta kintal haien balioa zestoarrak
dirutan maileguz eman baitzion.
baita (ikus [XVI. m. (26-VIII) 5] agiria).
- 1526-VIII-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Aurrean zituen
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, merkataria, eta
Azpeitiko Joan Migelez Olaberrietakoa, Artzuriaga
etxearen jabea. Joan Migelezek Joan Perezi 200 kintal burdina pletinatan (pletina 2 “ertz” pisukoa izanik)
emango zizkion hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean. Beduako errenterian zergak ordainduta
utziko zizkion kintalak, zeren eta kintal haien balioa
zestoarrak dirutan maileguz eman baitzion.

Obligazio-agirian lekuko Zestoako Joan Martinez Lilikoa eta Lope Ernataritz, eta Azkoitiko
Domingo Errazti izan ziren. Jarraian, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak ordainagiria eman zion Martin
Perez Erraztikoari, aipatutako 400 kintalez gain
azpeitiarrak beste ezer zor ez ziolako (ikus [XVI.
m. (26-VIII) 10] agiria).

- 1526-IX-30ean, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Martin Fernandez Edarritzagakoa eta Joan Arano bildu ziren. Konpromisoa
Obligazio-agirian lekuko Fernando Olazabal, Joan hartu zuten Domenja Lili alargunari hurrengo EguPerez Arretxekoa eta Martin Artzuriaga zestoarrak berri egunerako Gaztelako eta urrezko sei erreal
izan ziren. Jarraian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak or- eta sei laurden, eta bederatzi marai emateko. Zor
dainagiria eman zion Joan Migelezi, aipatutako 200 hura Martin Fernandezek eta Domingo Etxeberriak
kintalez gain azpeitiarrak beste ezer zor ez ziolako (Joan Aranoren aitak) egin zuten, baina Joanek aitaren zorra bere gain hartu zuen.
(ikus [XVI. m. (26-VIII) 9] agiria).
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Jarraian, leku berean, Pedro Erkisketak konpromiObligazio-agirian lekuko Martin Etxeberria, Joan
Zelaia eta Esteban Artsuaga zestoarrak izan ziren soa hartu zuen Joan Perez Etxezarretakoa obligazio
hartatik onik ateratzeko.
(ikus [XVI. m. (26-IX) 15] agiria).
- 1526-IX-30ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Pedro Etxeberria eta Maria Ruiz Etxeberrikoa emaztea elkartu ziren. Senar-emazteek ziotenez, Maria Ruizen aita Iñigo Etxeberriak Liliko
jaun Joan Perez Idiakaizkoa zenari 10 kintal burdina
pletinatan eta 36 txanpon zor zizkion. Ondorioz, senar-emazteek zor hura Domenja Liliri (Joan Perezen
alargunari) ordainduko zioten hurrengo Eguberri egunerako. Burdinak, zergak ordainduta, Beduan ipiniko
zizkioten.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin
Etxeberria, Joan Martin Indo eta Lope Zelaia (ikus
[XVI. m. (26-IX) 16] agiria).
- 1526-X-18an, Zestoan, Domenja Lili andrearekin
batera Oiartzungo Domingo Sarasti azaldu zen Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrera. Domingok harremanak izan zituen Domenjaren senar zenarekin (Joan
Perez Idiakaizkoarekin), eta kontuak eginda Domingok Domenjari 35 kintal burdina pletinatan (pletina 2
“ertz” pisukoa izanik) zor zizkiola onartu zuten.

Ondoren, leku berean, Pedro Erkisketak Domenja
Liliri 240 txanpon ordaintzeko obligazioa eman zion.
Pedroren aita Lope Erkisketak zor hura egin zion Joan
Perez Idiakaizkoa zenari, eta, ondorioz, Pedro semeak
bere gain hartu zuen zorra. Hurrengo San Migel egunetik
hasita urtebeteko epean ordainduko zion. Lekuko honako
hauek izan ziren: Joan Perez Etxezarretakoa, Joan Indo
eta Joan Artzuriaga (ikus [XVI. m. (26-X) 6] agiria).
- 1526-X-21ean, Itziarren, Blas Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen Joan Zigaran
debarraren eta Domenja Lili zestoarraren aurrean.
Joan Zigaranek Domenjaren senar zenari (Joan Perez
Idiakaizkoari) urrezko 14 dukat utzi zizkion zorretan,
eta Joanen emazteak beste 2 dukat.
Ondorioz, Joan Zigaranek 16 dukat ordainduko
zizkion Domenjari hurrengo Eguberri egunerako.
Lekuko Paskual Gaztañeta eta San Joan Gaintza debarrak, eta Joan Artzuriaga zestoarra izan ziren (ikus
[XVI. m. (26-X) 10] agiria).

1526-XI-5ean, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
Domingo Sarastik zorra Errenteriako errenterian eskribauak ordainagiria idatzi zuen. Bertako andre
bi epetan ordainduko zion: 17,5 kintal hurrengo inau- Domenja Lilik bere seme nagusi Joan Perez Idiakaitzterietan eta gainerako 17,5 kintalak hurrengo San Mi- Lilikoari eman zion. Domenjak zioenez, amak agingel egunean. Lekuko Zestoako Joan Lizarrarats eta duta semeak hainbat aldiz bidali zuen, Beduatik eta
Martin Artzuriaga izan ziren (ikus [XVI. m. (26-X) Gipuzkoako beste zenbait portutatik, burdina lodia eta
mehea. Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari Martin Erren5] agiria).
teriaren galeoian bidali zion burdina, eta hori baino
- 1526-X-19an, Zumaian, Blas Artazubiaga es- lehen zenbait itsasontzitan Martin Perezi eta Martin
kribauaren aurrean Debako Pedro Erkisketa eta Joan Lizarraratsi Siziliara.
Perez Etxezarretakoa eskribaua azaldu ziren. ObligaJoan Perez semeak Domenja amari burdina haiek
zio-agiria eman zioten Zestoako Domenja Liliri (Joan
Perez Idiakaizkoaren alargunari) 50na txanponeko 7 ordaindu egin zizkion, burdina lodiko 320 kintal izan
dukat eta 23 txanpon hurrengo San Migel egunerako ezik. Siziliatik Errenteriako Joanes Zubietak ekarriordaintzeko. Pedrok Joan Perez Idiakaizkoari zorra tako gariak ere semeak saldu zituen eta amari ordainegin zion, eta kontuak garbitzeko Domenjari ordain- duta zeuzkan. Gainera, Joan Perez semeak aita Joan
duko zioten. Lekuko Joan Indo, Pedro Indo eta Joanes Perez Idiakaizkoa zenak testamentuan agindutako limosnak eta elizkizun guztiak ordaindurik zituen.
Rodrigo-Arbeloa zumaiarrak izan ziren.
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2.10. irudia. Itziarko
Gaintzaundi.

Ondorioz, burdina lodiko 320 kintalak alde batera
utzita, gainerako guztiagatik Domenja Lilik ordainagiria eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semeari. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Lili
fraidea, Joan Martinez Lilikoa, Domingo Agirre eskribaua eta Martin Artzuriaga (ikus [XVI. m. (26-XI)
1] agiria).
1526-XI-5ean, Zestoako Lilin, bertako Domenja alarguna eta Martin Lizaso zestoarra elkartu ziren
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Martin Lizaso aurreko urteko maiatzean Medina del Campoko
ferian izan zen, eta han, Domenja Liliren izenean,
urrezko 874 dukat eta 200 bat marai kobratu zituen.
Martinek Domenjari diru haiek eman egin zizkion
eta, ondorioz, ordainagiria egin zion Domenjak.

Lehenago, Frantziskoren seme Martin Gartzia
Igartzakoaren eta Domenja Liliren alaba Ana Perez
Idiakaitz-Lilikoaren arteko ezkontza-kontratua egina
zuten. Kontratuak zioenez, Domenja Lilik Frantzisko
Adan lekeitiarrari guztira urrezko 1.000 dukat eman
behar zizkion. Egun hartan, 200 dukat eman zizkion
Gartzia Ibaseta eskribauari Frantzisko Adanentzat,
eta eskribauak 200 dukaten ordainagiria eman zion
Domenjari.
Ordainagirian lekuko lau zestoar hauek izan ziren:
Martin Artzuriaga probestuordea, Joan Martinez Lilikoa apaiza (Domenja Liliren lehengusu propioa),
Joan Kamio eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (26-XI)
6] agiria).

- 1526-XII-2an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-LiLekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Mar- likoak (Liliko jaunak) ahalordea eman zion Domintinez Lilikoa, Domingo Agirre eskribaua eta Martin go Zabala zestoarrari. Agiria Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen.
Artzuriaga (ikus [XVI. m. (26-XI) 2] agiria).
- 1526-XI-26an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Lekeitioko Gartzia Ibaseta eskribaua aurkeztu zen. Gartziak, hain zuzen, Valladoliden hil haren 16an Lekeitioko Frantzisko Adan Igartzakoak (Zubietako jaun eta Lekeitioko probestuak)
emandako ahalordea zekarren.

Joan Perezek Valentzian eta Bartzelonan egindako
truke-letra batzuk zituen, eta haiek Medina del Campoko “urriko feria” deitutakoan Domingo Zabalak kobratuko zizkion. Ahalmena eman zion Joan Perezek
Domingori ordainagiriak egiteko eta, kobratzen ez bazituen, letrak protestatzeko, trukatzeko eta birtrukatzeko.
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Ahalordean lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Mariaren egunean ordainduko zion, eta beste erdia
Martin Fernandez Edarritzagakoa, Joanto Amezketa hurrengo Domu Santu egunean.
eta Joan Otaegi (ikus [XVI. m. (26-XII) 1] agiria).
Obligazio-agirian lekuko Martin Artzuriaga, Pedro
- 1526-XII-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Otxoa Artazubiagakoa eta honen aita izan ziren (ikus
bauaren aurrean Domenja Lili andre alargunak aha- [XVI. m. (26-XII) 14] agiria).
lordea eman zien San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
semeari, Joan Martinez Lilikoari, Domingo Zabala- 2.1.4. Iraetako zubia eta Iraetako etxekoen
ri eta Domingo Agirre eskribauari. Errege-erreginek agiriak
emandako pribilegioaren bidez, Domenjak urtero eta
betiko 60.000 marai jasotzeko eskubidea zuen, Bur- - 1526-I-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauagosko hiriak Joan Ortega Curielgoa jaunaren bidez ren aurrean Iraetako Joan Beltran jaunak ahalordea
emanda. 1526. urteari zegozkion 60.000 maraiak jaso eman zien Joan Perez Arretxekoa eta Pedro Martinez
ahal izango zituen aipatutako lau zestoarretako edo- Baltzolakoa zestoarrei. Iraetarraren auzietan ordezkanork, eta kobratutakoaren ordainagiria emateko ahal- ri izango ziren. Lekuko Zestoako Joan Lizarrarats,
mena ere bazuten.
Lope Amilibia eta Joan Mendaro izan ziren (ikus
[XVI. m. (26-I) 4] agiria).
Ahalorde-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Domenjaren seme zaha- 1526-I-14an, Zestoako Enekosauztegin, Zestoako
rrena), Kristobal Erretzabal eta Joan Mendaro (ikus Kontzejua bildu zen Blas Artazubiaga eskribaua ber[XVI. m. (26-XII) 3] agiria).
tan zelarik. Honako hauek bildu ziren: Domingo
Artiga alkatea, Martin Ibiakaitz fiela, Joan Martinez
- 1526-XII-14an, Zestoako Ibañarrietan, Blas Ar- Erretzabalgoa eta Joan Sorazabal zinegotziak, Otxoa
tazubiaga eskribauaren aurrean Joan Belez Beduakoa Martinez Beduakoa, Pedro Martinez Baltzolakoa, Se(Debako partean Irureko bentan bizi zena) azaldu bastian Artazubiaga, Joan Martinez Amilibikoa, Dozen. Joan Belezek harremanak izan zituen Domenja mingo Arretxe, Domingo Zabala, Joan Urbieta, Pedro
Lilirekin, Domenjaren senar Joan Perez Idiakaizkoa Egaña, Domingo Aranguren eta beste zenbait.
zenarekin eta seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin.
Haien ondorioz, Joan Belezek 90 txanpon zituen zoJoan Beltran Iraetak, lehendik Zestoako Kontzerretan, eta hurrengo garizumako Pazko egunerako or- juak emanda, dirua jaso zuen Iraetan harrizko zubi
dainduko zizkion Domenjari.
berria egin zezan, baina auzitan zebiltzan, Joan Beltranek bere konpromisoa bete ez zuelako (ikus [XVI.
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren: m. (25) 42] agiria).
Martin Artzuriaga, Mitxel Ibañarrieta (Joan Belezen
semea) eta Domingo Guridi azpeitiarra (ikus [XVI.
Egun hartan Kontzejuak ahalordea eman zien Barm. (26-XII) 8] agiria).
tolome Ibarbiari (Gipuzkoako korrejimendukoari) eta
Valladolidko Joan Lazkanori, Joan Otxoa Urkizukoari
- 1526-XII-31n, Zestoan, Debako Kristobal Oli- eta beste zenbait prokuradoreri, ordezkari izan zitezen
den eta Zestoako Domenja Lili elkartu ziren Blas (ikus [XVI. m. (26-I) 5] agiria).
Artazubiaga eskribauaren aurrean. Kristobalek Domenjaren senar zenari (Joan Perez Idiakaizkoari)
Zubiaren kontua 1511. urtean hasi zen, Joan Belurrezko hiru dukateko zorra egin zion. Ondorioz, tran Iraetak Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuei eskea
zor hura ordaintzeko obligazio-agiria eman zion Do- egin zienean, Iraetan zurezko zubi zaharraren ordez
menjari. Zorraren erdia hurrengo abuztuko Andre harrizko berria egin nahi zuelako. Azpeitiak orduan
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2.11. irudia. Iraetako
zubia.

- 1526-IV-12an, Donostian, Bartolome Ibarbia
10.000 marai eman zizkion, eta Zestoak 5.000. Dena
den, 1525. urtean zubirik gabe zeuden eta Kontzejuek prokuradoreak Domingo Altzaga eskribaua izendatu
auzitara eraman zuten Joan Beltran Iraeta Gipuzkoako zuen, korrejidorearen aginduari jarraituz, lekukoen
testigantzak jaso zitzan. Ondoren Joan Beltranen
korrejidorearengana.
Migel Aburrutza prokuradoreari bere eskribaua izen- 1526-II-26an, Joan Beltran Iraetaren prokura- da zezala eskatu zion, hurrengo astelehenean hasita
dore Migel Aburrutzak Gipuzkoako korrejidoreari Zestoan eta Azpeitian lekukoen testigantzak jaso ziagiria aurkeztu zion. Bertan zioenez, Zestoako eta tzaten. Bartolome Ibarbiak lekukoei egiteko galderak
Azpeitiko Kontzejuek auzia ipini zioten, baina ho- aurkeztu zituen.
rretarako arrazoirik ez zegoen. Joan Beltranek ha- 1526-IV-15ean, Zestoan, Domingo Altzarrizko zubia egin zuen bere garaian, eta uholdeak
zubia suntsitu baldin bazuen, hura ez zegoen beste gak Joan Beltran Iraetaren emazteari (Maria Perez
bat egitera behartuta. Gainera, Kontzejuek aurkez- Idiakaitz-Lilikoari) jakinarazi zion korrejidorearen
tutako agiriak susmagarriak ziren. Zestoako Kon- agindua, biharamunean bere eskribaua Zestoako elitzejuak, berriz, 60 dukat agindu eta 20 besterik ez zara bidal zezan. Emazteak zioenez, ordea, apirilaren
16a Santa Engrazia eguna zen, eta jai zen Zestoan.
zizkion ordaindu.
Fernando Olazabal eta Fortun Santxez Iraetakoa
- 1526-III-19an, Bartolome Ibarbia prokuradoreari izan ziren lekuko.
Azpeitiko Kontzejuak ahalordea eman zion, ordezkaDena den, biharamunean, Martin Idiakaitzek Azri izan zedin.
peitiko eta Zestoako Kontzejuen izenean lekuko zes- 1526-III-21ean, Donostian, Diego Vargas korre- toar hauek aurkeztu zituen: Joan Kamio, Jofre Ibañez
jidoreak epaia eman zuen. Bi aldeak (Joan Beltran eta Altzolaraskoa, Martin Fernandez Edarritzagakoa,
bi Kontzejuak) auzitara onartu zituen eta bi aldeek Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Fernando Olazabal
bederatzi eguneko epea izango zuten beren arrazoi medikua. Lekuko bakoitzak zin egin zuen galderei
eta testigantzak aurkezteko. Gero epea beste 9 egunez egia erantzungo ziela. Zin haietan lekuko Joan Martinez Amilibikoa eta Martin Itziar izan ziren.
luzatu zien, eta baita beste 15 egunez ere.
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- 1526-IV-17an, Zestoan, Joan Lopez Idoiagakoa eta
Domingo Altzaga eskribauen aurrean, Martin Idiakaitzek lekuko zestoar hauek aurkeztu zituen: Pedro Santxez Errezustakoa, Esteban Artazubiaga eta Martin
Zuube. Hauek ere zin egin zuten egia aitortuko zutela.

lakoak lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan Goimendi
eta Pedro Olano azkoitiarrak eta Joan Zelaiaran azpeitiarra. Hirurek zin egin zuten, Pedro Idiakaitz eta
Otxoa Iribe bertan zirela.

- 1526-IV-21ean, Arroan, Pero Gartzia Loiolakoa
- 1526-IV-18an, Azpeitian, Pedro Ubaiar eta Do- azaldu zen aipatutako bi eskribauen aurrean, eta lemingo Altzaga eskribauen aurrean, Pero Gartzia Loio- kuko hauek aurkeztu zituen: Joan Etxabe (Oikian bizi
lakoa azaldu zen Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuen zena), Joan Arrona eta Joan Arbe arroarrak. Hirurek
izenean, eta lekuko azpeitiar hauek aurkeztu zituen: zin egin zuten.
Bernal Berastegi, Joan San Pedro, Joan Butroe eta
Zestoa eta Azpeitiko Kontzejuek aurkeztutako lePedro Irigoen. Lekuko bakoitzak zin egin zuen egia
kukoei egin beharreko galderak hauek ziren:
aitortuko zuela.
Egun berean, Errenterian, Gipuzkoako Diego Vargas korrejidoreak agindua bidali zion Beizama eta
Bidaniko Joan Lopez Idoiagakoa eskribauari. Debako
Kontzejuak auzia zuen Migel Zugasti arroar zenaren
ondorengoekin Iraetako zubiaz. Bere garaian Migel
Zugastiri Kontzejuak dirua eman zion Joan Beltran
Iraetarentzat, eta zubirik ez zuten. Migel Zugastiren
aldeak Joan Lopez Idoiagakoa eskribaua izendatu
zuen lekukoei testigantzak hartzeko, eta korrejidoreak zehaztu egin zion lan hura nola egin.
- 1526-IV-19an, Azkoitian, Pedro Ubaiar eta Domingo Altzaga eskribauen aurrean Pero Gartzia Loio-

1) Ea ezagutzen zituzten Zestoako eta Azpeitiko
Kontzejuak eta Joan Beltran Iraeta. Ea zuten Iraetako zubiaren berri.
2) Ea zekiten 14 bat urte lehenago (1512. urte inguruan) Joan Beltranek Iraetan, bere etxe ondoan,
kare eta harrizko zubia egiteko konpromisoa hartu
zuela, Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek diru-laguntza ematen bazioten.
3) Ea zekiten Azpeitiko Kontzejuak Joan Beltrani
10.000 marai eman zizkiola, eta Zestoakoak 5.000
marai, baina zubia erorita zegoela. Ea zekiten zubi-

2.12. irudia. azpeitiko
udaletxea.
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Harrizko arkuak eraiki zituztenean, zutabeei zegotik abereak ezin zirela ibili, eta pertsonak ere oinez
nekez igarotzen zirela. Ea zekiten azken 14 urtean kiena baino estuagoak omen ziren, eta zubia ez omen
Joan Beltranek harrizko zubia, bere aurkuekin, ez zuten behar bezala amaituta utzi.
zuela eraiki.
- Martin Otxoa Artazubiagakoak 77 urte zituen eta,
4) Ea zekiten Joan Beltran Iraetak zubia eraikitzen hark zioenez, Zestoako Kontzejuak 20 dukat ordaindu
hasi eta ez zuela behar bezala bukatu, uholdeei au- zizkion Joan Beltran Iraetari. Zubian egindako arkuak
rre egiteko moduan. Ea zekiten eraikitzen hasitako estuak eta konpas txikikoak omen ziren.
arkuak eta zutabeak ez zirela egokiak, oso estuak
- Fernando Olazabal medikuak (55 bat urte zituen
zirelako.
orduan) zioenez, Zestoako Kontzejuak Joan Beltrani
5) Ea zekiten hori guztia Zestoa, Azpeitia eta Gi- 60 dukat agindu zizkion, eta 20 ordaindu. Azpeitikoak
10.000 marai ordaindu zizkion. Hori baino lehen,
puzkoa osoan ezaguna zela.
Iraetako zurezko zubia konpontzeko Zestoako Kon- Lehenbizi Zestoako 68 urteko Joan Kamio hargin- tzejuak Joan Beltranen amari eta Joan Beltran berari
maisuak erantzun zien galderei. 14 bat urte lehenago 14.000 marai eman zizkien.
(1512. urte inguruan) Joan Beltranek zubia egiteko
Azken 10 urteetan zubiak bi arku (Iraetako burenkargua eman zion. Joan Kamiok ibaian zutabe handi batzuk eta bi arku eraiki zituen. Zubia harriz kar- dinola aldekoak edo Arroa aldekoak) erorita omen
gatu gabe eta petrilak egin gabe egoera txarrean utzi zeuden. Zubi hartatik pertsonak nekez pasatzen omen
zuten. Bizpahiru urte geroago, 1515ean edo 1516an, ziren, eta behin Domingo Arretxe gaztea ibaira erori
uholdeak zubia eraman egin zuen (zutabeak ez). Ge- eta zaurituta eraman omen zuten Fernando Olazabal
roztik egur zahar batzuetatik pertsonak baino ez zi- medikuarengana.
ren han ibiltzen, nekez ibili ere. Ibai berean uholdeek
10 urte lehenago (1516. urte inguruan) uholdeak
ez omen zuten beste zubirik bota, eta Iraetakoak ere
iraungo omen zukeen ongi amaituta egon izan balitz. zubiko harriak ibaian behera balezta-geziaren distantziaraino eraman omen zituen, eta Joan Beltranek jaso
- 60 urte baino gehiagoko Jofre Ibañez Altzolaras- eta zubi ondora ekarri omen zituen.
koak zioenez, Zestoako Kontzejuak Joan Beltran Irae- Pedro Santxez Errezustakoak 64 bat urte zituen,
tari 60 dukat agindu zizkion harrizko zubia eraikitzeko: 20 dukat orduan, beste 20 zubia amaitutakoan eta eta beste lekukoen antzera erantzun zuen.
beste 20 zubia amaitu eta urtebetera. 20 dukat eman
- Esteban Artazubiagak 56 urte zituen orduan, eta
omen zizkion. Azken 10 urteetan, ordea, zubia eraitsita omen zegoen, eta zeharka zeuden bi egurretatik bederatzi urte eta erdi (hau da, 1516. urteaz gero)
omen zegoen zubia erorita. 1512. urte inguruan hasi
pertsonak nekez igarotzen omen ziren.
omen ziren harrizko zubia eraikitzen, baina uholdeak
- Hurrengo, 60 bat urteko Martin Fernandez Eda- izan ondoren zutabeak eta Iraetako etxearen ondoko
rritzagakoak erantzun zuen. 14 bat urte lehenago, arku txikia baino ez omen zeuden zutik.
Zestoako Kontzejua Enekosauztegin bilduta zegoela,
- Martin Zuube zestoarrak 55 urte zituen. Beste leJoan Beltran Iraetak harrizko zubia egiteko laguntza
eskatu omen zuen. Kontzejuak aginduta, gaia Martin kukoen antzera erantzun zuen. Iraetako burdinolako
Fernandezek berak, Martin Otxoa Artazubiagakoak mazolariari entzun omen zion Domingo Arretxe gazeta Domingo Arronak aztertu zuten. 60 dukat hiru tea urak eramandako zubitik igarotzen ari zela erori
egin zela ibaira. Bere garaian harrizko zubia eraikiepetan ematea erabaki omen zuten.
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tzen ari zirela, Joan Amilibia hargin-maisuak Liliko daindu zizkioten ala ez.
abadeari maiz esaten omen zion (Iraetako andreari
- 52 urteko Joan Zelaiaran azkoitiarrak eta 63 urjakinaraz ziezaion) zubia estuegia zela eta behar beteko Joan Etxabe zumaiarrak antzera erantzun zuten.
zalakoa egin eta amai zezatela.
Zumaiarrak zioenez, Zumaiako Kontzejuak ere bere
- Azpeitiko Kristobal Berastegik 50 urte zituen eta garaian diru-laguntza eman omen zion Joan Beltrani.
beste lekukoen antzera erantzun zuen.
- 40 urteko Joan Arrona debarrak, oro har, baiezkoa
- Joan San Pedro azpeitiarrak ere (55 urtekoak) an- erantzun zien galderei. Zubiak bi arku zabal eta arku
tzeko erantzunak eman zituen. 66 urteko Joan Butroe txiki bat omen zituen. Bi arku handiak uholdeak eraazpeitiarrak ere bai. Iraetako zubian zutabeak eta arku man zituen.
txiki bat baino ez omen zeuden zutik, Iraeta etxearen
- 70 urteko Joan Arbe arroarrak zioenez, Tolosatik
andokoa.
etxera zihoala izan omen ziren uholdeak hamar bat
- 60 urteko Pedro Irigoen azpeitiarrak ere, antzera urte lehenago. Zubia, gainean galtzada eta petrilak
erantzun zuen. Hamalau bat urte lehenago Pedro Iri- egin gabe omen zegoen.
goen bitartekari izan zen Joan Beltranen eta Azpeitiko
- 1526-IV-24an, Tolosan, Bartolome Ibarbia prokuKontzejuaren artean, iraetarrak harrizko zubia egiteko
laguntza eskatu zuenean. Kontzejuak 200 florin arrunt radoreak Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuen izenean
lekukoen testigantzak aurkeztu zizkion korrejidoreari.
eman omen zizkion.
- 60 urteko Joan Goizueta azkoitiarraren txanda
- 1526-V-16an, Tolosan, korrejidoreak Debako Konizan zen ondoren, eta galderei baiezkoa erantzun zien. tzejuak Migel Zugasti zenaren ondorengoekin zuen auzian
lau egunez luzatu zuen testigantzak aurkezteko epea.
- 70 urteko Pedro Olano azkoitiarrak zioenez,
Azkoitiko Kontzejuak 5.000 marai agindu omen ziz- 1526-VI-16an, Debako Anton Santxez Agirrekoa
kion bere garaian zubia egiteko, baina ez zekien or- eskribauak Debako Kontzejuari korrejidorearen agin-

2.13. irudia. arroako
arbetolare.
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dua jakinarazi zion. Debak bere eskribaua izendatu
behar zuen Pedro Ubaiar azkoitiarrarekin eta Joan Lopez Idoiagakoa beizamarrarekin batera lekukoei testigantzak jasotzeko. Pedro Marigorta elgoibartarra eta
Sebastian Arriola debarra izendatu zituzten eskribau.
Joan Larretxeak Migel Zugastiren ondorengoen
izenean, Joan Lopez Idoiagakoa eskribauari eskea
egin zion, korrejidorearen agindua bete eta lekukoei
dei egin ziezaien. Eske hartan lekuko hauek izan ziren: Fortun Santxez Iraetakoa (Gipuzkoako artzapeza) eta Joan Sustaeta (Iraetako burdinolako urtzailea,
Mendaron bizi zena).

3) Ea zekiten Migel Zugastik Joan Beltrani eskatzen ziola zubia aginduta bezala egin zezan.
4) Ea zekiten 12 urte eta erdi lehenago Iraetan harrizko zubiak hiru arku itxi eta zutabeak zituela eta
handik pertsonak nahiz ganaduak (zamaturik edo
hutsik) igarotzen zirela.
5) Ea zekiten delako zubia uholdeak desegin eta
eraman egin zuela.
6) Ea zekiten uholde izugarria izan zela, han inoiz
izandako handiena.

7) Ea zekiten harrizko zubi hura egitea 44.500 maJoan Laretxeak lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan
rai kostatu zela.
Martinez Amilibikoa hargina, Joan Oliden, Joan Santxez Zelaikoa hargin-maisua eta Joan Ermua (Arroako
Lekukoek galderei emandako erantzunak hauek
olako olagizona). Lau lekukoek zin egin zuten egia
izan ziren:
erantzungo zutela.
- 1526-VI-20an, Iraetako burdinolaren ondoan,
Joan Lopez Idoiagakoa eskribauaren aurrean, Joan
Arretxe debarrak Migel Zugastiren ondorengoen
(Joanes, Migel, Maria eta Ana Zugasti anai-arreben)
izenean, ahalordea erakutsi zuen eta korrejidorearen
agindua ere bai, lekukoen testigantzak jasotzeko.
Hurrengo egunean, leku berean, Joan Larretxek
Migel Zugastiren seme-alaben izenean lekuko hauek
aurkeztu zituen: Joan Ermua, Domingo Etxenagusia
hargin-maisua, Pedro Iribarrena, Martin Arano mandazaina, Fernando Arreitza hauspagina eta Joan Martinez
Luberriagakoa. Denek ere zin egin zuten egia esango
zutela. Lekukoei egin beharreko galderak hauek ziren:
1) Ea ezagutzen zituzten Joan Zugasti eta anaiarrebak, Debako Kontzejua eta Joan Beltran Iraeta.
Ea ezagutu zuten Migel Zugasti zena. Ea 12 urte
eta erdi lehenago Iraetan harriz eta karez eraikitako
zubiaren berri zuten.
2) Ea zekiten Migel Zugastik Joan Beltran Iraetari
Debak zubia eraikitzeko luzatutako diru-laguntza
eman zion.

- Joan Martinez Amilibikoak 52 urte zituen, eta
hark zioenez, 12 urte eta erdi lehenago Joan Beltranek Joan Kamio hargin-maisu zestoarrari agindu zion zubia eraiki zezala. Harrizko hiru arku eta
zutabeak zituen. Azken arkua ixten Joan Martinez
lekukoa ere bertan ibili zen, hargina zelako. Zubiaren gainetik pertsonak eta abereak ibiltzen omen
ziren. Arkuetako bat Martin Etxenagusia harginmaisuak itxi omen zuen. Sekula ikusitako uholde
handienak eraman omen zuen zubia. 35.000 maraitik 37.500 marai bitarteko kostua izan omen zuen
zubi hark.
- Joan Oliden arroarrak 50 bat urte zituen, eta
aurreko lekukoen antzera erantzun zuen. 60 urteko
Joan Santxez Zelaikoa hargin-maisu arroarrak ere
berdintsu erantzun zuen. Uholdea izan zenean Iraetako etxean (ia zubiari itsatsita zegoen etxean) gertatu
omen zen. Bertako upel hutsei leihoak kendu, agiri,
zilar eta bitxiak hartu eta etxetik mendi aldera joan
omen ziren, urak etxea ere eramango zuen beldurrez.
Uholdea zela eta, enborrek zubiaren aurka gogor jotzen omen zuten. Horrelako zubia egitea 100 dukat
inguru kostatuko omen zen.
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2.14. irudia. arroako
Zugastitxiki.

- Arroako Joan Ermua olagizonak, 42 urtekoak, oro
har baiezkoa erantzun zien galderei, eta gauza bera
Arroako Domingo Etxenagusia hargin-maisuak, 39
urtekoak. Gauza bera esan daiteke Arroan bizi zen 30
urteko Joan Aia lekukoaz ere. Uholdea izan zenean
Iraetako burdinolan teilatuan egon omen zen beldurrez.

bi errota eta presa zatiak eraman omen zituen; baita
Fernandoren etxe baten zatia, dolareak eta upela ere.

- 1526-VI-22an, Tolosan, Diego Vargas korrejidoreak epaia eman zuen. Debako Kontzejuaren aurkakoa
izan zen, eta Migel Zugastiren oinordekoak libre utzi
zituen. Joan Beltranek, aginduta bezala, zubia hiru
- Pedro Iribarrena zestoarrak 40 urte zituen, eta har- urte eta erdian amaitu omen zuen, eta bertatik jengina zen. Zubiko arkuren bat ixten lanean jardun omen dea eta ganaduak ibili omen ziren. Auzi-gastuak alde
zuen. Ordura arteko uholde eta lurrikarak kontuan hartu- bakoitzak bereak ordainduko zituen. Bartolome Ibarta, zubia eraman zuena izan omen zen uholde handiena. bia prokuradoreak, Debako Kontzejuaren izenean,
epai haren aurka gora joko zuela jakinarazi zuen.
- Joan Martinez Luberriagakoa arroarrak, 50 ur- 1526-VII-3an, Tolosan, Bartolome Ibarbiak Zestekoak, berdintsu erantzun zuen. Bi arku uholdeak
eraman zituen, eta Iraetako etxe aldekoa, estua, zutik toako eta Azpeitiko Kontzejuen izenean Diego Vargas
geratu zen. Uholdea izan zenean Iraetako burdinolan lizentziatuari eskea egin zion Zestoako eta Azpeitiko
lekukoen testigantzak argitara zitzan eta Migel Abuteilatuan egon omen zen.
rrutza prokuradoreak prozesauaren agiriak itzul zitzan.
- Martin Arano mandazain zestoarrak 37 urte zi- 1526-VII-9an, Tolosan, Bartolome Ibarbiak bere
tuen, eta askotan ibili zen zubi hartatik. Hiru arku eta
hiru zutabeko harrizko zubia egiten ikusi omen zuen. aldeko arrazoiak aurkeztu zituen, eta biharamunean
Martin Fernandez Edarritzagakoaren bi mando eta Migel Aburrutzak Joan Beltran Iraetaren aldekoak.
zaldi batekin Martin Arano bera pasa omen zen lehe- Joan Beltran bera Valladolidko Kantzelaritzan omen
zen orduan. Joan Kamio lekukoa Joan Beltranen oso
nengo zubi hartatik, burdin meaz kargatuta.
etsaia omen zen. Jofre Ibañez Altzolaraskoa ez omen
- Zestoako Fernando Arreitza hauspogilearen txanda zen fidagarria, bazkariaren truk iritziz aldatzen omen
izan zen ondoren. 72 urte zituen. Aipatutako uholdeak zelako. Fernando Olazabalek akatsak omen zituen;
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baita honen lehengusu Pedro Santxez Errezustakoak, Fernando Olazabal, Joan Martinez Amilibikoa, Sebastian Artazubiaga, Domingo Zabala eta Martin FernanEsteban Artazubiagak eta Martin Zuubek ere.
dez Edarritzagakoa (ikus [XVI. m. (26-I) 6] agiria).
- 1526-IX-4an, Azpeitian, Diego Vargas korreji- 1526-II-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskridoreak Joan Lopez Idoiagakoa eskribauari agindua
bidali zion, Migel Zugasti eta Debako Kontzejuaren bauak ahalorde-agiria idatzi zuen. Zestoako Maria Beltran Iraetak ahalmena eman zion Zumaiako Martin Iruarteko auzian testigantzak aurkez zitzan.
ñeari, gari batzuen tratuagatik 76 txanpon kobra zitzan.
- 1526-IX-16an, Enekosauztegin, Zestoako Kon- Lekuko Joan Martinez Ibañetakoa eta Martin Zuube
tzejua ohi bezala bildu zen, Blas Artazubiaga es- zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (26-II) 16] agiria).
kribau fielaren aurrean. Bertan ziren zestoar hauek:
- 1526-VI-29an, Iraetan, Blas Artazubiaga eskriDomingo Artiga alkatea, Martin Ibiakaitz fiela, Joan
Erretzabal eta Joan Sorazabal zinegotziak, Joan Arre- bauaren aurrean Errezilgo Pedro Gorotzene eta Zestxe (Akoakoa), Martin Legarda, Pedro Iribarrena, Es- toako Maria Perez Potzuetakoa alarguna azaldu ziren.
teban Aranguren, Domingo Arretxe, Martin Lizaso, Pedrok eta Mariak ziotenez, konpromisoa hartu zuten
Martin Zuube, Martin Arzallus, Joan Perez Arretxe- orduan kanpoan zebilen Joan Beltran Iraeta jaunari 34,5
koa, Pedro Santxez Errezustakoa, Martin Sastarrain, dukat hurrengo sei urteetan epeka ordaintzeko. Zor
Esteban Artazubiaga, Pedro Gebara eta beste hainbat. hura Maria Perezen senar zenak, Lope Potzuetak, egin
zion Joan Bletrani. Lope Potzuetak eta Domingo AranKorrejidoreak agindua bidali zuen Zestoako Kon- guren-Apategik 1526. urteko hamarrenengatik urrezko
tzejuak sei pertsona zintzo, zahar eta jakitun izenda 78 dukat erdi bana eman behar zizkioten Joan Beltrani,
zitzan. Haiei ahalordea emanda, zin egin eta Joan Bel- hau da, bakoitzak 39 dukat. Lope Potzuetak 5,5 dukat
itzuli zizkion eta 34,5 artean zorretan zeuzkan.
tran Iraetak prestaturiko galderei erantzungo zieten.
Kontzejuak hautaturiko pertsonak hauek izan ziren: Joan Martinez Amilibikoa, Fernando Olazabal
medikua, Sebastian Artazubiaga, Martin Fernandez
Edarritzagakoa, Joan Amilibia hargina eta Domingo
Zabala. Kontzejuak ahalordea eman zien. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joan Goienetxea, Kristobal
Erretzabal eta Pedro Gesalaga (ikus [XVI. m. (26-IX)
7] agiria).
- 1526-IX-18an, Azpeitian, korrejidoreak Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuei agindua bidali zien, bere
garaian Kontzeju bakoitzak sei pertsona aukeratu
behar zituelako, zin egin eta galderei erantzun ziezaieten. Azkoitiko Kontzejuari ere agindu bera bidali
zion. Azpeitiak eta Zestoak lehendik izendaturik zituzten seina pertsona (ikus [XVI. m. (26-I) 6] agiria).

Obligazio-agirian lekuko Joan Martinez Igartuakoa, Martin Etxeberria eta Joan Etxeberria izan ziren. Obligazio-agiri hau gero indargabetu egin zuten.
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko berak aurrean zirela, Maria Perez Idiakaizkoa (Iraetako
andrea) eta Maria Perez Potzuetakoa, alarguna, elkartu ziren. Iraetako andreak senar Joan Beltran Iraetaren ahalordea zuen ondasunak jasotzeko. Ondorioz,
aurreko obligazio-agiriaren berdina egin zuen Maria
Perez Potzuetakoak. Iraetako andreak ordainagiria
eman zion, baina zorretan zeuden 34,5 dukatena ez,
eta aipatutako 5,5 dukatak ordaindu gabe baldin bazeuden, ordaindu egin beharko zituen.
Obligazio-agiri hau ere gero deuseztatu egin zuten
(ikus [XVI. m. (26-VI) 13] agiria).

- 1526-X-10ean, Azpeitian, Zestoako Kontzejuaren
- 1526-VII-23an, Zestoan, Fortun Santxez Iraeahalordea zutela, zestoar hauek azaldu ziren zin egitera eta galderei erantzutera, korrejidorearen aurrean: takoa (Gipuzkoako artzapeza) Pedro Etxeberriare- 116 -
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2.15. irudia.aizarnako
etxeberri.

kin eta honen emazte Maria Ruiz Etxeberrikoarekin
elkartu zen, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Pedrok eta Maria Ruizek Fortuni Zestoako hiribilduan
zeukaten etxe erdia saldu zioten urrezko 20 dukatean.
Fortunek orduantxe ordaindu zien prezioa. Beste etxe
erdia Fortun Santxezen iloba Gabrielena zen, eta Domingo Arretxeren etxearen ondoan zegoen.

tean idia hipotekatuta geratu zen (baita adarra hautsita
zeukan Pedroren beste idi bat ere).
Obligazio-agirian lekuko Martin Etxeberria, Domingo Baztan eta Sebastian Goienetxea izan ziren
(ikus [XVI. m. (26-VIII) 6] agiria).

- 1526-X-9an, Zestoan, Maria Beltran Iraetak ahaPedrok eta Maria Ruizek konpromisoa hartu zu- lordea eman zion Zumaiako Frantzisko Indanetari
ten urtebeteko epearen barruan Fortun Santxez Irae- Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Zumaiako
takoari fidatzaile bat aurkezteko. Salerosketa-agirian Katalina Garrok eta Lopeitzak hurrenez hurren 113
lekuko Lekeitioko hiru auzotar izan ziren: Martin txanpon eta urrezko 6 dukat zor zizkioten Maria BelGartzia Igartzakoa (Zubietako jauna), Aboitizko Gar- trani, eta zor haiek Frantzisko Indanetak kobratuko
zituen Maria Beltranentzat. Auzitara ere jo zezakeen
tzia abadea eta Joan Ituio (Martinen morroia).
horretarako.
Jarraian, Pedrok eta Maria Ruizek Fortun, esAhalorde-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan
kutik helduta, etxe barrura sartu zuten. Fortunek
ateak itxi eta ireki egin zituen, eta etxe barruan ziren: Esteban Artazubiaga, Pedro Garratza eta Pedro
ibili zen, jabea zela adieraztearren (ikus [XVI. m. Gebara (ikus [XVI. m. (26-X) 4] agiria).
(26-VII) 5] agiria).
- 1526-X-21ean, Zestoan, Arroako Joan Erremen- 1526-VIII-10ean, Blas Artazubiaga eskribaua tari eta Zestoako Maria Beltran Iraeta bildu ziren Blas
Iraetan Pedro Otalorarekin eta Fortun Santxez Irae- Artazubiaga eskribauarekin. Joan Errementarik Maria
takoa artzapezarekin elkartu zen. Pedro zestoarra Irao Beltrani obligazio-agiria egin zion, hurrengo San Mibaserrian bizi zen orduan, eta Fortunek urrezko 6 gel egunerako 70 txanpon emateko. Zor hura Maria
dukat eman zizkion idia erosteko. Pedro Otalorak hu- Beltrani Martin Diaz Ermukoak egin zion, baina Joan
rrengo Eguberri egunerako itzuliko zizkion, eta bitar- Errementarik bere gain hartu zuen.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuria- baratze eta sagastiarekin, eta Aizarnako elizan zegozga, Joan Akoa eta Martin Sastarrain (ikus [XVI. m. kien hilobiak. Ondasun haien jabetza egun hartan
eman zieten ezkonberriei.
(26-X) 8] agiria).
Joan Martinez Olotzagakoa senarrak, urrezko
1.500 dukat ipiniko zituen ondasun haiek berriz
erosi, hipotekak kendu, zorrak kitatu eta Maria Lopez emaztearen Joan Lopez eta Grazia Lopez anaiarrebei senipartea ordaintzeko. Dukat haietatik 300
erdi bana izango ziren Joan Lopez eta Grazia Lopez Altzolaraskoarentzat. Olotzaga kontulariak 400
dukat hurrengo ekaineko San Joan egunean emango
zituen, handik urtebetera beste 200 dukat, eta horrela urtero, azken urtean 100 dukat ordaintzen zituen
arte. Joan Martinez Olotzagakoak fidatzaile gisa Az2.1.5. Bekolako gorabeherak
peitiko Joan Migelez Olaberrietakoa eta Martin Ara- 1526-II-8an, Aizarnako elizan, Zarauzko Joan Marti- na aurkeztu zituen.
nez Amilibikoa eta Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa
Joan Martinez Olotzagakoak, berme gisa, bere
eskribauek ezkontza-kontratua idatzi zuten. Emaztea
Bekolako Maria Lopez Altzolaraskoa zen, Pedro Lo- ondasunen zerrenda idatzirik aurkeztu zuen. Hainbat
pez Altzolaraskoa zenaren eta Maria Perez Untzetakoa pertsonaren hartzekodun zen. Hona hemen zordun bazenaren alaba. Senarra Azpeitiko Joan Martinez Olo- tzuen izenak: Pasaiako Joan Ubilla, Migel Anbulodi,
tzagakoa kontularia zen. Emaztearen aldetik pertsona Pedro Santxez Alkaiagakoa, Martin Errenteria, Joan
hauek azaldu ziren: Bekolako Jofre Ibañez Altzolaras- Martinez Olotzagakoa (kontulariaren aita), Loiolako
koa (Pedro Lopez Altzolaraskoa zenaren anaia), Zes- etxekoandrea, erregearen Diego Atxaga kapilau usurtoako Martin Otxoa Artazubiagakoa, Sebastian Arta- bildarra, etab. Erregeak ere soldatako 80 dukat zor
zubiaga, Blas Artazubiaga eskribaua eta Joan Otxoa zizkion Olotzaga ezkonberriari. Kontulariak urrezko
Gorosarrikoa, Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoa, eta zilarrezko bitxiak, jantziak, arropak, armadurak,
Zumaiako Joan Lopez Arteagakoa, eta Getariako Joan altzariak eta tresneria ugari zeukan, zerrendan zehatzMartinez Untzetakoa eta Beltran Untzeta anaia. Hauek mehatz azaltzen denez. Zerrenda horretan 20 dukat
7.511 marairen baliokide zirela agertzen da, eta 32
denak emaztearen senide eta lagunak ziren.
dukat 350 errealen baliokide. Beraz, dukatak 375,55
Pedro Lopez Altzolaraskoa eta emazte Maria Perez marai balio zituen, edo 10,94 erreal. Errealak 34,33
Untzetakoa hil zirenean, zor handiak utzi omen zituz- marai balioko zituen.
ten, eta harrezkero Bekolako etxea eta ondasunak salMaria Lopez Altzolaraskoa emaztearen senide
du eta besterenduta zeuden. Horregatik senide haiek
Bekolako etxearen garai bateko ondasunak erosi, zo- eta lagunek dohaintza baldintza batekin egin zioten.
rrak ordaindu eta emazte berriari eman nahi zizkioten. Ezkontza seme-alabarik izan gabe hausten baldin baDote gisa hauek eman zizkioten: Bekolako etxea, bur- zen edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
dinola eta errotak, mendi, txaradi, sagasti, gaztainadi, baziren, dohaintzako ondasunak urtebete barru Joan
intxaurdi eta soroak, Bidaniko Errotaetxea bere lurre- Lopez Altzolaraskoari (Maria Lopezen anaiari) emankin, Aizarnako Pagaldazuri baserria bere lur guztie- go zizkioten, Joan Lopez orduan apaiz ez baldin bakin, Urbietako Zornotza-Olazarreta2 baserria bere lur zen, eta hori ezean Grazia Lopez arrebari, eta Grazia
guztiekin, Aizarnako plazako Florentzia etxea bere hila bazen, ondorengoei.
- 1526-XII-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Ondalde eta Joan Beltran IV.a
Iraeta elkartu ziren. Iraetako andreak Martini lehenago maileguz 32 kintal burdina eman zizkion, baina,
Martinek itzuli egin zituelako, Iraetako Joan Beltran
jaunak ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Fortun Santxez Iraetakoa apaiza, Bartolome Txiriboga eta Anton Altzolarats (ikus [XVI. m.
(26-XII) 12] agiria).
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2.16. irudia. Bekolako
burdinolaren aurriak.

Joan Martinez Olotzagakoak ere baldintza ipini egunerako amaituko zituzten. Karea Joan Martinez
zuen, ezkontza hausten bazen kontulariak ekarritako jabeak ipiniko zien Aizarnako plazan, eta harria zein
diruak eta irabazien erdia Alexo Olotzaga anaiari behar zen gainerako guztia harginek hornituko zuten.
emateko. Bestela Marina Santxez Olotzagakoa arreJoan Martinezek hurrengo igandean erdia ordainbari emango zizkioten.
duko zien, eta beste erdia lanak amaitutakoan. LeJoan Martinez eta Maria Lopez Aizarnako elizan kuko, besteak beste, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta
egun hartantxe ezkondu zituen Joan Otxoa Artazubia- Pedro Aizarnatea izan ziren (ikus [XVI. m. (26-III)
gakoa apaizak. Ezkontza-agirian lekuko hauek izan 1] agiria).
ziren: Zumaiako Andres Aginaga lizentziatua eta Joan
- 1526-III-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriFernandez Dorrekoa, eta Zestoako Anton Altzolarats.
bauaren aurrean Maria Perez Altzolaraskoa alarguna
Jarraian, Aizarnako elizan bertan, eskribau eta le- eta Joan Arrona elkartu ziren. Joan Arrona Maria Pekuko berak aurrean zirela, Joan Lopez Altzolaraskoak rezen alaba Katalina Baltzolarekin ezkondu zen, eta
eta Grazia Lopez Altzolaraskoak zin egin zuten seni- harrezkero Maria Perezek urrezko 60 dukat ordainparte gisa bakoitzak 150 dukat izatea onartzen zutela. du zituen. 30 dukat Joanen arreba Maria eta Marina
Gainerako eskubideak Maria Lopez eta Joan Marti- Arronarentzat izan ziren erdi bana. Beste 30 dukatak
nez ezkonberriei eman zizkieten (ikus [XVI. m. (26- Joan Arronak jaso zituen, eta guztiagatik Joanek ordainagiria eman zion Maria Perez amaginarrebari.
II) 4] agiria).
- 1526-III-1ean, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Iribarrena eta Martin
Amilibia harginak Joan Martinez Olotzagakoa kontulariarekin elkartu ziren. Joan Martinezen Pagaldazuri
baserrian Pedro eta Martin harginek gaizki zeuden
hormak berritu egingo zituzten, beso bakoitzeko 20
txanpon kobratuta. Lanak hurrengo maiatzeko Pazko

Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats, Domingo Zabala eta Joan Egurtza.
Jarraian, Joan Arronak ahalordea eman zien Katalina Arronari, Maria Perez Altzolaraskoari, Katalina
emazteari eta Domingo zestoarrei, Joan Arronaren
etxe ondoan Pedro Baltzolak salgai zeukan lursaila
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Burdinolako atal garrantzitsuak (presa, aldaparoa,
ardatzak, hauspoak, gabia, ingudea, etab.) erabat berritu behar baziren, nagusiaren kontura izango zen,
baina konpondu besterik egin behar ez bazen, Sebastianen kontura izango zen. Alde bakoitzak izendaturiko ofizial banak aztertu eta erabakiko zuten berria
ipini behar zen edo lehengoa konpontzea nahikoa zen.
Errentamendua amaitutakoan hauspoak nagusientzat geratuko ziren, baina haien balioa Sebastiani
ordaindu egingo zioten. Joan Martinez eta emaztea
Bekolara bizitzera joaten zirenean, etxearen erdia utzi
egingo zien Sebastianek. Halaber, Sebastianek errotan nagusiek behar zuten irina ehoko zien. Burdinolako alkabala edo zergak Sebastian maizterrak ordainduko zituen.
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Joan Martinez Untzetakoa (getariarra), Martin Ruiz
Errekondokoa (errezildarra) eta Joan Otxoa Gorosarrikoa (zestoarra) (ikus [XVI. m. (26-V) 7] agiria).

2.17. irudia. Bekolako burdinolaren aldaparoa.

erosteko eta etxean behar zena eraikitzeko. Lekuko
Domingo Zabala, Joan Egurtza eta Martin Artzubiaga
izan ziren (ikus [XVI. m. (26-III) 3] agiria).

- 1526-V-26an, Azpeitian, Joan Akemendi eskribauaren aurrean, Joan Martinez Olotzagakoa kontulari azpeitiarrak ahalordea eman zien Joan Martinez
Olotzagakoa aitari eta Martin Aranari. Ahalmena
izango zuten kontulariari zor ziotena kobratzeko, haren ondasunak kudeatzeko eta auzitan prokuradore
izateko. Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren:
Joan Martinez Lasaokoa, Joan Oñatz eta Martin Ruiz
Errekondokoa.

- 1526-V-21ean, Zestoan, Sebastian Artazubiagak
errentan hartu zien, bi urterako, Joan Martinez Olotzagakoari eta emazteari Altzolarasko Bekolako burdinola
- 1526-VI-6an, Azpeitian, Joan Martinez Lasaokoa
eta errota. Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen errentamendu-kontratua. Sebastian maizte- eskribauaren aurrean Bekolako Jofre Ibañez Altzolarrak urtero urrezko 50 dukat ordainduko zizkion Joan raskoa, Joan Martinez Olotzagakoa kontularia eta honen emazte Maria Lopez Altzolaraskoa bildu ziren.
Martinez nagusiari urte bakoitzaren amaieran.
Jofrek zioenez, Bekolan jaiotako legezko bost semeSebastianek eskubidea izango zuen Altzolarasko alabetako bat zen, eta bere senipartea zegokion. Hala
Bekolako baratzea erabiltzeko, eta ganadu zein man- ere, eskubide haiek Joan Martinez eta Maria Lopez
doentzat larreak eta basoetako ezkurra hartzeko. Joan ezkonberriei eman zizkien, zorpetutako Bekolako
Martinez nagusiak urtero Bekolako mendietan 600 etxea altxa zezaten (ikus [XVI. m. (26-V) 9] agiria).
ikatz-karga egiteko egurra agindu zion. Ikatz-kargako
- 1526-VI-3an, Aizarnan, Pedro Ausoroetxea eta
hiru txanpon ordainduko zituen Sebastianek. Egurra
Grazia Lopez Altzolaraskoa ezkondu ziren. Eskontzanondik eta nola hartu ere zehaztu zuten.
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kontratua Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak idatzi
zuen. Pedro, hain zuzen, Pedro Zelaiaran zenaren eta
Domenja Ausoroetxearen semea zen. Grazia, berriz,
Pedro Lopez Altzolaraskoa zenaren eta Maria Perez
Untzetakoa zenaren alaba. Domenjak dote gisa bere semeari Ausoroetxea baserria eman zion, bere lur, soro,
harizti, gaztainadi, sagasti eta guzti; baita beste baserri
bat ere, bere ondasun guztiekin. Ausoroetxeko horniduren erdia ere ezkonberrientzat izango zen.

du zioten dotea, eta ahizpa Maria Lopez Altzolaraskoaren alde uko egin zion aita eta ama zenen herentzian zegokion seniparteari. Grazia Lopezek zin egin
zuen gero adinez nagusi ez zela edo beste edozein
arrazoi argudiatuz orduan zioenaren aurka ez zela
joango (ikus [XVI. m. (26-VI) 4] agiria).

Dena den, Joan Martinez Olotzagakoak dote gisa
ezkontzara ekarritako urrezko 1.500 dukatetatik 80
Jofrerentzat izango ziren. Lekuko Hondarribiko PeDomenja Ausoroetxeak, bere bizialdirako, eman- dro Santxez Alkaiagakoa, Joan Martinez Olotzagakoa
dako ondasun guztien gozamen eta prestazioaren er- aita eta Martin Arana azpeitiarra izan ziren (ikus
dia beretzat gorde zuen. Hiltzen zenean ezkonberrien- [XVI. m. (26-V) 9] agiria).
tzat izango zen, baina hauek egingo zizkioten hiletaelizkizunak; baita Ausoroetxeko hildakoei zegozkien 2.1.6. Zubiaurrekoen eta Martin Gartzia
elizkizunak ere. Bizi zela eskubide hura ezkonberriei Lasaokoaren agiriak
ematen baldin bazien, hauek elikatu eta jantzi beharko
zuten ama bizi zen artean.
- 1526-II-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Debako Joan Arantza zurgin-maisua eta ZesGrazia Lopez Altzolaraskoari dotea bere senideek toako Martin Ibañez Zubiaurrekoa bildu ziren. Joan
eman zioten, hauek, hain zuzen: Joan Martinez Olo- Arantzak aitortu zuenez, Martin Ibañezek urrezko 12
tzagakoak (azpeitiarra), Martin Aranak (zestoarra), dukat maileguz eman zizkion egun hartan, eta haiek
Beltran Untzetak (getariarra), Joan Martinez Untze- ordaintzeko obligazioa hartu zuen. Agirian lekuko Petakoak (getariarra), Sebastian Artazubiagak, Jofre Iba- dro Garratza, Pedro Artzubiaga eta Martin Artzuriaga
ñez Altzolaraskoak eta Blas Artazubiagak (zestoarrak). zestoarrak izan ziren.
Urrezko 150 dukat, zilarrezko katilu bat, lau ohe oso
eta jantziak agindu zizkioten. Hurrengo garizumako
Jarraian, leku berean eta lekuko berak aurrean
Pazkoan 40 dukat emango zizkioten, handik urtebetera zirela, Martin Ibañez Zubiaurrekoak jakinarazi zuebeste 40 eta handik urtebetera gainerako 70 dukatak.
nez, lehenago Joan Arantzak beste zor bat egin zion.
Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean Joan
Ezkontza seme-alabarik izan gabe deuseztatzen bal- Arantzak 12,5 dukat jaso zituen maileguz Martin Ibadin bazen, ekarritako ondasun bakoitza bere jatorrizko ñezek emanda. Lehenbizi lau dukat itzuli zizkion, eta
enborrera itzuliko zen; baita seme-alabak testamentua egun hartan (otsailaren 18an) gainerako 8,5 dukatak.
egin gabe hiltzen baziren ere. Domenja Ausoroetxeak Beraz, 12,5 dukateko zor osoa ordaindu ziolako Marfidatzailetzat hauek aurkeztu zituen: Fernando Ola- tin Ibañez Zubiaurrekoak ordainagiria eman zion Joan
zabal medikua, Martin Ondalde eta Martin Indo zes- Arantzari (ikus [XVI. m. (26-II) 17] agiria).
toarrak. Grazia Lopezi dotea agindutako guztiek ere
beren buruak eta ondasunak behartu egin zituzten kon- 1526-III-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga estratuak zioena betetzera. Ezkontza-kontratuan lekuko kribauarengana Martin Ibañez Zubiaurrekoa hurbildu
zestoar hauek izan ziren: Martin Etxeberria, Bartolome zen. Kristobal Ezenarrok urrezko 25 dukat eta beste
Txiriboga eta Martin Gartzia Lasaokoa.
zenbait diru kopuru zor zizkion, eta haiek kobratzeko
Martinek ahalordea eman zien Pedro Zabalari eta GiJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, puzkoako korrejimenduko Antonio Atxaga eta beste
Grazia Lopez Altzolaraskoak ontzat hartu zuen agin- hiru prokuradoreri. Agirian lekuko Joan Goienetxea,
- 121 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

- 1526-V-3an, Zestoan, Martin Ibañez ZubiaurreAnton Lizarrarats eta Joan Zubiaurre izan ziren (ikus
koa eta Martin Artzuriaga probestuordea elkartu ziren
[XVI. m. (26-III) 7] agiria).
Blas Artazubiaga eskribauarekin. Martin Artzuriagak
- 1526-III-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- konpromisoa hartu zuen urrezko 13 dukat eta hiru
bauaren aurrean Martin Gartzia Lasaokoa zestoarra laurden hurrengo San Joan egunerako Martin Ibaaurkeztu zen. Martinek zioenez, auziak zituen Migel ñezi ordaintzeko. Martin Ibañez Zubiaurrekoari dukat
Ziotzagarekin, Joan Asurekin eta beste zenbaitekin. haiek Zarauzko Joanes Lorbidek eta Joanes Aitzagak
Horretarako, ahalordea eman zien Gipuzkoako korre- zor zizkioten, eta zor hura kobratzeko eskubideak
jimenduko Migel Aburrutzari, Joan Martinez Untze- Martin Artzuriagak hartu zituen.
takoari, Antonio Atxagari eta beste zenbait prokuraObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
doreri, auzietan ordezkari izan zitezen.
Domingo Aspe, Joan Baltzola eta Joan Erretzabal
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: (ikus [XVI. m. (26-V) 1] agiria).
Martin Fernandez Edarritzagakoa, Joan Martinez Iba- 1526-V-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriñetakoa eta Esteban Artazubiaga (ikus [XVI. m. (26bauaren aurrean honako hauek bildu ziren: alde bateIII) 8] agiria).
tik Martin Ibañez Zubiaurrekoa, eta, bestetik, Debako
- 1526-IV-22an, Zestoan, Martin Gartzia La- Joan Baltzola eta Joan Armendia eta Zestoako Maria
saokoak eta Domingo Arretxe harginak kontratua Perez Potzuetakoa (Lope Potzuetaren alarguna).
egin zuten Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Martin Gartzia Lasaokoa egiten ari zen presarako
Martinen Anardi baserrian eta beste bi baserritan Domingok kareharriz eta karez hormak egingo zituen. Martin Ibañezek 72 gurdikada harri garraiatu zituen
Guztira laurogei “estado” izango ziren, eta bertan, Lasaora, eta gurdikada bakoitzaren garraioagatik GazMartin Gartziak markaturiko lekuetan hutsuneak telako lau erreal zegozkion. Kopuru hura Joan Baltzolak, Joan Armendiak eta Lope Potzuetak (edo Maria
utziko zituen ate, leiho eta argizuloentzat.
Perez alargunak) ordaindu behar zioten. Agirian leLanak hurrengo ekaineko San Joan egunerako amai- kuko Martin Otxoa Artazubiagakoa, Joan Zelaia eta
tuta egongo ziren. “Estado” bakoitzeko 27 txanpon Martin Gartzia Lasaokoa zestoarrak izan ziren.
eta erdi ordainduko zizkion Martin jabeak Domingo
Bi urte geroago, martxoaren 15ean, Joan Baltzoharginari. Horma-neurketak Zestoako Kontzejuan zegoen “estadoaz” (neurri-unitate patroiaz) egingo zi- lak, Joan Garmendiak eta Maria Perezek kontuak arren. Kontratuan lekuko Martin Ibañez Zubiaurrekoa, gitu zituzten. 127 gurdikadaren (launa errealekoak)
Joan semea eta Klemente Aisoro zestoarrak izan ziren garraioa zen guztira, 72 eta 55 gurdikadako kontuak
zirelako. 45 dukat eta 36 txanpon ziren guztira. Joan
(ikus [XVI. m. (26-IV) 6] agiria).
Armendiak 6 dukat eta 40 txanpon ordaindu behar
- 1526-IV-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zizkion Martin Ibañezi, Joan Baltzolak 13 dukat eta
bauaren aurrean Martin Ruiz Etxeberrikoa eta Martin 37 txanpon, eta Maria Perezek 15 dukat eta 9 txanpon.
Gartzia Lasaokoa elkartu ziren. Martin Ruizek Martin Lekuko Martin Gartzia Lasaokoa, Domingo Arretxe
Gartziaren aita Joan Gartzia Lasaokoa zenari 88 florin eta Getariako Joan Asu izan ziren (ikus [XVI. m. (26arrunt eta urrezko 6 dukateko zorra egin zion. Martin V) 2] agiria).
Ruizek Martin Gartziari zorra ordaindu egin zion, eta
- 1526-IX-9an, Arroan, Debako Martin Uzkanga
honek ordainagiria eman zion. Lekuko Joan Martinez
Amilibikoa, Domingo Agirre eta beste zestoar bat eta Zestoako Maria Perez Zubiaurrekoa alarguna bildu
ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin. Mariak Martini
izan ziren (ikus [XVI. m. (26-IV) 6] agiria).
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2.18. irudia. Lasaoko
presa.

- 1526-IX-29an, Zestoan, Zestoako Pedro Egaidi parea saldu zion hamabi dukat eta erdian, eta Martinek bi epetan ordainduko zizkion: erdia hurrengo abuz- ña (gazteena), Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Blas
tuko Andre Mariaren egunean, eta beste erdia handik Artazubiaga eskribaua bildu ziren. Martinek Pedrori hezitako idi parea saldu zion urrezko 15 dukatean.
hurrengo urteko garizumako Pazko egunean.
Kopuru hura Pedrok Martini hurrengo abuztuko AnLekuko Debako Joan Baltzola eta Joan Martinez dre Mariaren egunean ordainduko zion.
Igartuakoa eta Zestoako Domingo Artiga izan ziren
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
(ikus [XVI. m. (26-IX) 2] agiria).
Joan Lizarrarats, Martin Ibiakaitz eta Joan Erretzabal
- 1526-X-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- (ikus [XVI. m. (26-IX) 14] agiria).
bauarengana bi zestoar hauek azaldu ziren: Martin
1526-X-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriIbañez Zubiaurrekoa eta Martin Arano mandazaina.
Aurreko urtean, urtarrilaren 9an, Joanto Amezketak bauarekin Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoa
Martin Ibañez Zubiaurrekoari urrezko hamar dukate- eta Getariako Maria Ortiz Ondaldekoa elkartu ziren.
ko zorra egin zion (ikus [XVI. m. (25) 4] agiria), bai- Maria Fernandez Aizarnazabalgoak Grazia Martina amezketarrak ez zion zorra ordaindu eta Zubiau- nezi urrezko sei dukat zor zizkion; baita 604 marai
ere auzi-gastuengatik. Maria Ortizek bere gain hartu
rrekoak auzitan ondasunak exekutatu egin zizkion.
zuen obligazioa dukat eta marai haiek hurrengo abuzEgoera horretan, Martin Aranok (bere nagu- tuko Andre Mariaren egunerako ordaintzeko. Berme
si Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak emanda) Joanto gisa zilarrezko zinta utzi zion bahituran Maria Ortizek
Amezketak zor zituen hamar dukatak eta auzi-gas- Grazia Martinezi.
tuak ordaindu zizkion Martin Ibañezi. Ondorioz,
Ondoren, Grazia Martinezek Maria Ortizi eman
Martin Ibañezek Martin Aranori utzi zizkion zor
hura eta auzi-gastuak kobratzeko eskubide guz- zizkion zor hura Maria Fernandez Aizarnazabalgoari
tiak. Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: kobratzeko eskubide guztiak. Lekuko hiru zestoar
Joan Arretxe, Pedro Garratza eta Pedro Gebara hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Anton Arretxe
eta Joan Arretxe (ikus [XVI. m. (26-X) 1] agiria).
(ikus [XVI. m. (26-IX) 13] agiria).
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2.1.7. Domenja Mirubiaren auzia eta Joan
Martinez Ibañetakoari ezarritako tortura

Gainera, Joan Atxagari 80 dukat eskaini omen zizkioten salaketa erretiratu eta auzia bertan behera uzteagatik. Errezilgo Joan Martinez Bildaingoak Otxoa MarZestoako Domenja Mirubiak auzia zuen Maria Joango tinez Beduakoarekin zuen auzian Arrozpideko errotaz
ahizparekin eta honen senar Joan Mirubia maisuarekin Joan Martinez Ibañetakoak egindako agiri faltsua ere
etxeko seniparteagatik Gipuzkoako korrejimenduan, prozesuan sar zezatela eskatu zion.
eta, horrez gain, Domenjaren seme Joan Atxagak auzi- 1526-II-15ean, Donostian, Joan Mirubia maitara eraman zuen Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa
eskribaua, amaren aurkako agiri faltsua egin zuelako suaren izenean, Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreak eskea egin zion korrejidoreari. Aurkariek ez
(ikus [XVI. m. (24) 26] eta [XVI. m. (25) 2] agiriak).
zituzten salaketak frogatu eta delako agiria egiazkoa
1526. urtean aipatutako auziek jarraipena izan zu- zen, haien iritziz.
ten. Urtarrilaren 3an, esaterako, Azpeitian korrejido- 1526-II-23an, Donostian, Joan Martinez Ibañereari Joan Mirubiak, bere prokuradorearen bidez, aurreko urtean lortutako testigantzak aurkeztu zizkion, takoa eskribaua kartzelan katez lotuta zegoen, eta idatzi egin zion korrejidoreari, aske utz zezan, bere aldeeta gauza bera egin zuen Joan Atxagak.
ko arrazoiak azalduz. Gipuzkoako eskribauek, asko- 1526-II-2an eta 3an, Azpeitian, Joan Atxagak tan, lehenbizi agirien laburpena paper batean idazten
eskea egin zion korrejidoreari. Joan Martinez Ibañe- omen zuten, eta gero etxean, handik egun bat, bi edo
takoa eskribauari, kartzelan isilpean, galderak egin batzuetara erregistroan agiri osoa idazten omen zuten,
behar zizkion Domenja amak bere seniparteari uko eta han sinatzen omen zuten gero agiria ematen zuteegiteko agiri faltsuaz, eta galdera berak egin behar nek edo, sinatzen ez bazekiten, lekukoek. Horregatik
zizkien, aparte eta isilpean, elkarren berri izan gabe, egon omen zitezkeen paper, tinta, sinadura eta abarri
Joan Mirubia maisuari, emazte Maria Joangori eta buruzko desberdintasunak. Fidantza ordainduta kartzelatik atera eta lonjara eraman zezatela eskatu zion
hauen seme Joan Mirubiari.
eskribauak korrejidoreari.
Korrejidoreak egun berean egin zizkion kartzelan
- 1526-II-27an, Donostian, Joan Atxagak korregalderak Joan Martinez Ibañetakoa eskribauari, eta
isilpean jaso zituen erantzunak. Jarraian korrejidoreak, jidoreari eskea egin zion, eskribauari torturapean
aparte, Joan Mirubia maisuari, zin eginarazita, galdera aitorpena atera ziezaion. Joan Martinez Ibañetakoa
berak egin zizkion. Ondoren Maria Joango emazteari apaizaren semea zelako ez omen zen kaparea. Beraz,
eta gero, aparte, Joan Mirubia semeari egin zizkion gal- oinazea ezartzerik ba omen zeukan korrejidoreak.
derak; baita Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreari
- 1526-III-4an, Donostian, Diego Vargas korrejiere. Bai eskribauak eta bai Joan Mirubiak, emazteak
doreak epaia eman zuen. Bai Joan Atxaga salatzailea
eta semeak, emandako erantzunak ez zetozen bat.
eta bai Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua, auzi kri- 1526-II-6an, Azpeitian, Joan Atxagak korrejido- minalera onartu zituen. Bederatzi eguneko epean alde
reari jakinarazi zionez, Joan Martinez Ibañetakoak bakoitzak bere aldeko frogak eta testigantzak aurkezagiri faltsua egin zuen. Hain zuzen agiriak suge-marka tuko zituen. Hiru egun geroago, korrejidoreak epea
zuen paperean, tinta desberdina zuen, Pedro Etxena- beste bederatzi egunez luzatu zuen.
gusia apaiz zenaren sinadura desberdina zen, etab.
- 1526-III-14an, Donostian, korrejidoreak Pedro
Beraz, Joan Martinez Ibañetakoa eskribau zestoarrari, Joan Mirubia maisuari eta Joan Mirubia semeari Sagastizar eskribauaren esku utzi zuen bi aldeen letorturapean aitor zezatela eskatu zion korrejidoreari. kukoei testigantzak jasotzeko lana. Zestoako Joan
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2.19. irudia. Usurbilgo
atxaga etxea.

Martinez Ibañetakoa gaztea azaldu zitzaion preso
zegoen Joan Martinez Ibañetakoa aitaren izenean.
Lekukoei egin beharreko galderak aurkeztu zituen
Alonso Barrantes merio nagusiaren aurrean. Zestoako
Joan Perez Arretxekoa lekuko gisa aurkeztu zuen, eta
honek zin egin zuen egia erantzungo zuela.

ere zin egin zuen. Biharamunean Joan Martinez Ibañetakoa semeak beste lekuko hauek aurkeztu zituen:
Zarauzko Martin Joan Mendia eta Beltran Mendia.

Egun eta leku berean, Joan Atxagak Pedro Sagastizar eskribauari haren lekukoei egin beharreko galderak aurkeztu zizkion. Gainera, Diego Vargas lizen- 1526-III-15ean, Donostian, Joan Martinez Iba- tziatu eta korrejidorearen aurrean Martin Diaz Miruñetakoa semeak korrejidorearen eta Pedro Sagastizar bikoa lekuko gisa aurkeztu eta honek zin egin zuen.
eskribauaren aurrean Zestoako Blas Artazubiaga eta Hurrengo egunean, martxoaren 29an, Zumaiako MarAzpeitiko Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauak aur- tin Etxabe lekukoa aurkeztu zuen.
keztu zituen lekuko gisa. Biek zin egin zuten.
- 1526-III-23an, Donostian, Bartolome Ibarbia
Egun horretantxe, Donostian, korrejimenduko prokuradoreak, Joan Martinez Ibañetakoaren izenean,
Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauak agiri origi- Joan Martinez Lasaokoa azpeitiarra aurkeztu zuen
naletatik lekukoen testigantzen kopia atera zuen. Tes- lekuko gisa, eta honek ere zin egin zuen. Joan Atxatigantzak, hain zuzen, 1525. urtean lortutakoak ziren. gak, berriz, Martin Atxaran batxilerra aurkeztu zuen
lekukotzat. Hurrengo egunean Joan Atxagak berak
- 1526-III-19an, Donostian, Joan Atxagak testi- Azpeitiko Arrieta batxilerra eta Joan Akemendi eskrigantzak aurkezteko epea 80 eguneraino luza zezala baua eta Azkoitiko Pedro Ubaiar eskribaua aurkeztu
eskatu zion korrejidoreari. Egun berean, Donostian, zituen lekuko gisa; baita Zestoako Pedro Olaberria
Joan Lopez Etxanizkoa prokuradoreak, Joan Martinez eta Zumaiako Joan Martinez Amilibikoa ere. HalaIbañetakoaren izenean, Zestoako Martin Santxez San ber Zestoako Joan Martin Indo, Zumaiako Domingo
Miliangoa aurkeztu zuen lekuko gisa. Honek zin egin Amilibia, Zestoako Maria Beltran Iraeta, Bartolome
zuen egia aitortuko zuela. Ondoren Joan Martinez Txiriboga, Debako Martin Ibarrola, Joan Arbe eta
Ibañetakoa gazteak, aitaren izenean, Zumaiako Diego Joan Martinez Luberriagakoa eta Zestoako Joan MarPerez Indanetakoa aurkeztu zuen lekukotzat. Honek tinez Amilibikoa eskribaua. Denek zin egin zuten.
- 125 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

razko ez zirenek eskubideei uko egiten omen zieten.
Eskribauek ezkontza-kontratuak lehenbizi paper soltean laburpena idatzita egiten omen zituzten. Gero,
handik egun batzuetara edo hilabetera, eskribauek
agiri osoa etxean idazten omen zuten, eta han sinatzen
omen zuten aldeek edo lekukoek. Eskribauek paperak zenbait dendatan erosten omen zituzten. Batzuk
marka batekoak eta besteak bestekoak omen ziren,
batzuk handiagoak eta beste batzuk txikiagoak, etab.
Mirubiko etxetik Zumaiako herriraino legoaren
hiru laurdeneko distantzia omen zegoen, eta Zestoako
herriraino legoa erdikoa. Joan Martinez Ibañetakoa
eskribaua, berriz, Zestoako elizako bikarioaren semea
omen zen, Ibañetako apaizarena. Kapareak omen ziren, eta ez omen zituzten bilauen zergak ordaintzen.
Edozein kapare edo aitoren semek bezala, erregearen
alkabalak, Probintziaren gastuak eta Kontzejuaren
gastuak besterik ez omen zituzten ordaintzen. Joan
Martinez Ibañetakoa eskribau zintzoa omen zen.
Zestoako 36 urteko Blas Artazubiaga eskribauak
ere antzera erantzun zien galderei. 17 urte zeramatzan
2.20. irudia. txiribioganagusiren armarria.
Blasek Zestoan eskribau. Hurrengo Pedro Ibañez Irarragakoa eskribau azpeitiarrak, 32 urtekoak, erantzun
- 1526-III-26an, Donostian, Bartolome Ibarbia zuen. Bost urte zeramatzan eskribau Azpeitian, eta,
prokuradoreak, Joan Martinez Ibañetakoaren izenean, oro har, galderei baiezkoa erantzun zien.
Martin Perez Lertxundikoa zarauztarra lekukotzat aurOndoren 68 urteko Martin Santxez San Miliangoa
keztu zuen, eta honek zin egin zuen egia aitortuko zuela.
zestoarraren txanda izan zen. Aurreko lekukoen antzeko
Ondoren, Joan Martinez Ibañetakoaren aldeak aur- erantzunak eman zituen. Mirubiko etxea Zestoako herrikeztutako lekukoak galderei erantzuten hasi ziren. Joan tik eta Zumaiakotik legoa erdira omen zegoen. Joan MarPerez Arretxekoa zestoarrak zioenez, 69 urteko adina tinez Ibañetakoa 25 urte lehenago ezagutu omen zuen
zuen, eta ezkontza-kontratuetan etxea edo baserria, bere eskribau gisa, eta Zestoako eskribau zaharrena omen zen.
lurrekin, seme edo alaba bati ematen zitzaion. Gainerako
Gero Zumaiako Diego Perez Indanetakoak, 40 urseme-alabei seniparte gisa zerbait ematen zitzaien, eta
etxeak zorrak baldin bazituen, seniparterik ere ez zuten tekoak, erantzun zuen. Zumaian ere maiorazkoarenematen. Beste seme edo alaba horiek, gainera, maioraz- tzat izaten omen ziren etxea eta lurrak, eta gainerako
koaren alde uko egiten zioten etxeaz eduki zezaketen anai-arrebek eskubideei uko egiten omen zieten. Joan
edozein eskubideri. Horrela egin omen zuten Lilin, Al- Martinez Ibañetakoak 30 urte omen zituen Zestoan
eskribau-lanetan, eta ospe onekoa omen zen.
tzolaratsen (jauregian) eta Etxeberrin, adibidez.
Hurrengo, Zarauzko 31 urteko Martin Joan MenMirubiko baserrira Joan Mirubia maisua ezkondu
zenean, etxean zorrak omen zeuden, eta orduan maio- dia eskribauaren txanda izan zen. Gainerako lekukoen
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2. (1526)

antzera hitz egin zuen. Zarauzko Beltran Mendia eskribauak, 35 urtekoak, berdintsu erantzun zuen. Mirubiko etxearen ondokoenak hiru etxe hauek omen
ziren: Etxabekoa, Erresuztakoa eta Aizarnazabalgoa.
38 urteko Joan Martinez Lasaokoa eskribau azpeitiarrari ere, laugarren galdera egin zioten, eta besteek
bezala erantzun zuen, hau da, eskribauek paper txiki batean agiriaren laburpena egiten zutela, eta gero
etxean osoa idazten zutela. Martin Perez Lertxundikoa
zarauztarrak 48 urte zituen, eta besteak bezala erantzun
zuen. Korrejidorearen aurrean lekukoek emandako testigantzak Pedro Sagastizar eskribauak idatzi zituen.

hiago maileguz lortu zituztela Joan Atxagari, auzia
utz zezan, eskaintzeko.
4) Ea zekiten Joan Martinez Ibañetakoak azken 10
urte edo gehiagotan fama txarra zuela agiri faltsu
ugari egin zuelako.
5) Ea zekiten Azpeitian, aurreko urtean, Espinar lizentziatu eta korrejidoreak bi aldeak auzitara onartu zituela eta gero, Joan Martinez Ibañetakoa zegoen kartzelara joanda, Joan Eizagirre eskribauari
nik, Joan Atxagak, lekuko gisa Arroako Joan Arbe,
Joan Oliden eta Joan Armendia aurkeztu nizkiola.

Hain zuzen martxoaren 26an, Donostian, Joan
Atxagak Arroako Joan Oliden eta Fernando Igartza aurkeztu zituen Pedro Sagastizar eskribauaren
1) Ea zekiten Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua aurrean, eta zin egin zuten egia erantzungo zutela.
Joan Martinez Ibañetakoa apaiz zenaren semea Hurrengo egunean, martxoaren 27an, Joan Atxagak
Arroako Joan Armendia eta Domingo Arretxe lezela eta aitaren ohelaguna zuela ama.
kukoak aurkeztu zituen. Zin egin zuten hauek ere.
2) Ea zekiten Joan Martinez Ibañetakoak bere seme Apirilaren 5ean Azpeitiko Martin Errezusta eskribaua
eta lagunek salaketa nahiz auzia bertan behera utz aurkeztu zuen lekuko gisa, eta Martinek zin egin zuen.
zezan Joan Atxagari dirua eskaini ziotela.
- 1526-IV-11n, Donostian, Joan Martinez Ibañe3) Ea zekiten Joan Mirubia eta senideek eta Joan takoak zortzi hilabete baino gehiago omen zeramaMartinez Ibañetakoaren senideek 60 dukat edo ge- tzan kartzelako ziegan, eta beste aldeari testigantzak

Joan Atxagak, berriz, bere lekukoei egiteko galdera hauek presatu zituen:

2.21. irudia.
aizarnazabalgo
errezustagoikoa.
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ekartzeko epea ez luzatzea eskatu zuen, baina korrejidoreak, biharamunean, Joan Atxagari 10 egunez
luzatu zion epea. Egun berean, apirilaren 12an, Joan
Atxagak Errezilgo Migel Bildain eta Zestoako Martin
Perez Iribarrengoa aurkeztu zituen lekukotzat.

Gauza bera egin zuen Domingo Amilibia zumaiarrak
ere. Gero 60 urteko Maria Beltran Iraetaren txanda
izan zen. Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua bere
garaian izen bereko aita apaizarekin bizi omen zen
Zestoan. Ez zekien, ordea, apaizak semea meza eman
aurretik ala gero izan zuen.

- 1526-IV-18an, Errenterian, korrejidorearen eta
Bestalde, lau hilabete lehenago Maria Joan IbaPedro Sagastizar eskribauaren aurrean Joan Atxagak
Getariako Benito Arano aurkeztu zuen lekukotzat, eta ñeta (eskribauaren alaba) eta Bartolome Txiriboga
(Joan Atxagaren koinatua) elkartu ziren. Bartolomek
honek zin egin zuen.
zioenez, Joan Atxagak 140 dukat eskatzen zituen,
Joan Atxagak prestaturiko galderei lehenbizi Zu- eta Maria Joanek 80 ematen zizkion. Gutxienez 100
maiako Martin Diaz Mirubikoak erantzun zien. 44 urte dukat eskaini behar omen zituen.
zituen, eta Joan Martinez Ibañetakoa Zestoako elizako
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak
bikario zenaren semea omen zen. Aurreko urtean Joan
Martinez Ibañetakoa eskribaua Espinar korrejidoreak zioenez, hogei urte lehenago etorri zen Zarauztik Zeskartzelaratu zuenean, haren senideak (San Joan Ibañeta toara bizitzera, eta herrian denek zioten Joan Martinsemeak eta Maria Joan alabak) gutuna eman omen zio- ez Ibañetakoa apaizaren semea zela. Joan Martinez
ten Martin Diazi, aita askatzeko Aginaga lizentziatua- Amilibikoak zortzi egun lehenago bi dukat eman zirekin hitz egin zezan. Ondorioz, Martinek Domenjari tuen Joan Martinez Ibañetakoa kartzelan elikatzeko,
eta Joan Atxagari eskea egin omen zien auzia bertan goseak hil ez zedin. Beste zenbaitek ere eman omen
behera utz zezaten. Aurreko urteko abuztuan, Zumaian, zuen dirua horretarako. Ez zuen onartzen, ordea, diru
Martin Diazen etxean Zestoako Esteban Aisoro bika- hura Joan Atxagarekin tratua egiteko erabiltzea.
rioa, Aginaga lizentziatua eta Joan Atxaga elkartu ziBartolome Txiribogak 35 urte zituen, eta Joan
ren. Bikarioak Joani 60 dukat eskaini zizkion, baina
Joanek ez zizkion onartu. Handik zortzi bat egunera Atxagaren arreba batekin, ezkondu gabe, lau ume
Maria Joan Ibañetak beste hogei dukat eskaini zizkion zeuzkan. Joan Arraio azpeitiarra kexu omen zen Joan
Martinez Ibañetakoak agiri faltsua egin zuelako. Joan
Joan Atxagari, baina honek ez zituen onartu.
Indo apaiz zestoarra ere gaizki ibili omen zen Joan
Martin Etxabe zumaiarrak zioenez, lehendik ere Martinezek idatzitako kodizilo batengatik. Joan Arauzi hartan galderei erantzun zien Joan Akemendi es- mendia ere kexu zen Iraeta etxekoekin Joan Martinekribauaren aurrean, eta han esandakoa berretsi zuen. zek agiri bat oker idatzi zuelako, etab. Joan Martinez
Gauza bera erantzun zuten Azpeitiko Martin Atxa- Ibañetakoa eskribauaren aita ezagutu omen zuen Barran batxilerrak, Arrieta batxilerrak, Azkoitiko Pedro tolomek. Gizon zaharra omen zen apaiza. EskribauaUbaiar eskribauak, Joan Akemendi eskribau azpei- ren aitona ere apaiza omen zen. Maria Joan Ibañeta
tiarrak, Joan Olaberria zestoarrak eta Zumaiako Joan alabak laguntza eskatu omen zion Bartolomeri Joan
Martinez Amilibikoak. Joan Martinez Amilibikoak, Atxaga koinatuarekin tratua egin eta aita kartzelatik
gainera, Joan Mirubia maisuak egindakoa esan zuen; aska zezaten.
alegia, Liliko etxetik dirua maileguz atera zutela eta
Arroako Martin Ibarrolak lehendik emandako
Zestoako bikario Esteban Aisorori eman ziotela, Joan
erantzunak berretsi zituen. Gauza bera egin zuen Joan
Atxagari eman eta auzia utz zezan.
Arbe debarrak ere. Joan Oliden eta Joan ArmendiareJoan Martin Indo lekuko zestoarrak zioenez, le- kin batera Azpeitian, Joan Martinez Ibañetakoa karhen ere galderei erantzun zien, eta hura berretsi zuen. tzelan zela, haren aurrean zin egin omen zuten.
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2.22. irudia.
aizarnazabalgo ozpide
edo arrozpide zaharra.

Debako Joan Martinez Luberriagakoak, Joan Olidenek, Fernando Igartzak eta Joan Armendiak lehen bere
garaian aitortutakoa berretsi zuten. Domingo Arretxe
Zestoako eta Debako auzotar zen aldi berean, eta 40
urte zituen. Arroan zenbaitek Liliko etxetik dirua maileguz aterata arazoak izan omen zituzten, Joan Martinez Ibañetakoak obligazio-agiria gaizki idatzi zuelako.
Zestoako Kontzejuak ere bai, Iraetako bideaz egindako
agiriren bat eskribauari galdu edo egin zitzaiolako.

- 1526-V-4an, Tolosako kartzelan, Domingo Landa
korrejidoreordearen eta Rodrigo Idoiaga eskribauaren
aurrean, preso zegoen Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak idazti bat eman zien. Bertan, luze eta zabal,
bere errugabetasuna azaldu zuen, zenbait arrazoi aipatuz. 1480-III-6ko errege-agiri bat ere erakutsi zuen,
non Joan Martinez Ibañetakoa, izen bereko aita apaizak eskatuta, legeztatu egin baitzuten (ikus I ZESTOA
MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 48] agiria).

- 1526-V-8an, Tolosan, Bartolome Ibarbia prokuAzpeitiko Martin Errezusta eskribauak lehendik aitorturikoa berretsi zuen. Gauza bera egin zuen radoreak Joan Martinez Ibañetakoaren izenean auzia
Zestoako Martin Perez Iribarrengoak. Joan Martinez amaitutzat ematea eskatu zuen.
Ibañetakoa, eskribauaren aita apaiza eta ama Maria
- 1526-V-16an, Tolosan, Diego Vargas korrejiAndres ezagutu omen zituen.
doreari Joan Atxagak arrazoiak azaldu zizkion Joan
Gero Errezilgo Joan Martinez Bildaingoa eskri- Martinez Ibañetakoari, Joan Mirubia maisuari eta
bauak eman zituen erantzunak. 74 urte zituen. Espinar honen seme Joan Mirubiari torturapean egia aitor zelizentziatua korrejidore zela, Azpeitian kartzelan Joan zaten. Behar izanez gero, Joan Martinez Bildaingoak
Martinez Ibañetakoa zegoela, Joan Eizagirre eskri- Otxoa Martinez Beduakoarekin Arrozpideko errotaz
zuen auziko testigantzak ere erabil zitzala eskatu zion.
bauak egin zituen prozesuko agiri batzuk.
Orduan Diego Vargas korrejidoreak aginduta,
Getariako Benito Aranok zioenez, lehenago eman
Otxoa Martinez Beduakoak Errezilgo Joan Martinez
zituen erantzunak eman nahi zituen berriro ere.
Bildaingoa eskribauarekin zuen auzian Joan MartinTestigantza haiek guztiak Pedro Sagastizarrek Die- ez Ibañetakoak aurreko urtean, 1525.ean, agiri faltsua egin zuelakoan lekukoek emandako testigantzen
go Vargas korrejidorearen esku utzi zituen.
- 129 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

kopia atera zuten. Galdera hauek egin zitzaizkien Santxez apaiza etsai zituen. Hiru bat hilabete lehenago
Maria Perez Beagakoak (edo Meagakoak, Joan Mi1525ean lekukoei:
gelez Amezketakoaren alargunak) esan zionez, Joan
1) Ea ezagutzen zituzten Otxoa Martinez Be- Martinez Ibañetakoak azpeitiarren bati agiri faltsua
duakoa, Joan Martinez Bildaingoa aurkaria, Joan egin omen zion. Joan Martinez Ibañetakoak uztailean
Martinez Amilibikoa, Joan Martinez Ibañetakoa Arrozpiden (oraingo Ozpiden) errota martxan ari zela
eta Blas Artazubiaga eskribau zestoarrak, Bartolo- esanez agiri faltsua egin omen zuen. Joan Amilibak
me Artzuriaga eta Fernando Olazabal zestoarrak, zioenez, Arrozpide Zestoako jurisdikzioan zegoen.
Azpeitiko Grazia Odria, Maria Perez Galarretakoa Berez Aizarnazabalen (orduan Zumaiako partean)
eta Pedro Miranda, eta Joan Ibañez Landerraingoa zegoen, baina Beduako etxearen lurra zelako egongo zen Zestoako partean; izan ere, Beduako etxearen
errezildarra.
lur, etxe eta baserri guztiak Zestoakoak baitziren. Zes2) Ea zekiten Zestoako Joan Martinez Amilibikoa, toarrak eskumikatzeko gutunak urte eta erdi lehenago
Joan Martinez Ibañetakoa, Blas Artazubiaga, Fer- etorri omen ziren. Aizarnazabalgo atean egon omen
nando Olazabal medikua eta Bartolome Artzubia- ziren paperak josita.
ga oso etsaituta zeudela Joan Martinez BildainDomenja Mirubiak 50 urte zituen, eta hark ziogoarekin eta Joan Beltran Iraetarekin, hain zuzen
Zestoako Kontzejuak Joan Beltranekin Zestoako enez, Zestoako Kontzejukoak etsaituta zebiltzan Joan
eta Aizarnako elizetako patronatuagatik eta beste Beltran Iraetarekin. Besteak beste, Saroiko bideagatik
zuten liskarra; baita elizen patronatuagatik ere. Joan
gai batzuengatik auzi latzak zituelako.
Martinez Ibañetakoak agiri faltsua egin omen zion.
Ea zekiten aipatutakoak Otxoa Martinez Be- Joan Martinezen seme Bartolome Ibañeta eskribauak
duakoaren oso lagun eta Joan Beltranen etsai zirela. errege-zedula batzuk faltsutu omen zituen. Gortetik
ihes egin eta hil egin omen zen. Zestoako biztanleak
3) Ea zekiten Joan Martinez Ibañetakoa fama txa- beste elizetatik atera egiten omen zituzten elizkizunerrekoa zela, Arroan lilitarrentzat eta Domenja Mi- tatik, eskumikaturik zeudelako.
rubiarentzat eta beste zenbaitentzat agiri faltsuak
Joan Atxaga zestoarrak 29 urte zituen, eta
egin zituelako.
baiezkoa erantzun zien galderei. Bartolome Ibañeta
4) Ea zekiten Joan Martinez Ibañetakoak agiri fal- eskribauak A Coruñan gortean zela erregearen sinatsua egin zuela, errotarik ez zegoen lekuan errota durak zedula batzuetan faltsutu egin omen zituen.
Monasterioren batera ezkutatu eta handik ihes egin
martxan ari zela adieraziz.
omen zuen. Blas Artazubiaga eta beste zenbait zes5) Ea zekiten lehen aipatutako Joan Martinez Ami- toar Aizarnako elizatik atera egin omen zituzten, eslibikoa eta gainerako zestoarrak Otxoa Martinez kumikatuta zeudelako.
Beduakoak lekuko gisa aurkeztu zituenean Aita
Bartolome Txiriboga zestoarrak 32 urte zituen, eta
Santuak eskumikaturik zeudela, Fortun Santxez
Iraetakoak (Joan Beltran Iraetaren anaiak) eskatuta. zestoarrak hamahiru hilabete inguru eskumikaturik
omen zeuden.
Zumaiako Joan Amilibiak erantzun zuen lehenbiAizarnazabalgo elizako Migel Agirre bikarioak 47
zi. 50 urte zituen, eta baiezkoa erantzun zien galderei.
Otxoa Martinez Beduakoa alkate zen (1525ean) eta urte zituen, eta hark zioenez, hamar bat hilabete lehenago
lagun zituen Joan Martinez Amilibikoa eta gainerako Osinbeltzen, Iraetako burdinolaren presa inguruan, Joan
zestoarrak. Joan Beltran Iraeta eta honen anaia Fortun Martinez Ibañetakoarekin eta beste batzuekin topo egin
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zuen. Haiek ziotenez, Arrozpideko errotan izan ziren,
baina Arrozpiden ez zen errotarik egon eta ez zegoen. Aizarnazabal, Oikia eta Arroako elizetatik zestoarrak atera
egiten omen zituzten, eskumikaturik zeudelako.
Fernando Igartzak, Arroakoak, 60 urte zituen eta
galderei, oro har, baiezkoa eman zien. Gauza bera
egin zuen 45 urteko Joan Martinez Luberriagakoak
ere. Zestoako Pagio baserrian bizi zen Martin Olazabalek 33 urte zituen. Zestoako Kontzejukoak Otxoa
Martinez Beduakoa alkatearen lagun eta Joan Beltran
Iraetaren etsai omen ziren. 1525ean alkateorde Fernando Olazabal zirujaua izan omen zen. Zestoarrentzako eskumiku-gutunak Aizarna, Zestoa eta Aizarnazabalgo elizetako ateetan josita egon omen ziren.
Aiako Altzolako San Roman elizatik ere atera omen
zituzten zestoarrak, eskumikatuta zeudelako.
Joan Oliden arroarrak 48 urte zituen. Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak Arroan Liliko jaunari dirua maileguz eskatuta egindako obligazio akastunaren gorabeherak zehaztu zituen; baita eskribau berak
egindako beste agiri faltsu batzuenak ere.
2.23. irudia. aiako altzolako san Roman eliza.

62 urteko Pedro Egaña aizarnarrak eta 70 urteko
Joan Indo apaiz zestoarrak antzera erantzun zuten.
Joan Martinez Ibañetakoa eta seme San Joan Ibañeta eskribau ustelak omen ziren. Joango Areitzaga
arroarrak 72 urte zituen eta Zestoako Martin Perez
Iribarrengoak 79 urte. Biek ere aurrekoek bezalatsu
erantzun zuten. Martin Ibarrola arroarrak 60 urte zituen, eta Pedro Zugastik 41. Bien erantzunak aurreko
lekukoenak bezalakoak izan ziren.

faltsutu omen zuen. Bartolome Ibañeta omen zen faltsutzailea.

35 urteko Joan Olano azkoitiarrak antzeko erantzuna eman zuen. 48 urteko Pedro Aitzaga errege-artillariak ere gauza bera aitortu zuen Bartolome Ibañetaz; halaber 30 urteko Kristobal Umansoro eskribau
azkoitiarrak. Bartolome Ibañeta Flandestik etxera
zetorrela hil omen zen. Antonio Egino eta Domingo
33 urteko Frantzisko Irarraga eskribau azkoitiarrak Altzibar Pedro Zuatzola errege-idazkariaren morroiak
zioenez, Bartolome Ibañeta eskribauak errege-zedula omen ziren.
batean Xebras jaunaren sinadura faltsutu omen zuen
Bidaniko 47 urteko Joan Lopez Idoiagakoa esA Coruñan. San Frantziskoren monasterioan ezkutatu
kribauak erantzun zuen gero, eta 53 urteko Joan
eta handik ihes egin omen zuen.
Ameznabar azpeitiarreak ondoren. “Mamelukoe60 urteko Martin Goñatibia azkoitiarrak zioenez, tara” (gure ustez Moluketara) joan zen Andres
bost urte lehenago erregea A Coruñan zegoela, Martin Ziotzaga getariarra, eta hark lehenago Joan Amezbera gortean omen zen. Pedro Zuatzola idazkariaren nabarri ahalmena eman zion Asentzio Gorriaran
morroi batek zedula batean Xebres jaunaren sinadura azpeitiarrari zor bat kobratzeko. Joan Martinez
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Orduan korrejidoreak agindua eman zion Joan GeIbañetakoak, ordea, ordainagiri faltsua eman omen
nobari. Aurpegi gainean zapi mehe garbia ipiniko zion
zion Asentziori.
eskribauari, eta suil batetik pitxerraz ura hartuta, ahora
Gero 65 urteko Joan Arbegoikoaren txanda izan eta sudurretara bota zion. Joan Martinezek lehen esazen. Segidan Zestoako 40 urteko Joan Olaberriak hitz nari eutsi zion. Berriz hasi zen borreroa ura botatzen,
egin zuen. Joan Martinez Ibañetakoak agiri faltsuak eta bigarren pitxerkada bota ondoren Joan Martinez
egiten omen zituen. Joan Gartzia Koadrakoa eskribau eskribauak lehengoan jarraitu zuen. Hori ikusita, esarrasatearrak 37 urte zituen, eta Arrozpideko ustezko kribauaren adina kontuan hartuta (70 bat urte zituen),
korrejidoreak Joan Martinez Ibañetakoa kartzelan utzi
errotaren gorabeherak azaldu zituen.
zuen. Oinazea ezartzean lekuko hiru hauek izan ziren:
Getariako Benito Aranak 30 urte zituen, eta Joanto Rodrigo Idoiaga, Fernando Zaldibar eta Otxoa Zilloiz.
Amezketari hiru dukateko zorra egin zion. Joan Martinez
- 1526-VI-27an, Tolosan, Joan Atxagak kexa azalIbañetakoak lau dukateko zorra zela ipini zuen agirian.
du zion korrejidoreari, Joan Martinezi oinazea itxuraz
Tolosan, 1526-V-16an, korrejidoreari Joan baino ezarri ez ziolako. Egia esan arte torturari jarraiAtxagak eskea egin zion Domenja amaren senipar- pena eman ziezaiola eskatu zion.
teaz Joan Martinez Ibañetakoak egindako agiria
- 1526-VII-31n, Azkoitian, Diego Vargas korrejifaltsutzat jo zezan.
doreak epaia eman zuen. Joan Martinez Ibañetakoa
- 1526-V-25ean, Joan Martinez Ibañetakoa eskri- Zestoatik urtebetez erbesteratzea erabaki zuen, eta bi
bauak Tolosan ahalordea eman zien Gipuzkoako ko- urtez eskribau-lanik ez zuen egingo. Bestela 50.000
rrejimenduko Bartolome Ibarbiari, Joan Lopez Etxa- maraiko isuna ordaindu eta eskribau-postua betiko
nizkoari eta beste zenbaiti, Joan Atxagarekin zuen galduko zuen. Auzi-gastuak ere Joan Martinez eskriauzian prokuradore izan zitezen. Ahalordea eman bauak ordainduko zizkion Joan Atxagari; baita agiri
zien, halaber, Valladolidko Kantzelaritzako Anton faltsuaren ondorioz sortutako kalteak ere.
Orori, Antso Paterninari eta beste zenbaiti.
- 1526-VIII-4an, Azkoitian, Joan Martinez Ibañe- 1526-VI-8an, Tolosan, Diego Vargas korrejido- takoaren izenean Joan Lopez Etxanizkoa prokuradoreak epaia eman zuen. Joan Martinez Ibañetakoa es- reak korrejidoreari emandako epaia bertan behera utz
kribauari uraren bidezko tortura ezarriko zioten agiri zezala eskatu zion. Bestela epaiaren aurka gora joko
faltsuaz egia esan zezan. Egun batzuk geroago, ekai- zuen, Kantzelaritzara. Korrejidoreak zioenez, epaia zunaren 19an, Joan Atxagak korrejidoreari epaia bete zena zen, baina goi-mailako epaileei zor zien begiruneagatik gora jotzeko baimena eman zion prokuradoreari.
zezala eskatu zion.
- 1526-VI-20an, Tolosako “dorre itsuan”, Diego Vargas
korrejidoreak azaldu zen, eta Joan Martinez Ibañetakoari
Zestoako Domenja Mirubiaren agiri faltsuaz zenbait galdera egin zion. Eskribau zestoarrak ukatu egin zion, behin
eta berriz, agiri faltsua zela. Orduan Joan Genoba borreroari Joan Martinez Ibañetakoa biluz zezala agindu zion.
Hara ekarritako eskailera batera lotuarazi zuen beso, oin
eta gorputzetik. Egia aitor zezala eskatu zion korrejidoreak berriz; bestela oinazea ezarrita sortuko ziren kalteen
erantzule Joan Martinez bera izango zela zioen.

Orduan Joan Atxagak korrejidoreari eskea egin
zion, legearen arabera Joan Martinez eskribautzatik
behin betiko ken zezan. Oinazea ere oso gutxi ezarri omen zion. Ondorioz, erregearen Kantzelaritzara
epaiaren aurka gora jotzeko baimena eskatu zion.
Epaia zuzena zela erantzun zuen korrejidoreak, baina
gora jotzeko baimena eman egin zion.
- 1526-VIII-11n, Azkoitian, Diego Vargas korrejidoreak, Domenja Mirubiak Joan Mirubia maisuarekin
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eta Maria Joango Mirubia ahizparekin seniparteagatik
zuen auzian epaia eman zuen. Domenja Mirubiak, gurasoak hil zirenean Mirubia etxeak zituen ondasunen
laurdena jasoko zuen, eta Joan Mirubia maisuak bederatzi eguneko epea zuen epaia betetzeko. Seniparteagatik gurasoek edo Joan Mirubiak Domenjari ezer eman
bazioten, hura deskontatu egingo zuten; baita gurasoen
hiletengatik eta zorrengatik Joan Mirubia maisuak ordaindutakoaren laurdena ere. Gainerakoak harrezkero
emandako errenta eta etekinak ere Domenjarentzat
izango ziren. Kontuak garbitzeko alde bakoitzak kontulari bana izendatuko zuen, eta hauek bat ez bazetozen, korrejidoreak izendatuko zuen hirugarrena. Alde
bakoitzak bere auzi-gastuak ordainduko zituen.

auziko prozesuaren kopia eskatu zion, Valladolidko
Kantzelaritzara bidaltzearren. Hain zuzen abuztuaren
25ean aurkeztu zuen Valladoliden prozesua Anton Oro
prokuradoreak, Joan Mirubia maisuaren izenean. Kantzelaritzatik egun berean bidali zuten Joan Mirubiarentzat errege-gutuna, Domenja Mirubiari jakinarazi eta
15 eguneko epearen barruan auzitara aurkez zedin.
- 1526-XII-8an, Txiribogan, Domingo Agirre eskribauak Domenja Mirubiari errege-gutunaren berri
eman zion, Valladolidko Kantzelaritzan auzitara aurkez zedin. Bartolome Txiriboga eta Martin Txiriboga
izan ziren lekuko.

- 1526-XII-20an Joan Atxagak Domenja Mirubia
Joan Mirubiaren prokuradoreak, Joan Martinez amaren izenean Valladoliden prokuradore izendaUntzetakoak, auziaren aurka gora joko zuela jakinara- tu zituen Hernan Santxez Bilbokoa, Joan Antezana,
zi zuen. Halaxe egin zuen abuztuaren 14an, korrejido- Martin Arrate, Rodrigo Terreros eta Joan Lazkano.
reari idatzia aurkeztuta. Egun berean, korrejidorearen
- 1526-XII-22an, Valladoliden, Hernan Santxez
aurrean Domenja Mirubiaren prokuradoreak, Antonio
Atxagak, epaiaren aurka gora jo nahi zuela jakinarazi Bilbokoak eskea egin zien epaileei Gipuzkoako korrezion korrejidoreari, auzi-gastuak alde bakoitzak be- jidoreak Domenja Mirubiaren alde emandako epaia,
ona izanda ere, osa zezaten. Izan ere, korrejidoreak
reak ordaintzea agindu zuelako.
bere epaian ez zuen erabaki Domenajaren auzi-gas- 1526-VIII-18an, Azkoitian, Joan Martinez Untze- tuak aurkariak ordaintzea. Akats horixe zuzen zezatetakoa prokuradoreak, Joan Mirubiaren izenean, korre- la eskatu zien Domenjaren prokuradoreak (ikus [XVI.
jimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauari m. (26-I) 10] agiria).

2.24. irudia. azkoitiko
udaletxea.
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2.1.8. Artazubiagatarren, baltzolatarren
eta amilibitarren agiriak

- 1526-VI-18an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauak kontratua idatzi zuen. Batetik Zestoako
Sebastian Artazubiaga zegoen, eta, bestetik, Zarauzko
- 1526-V-7an, Zestoan, Domingo Artiga alkatearen Joan Ezenarro ikazkina. Joanek Sebastiani gutxi goraeta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Ka- behera 309 ikatz-karga egingo zizkion, hurrengo San
mio eta Joan Amilibia zestoarrak aurkeztu ziren. Joan Joan egunetik urtebetera. Sebastianek 3 txanpon eta
Amilibiak zioenez, Joan Kamiok 822 txanpon zor erdi ordaindu zizkion karga bakoitzeko (14 kanako
zizkion, eta Joan Kamiok onartu egin zuen zor hura zakua zen ikatz-kargaren neurria). Kontratuan lekuko
zestoar hauek izan ziren: Martin Etxeberria, Domingo
egiazkoa zela.
Aranguren eta Pedro Aizarnatea.
Alkateak bere epaian hogei eguneko epea eman
Jarraian, eskribau berak beste kontratu bat, antzekoa,
zion Joan Kamiori zorra ordain zezan. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Domingo Zabala, Martin Artzuriaga idatzi zuen. Domingo Aranguren ikazkin zestoarrak
eta Domingo Etorra (ikus [XVI. m. (26-V) 3] agiria). 500 ikatz-karga egingo zizkion Sebastian Artazubiagari Artzegia mendian (Antxiturbi aldean). Sebastianek 2
- 1526-VI-3an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- txanpon eta erdi ordaindu zizkion ikatz-karga bakoitzekribauarekin Sebastian Artazubiaga eta Joan Perez ko, eta ikatz guztiak prest egongo ziren hurrengo San
Etxebestekoa ikazkina elkartu ziren. Joan Perezek Migel egunetik urtebetera. Kontratuan lekuko zestoar
Sebastianentzat ehun karga egur-ikatz egingo zi- hauek izan ziren: Joan Igartza, Joan Arano eta Martin
tuen basoan, eta horretarako dirua kobratu zuen. Lizasoeta (ikus [XVI. m. (26-VI) 8] agiria).
Konpromisoa hartu zuen kontratuak zioena bete- 1526-VI-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauatzeko. Joan Perez ikazkinak kapareen legeei ere
ren aurrean Debako Joan Baltzola eta Elgoibarko Joanes
uko egin zien.
Irigarai ikazkina bildu ziren. Elgoibartarrak debarrari
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Ola- Baltzola ondoko Elutsa eta Otaegi bitarteko basoan 300
zabal medikua, Martin Zelaia eta Anton Altzolarats ikatz-karga egingo zizkion urtebeteko epean. Joan Baltzolak karga bakoitzagatik bi txanpon eta erdi ordaindu
(ikus [XVI. m. (26-VI) 3] agiria).

2.25. irudia. Baltzola
etxea.
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Maria Joangok ezkonberriei bi behi beren txahazizkion; izan ere, Joan Baltzolak elgoibartarrak Azkoitian
egindako beste zor bat ordaindu zuen (urrezko 6 dukat), lekin eman zizkien, baina gainerako ganaduak Maria
Joango amarentzat izango ziren. Oikiako Goiburu
eta diru hura aurreratu egin zion ikazkinari.
baserria bere ondasunekin Maria Joangok beretzat
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Do- gorde zuen, seme Domingori ala alaba Mariari bere
mingo Zabala, Domingo Lizarrarats eta Pedro Lazka- garaian emateko.
no (ikus [XVI. m. (26-VI) 11] agiria).
Sebastian Artazubiagak eta emazteak Ana alaba- 1526-VII-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- ri dotea agindu zioten: 140 dukat, zilarrezko katilua,
rekin Pedro Baltzola eta Domingo Lizarrarats zestoarrak lau ohe oso, kutxa eta arropak. 140 dukat haietako 20
elkartu ziren. Pedrok zioenez, Gorosarri baserrian 13 ezkonberrientzat izango ziren (oheak, katilua, arropak,
behi zituen erdi bana Joan Gorosarrirekin eta honen suhi etab. ere bai). Gainerako 120 dukatak Maria JoangoAntonekin. Horrez gain, Gorosarrin urrezko 5 dukat eta rentzat izango ziren eta hark erabiliko zituen seme-ala20 txanpon zor zizkioten. Gainera Lizarrarats etxearen ba gazteak (Maria eta Domingo) ezkontzen zirenean.
ondoan lursail bat zeukan (lau dukat balio zituen), Maria
Sebastianek handik urtebetera 40 dukat ordainduko
Agirre zenaren lurrekin muga eginez.
zituen (20 ezkonberrientzat eta 20 Maria JoangorenHura guztia Pedrok Domingori saldu egin zion, tzat), eta gero urtero 20 dukat emango zituen kopuru
eta Domingok denak ordaindu zizkion: Gorosarriko osoa osatu arte. Ezkontza seme-alabarik izan gabe
ganaduak eta zorra, eta lursailak balio zuena. Saleros- desegiten baldin bazen, ekarritako ondasun bakoitza
ketan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Arretxe, jatorrizko enborrera itzuliko zen; baita seme-alabak
Jakobo Baltzola eta Martin Zubiaurre marinela (ikus testamentua egin gabe hiltzen baziren ere.
[XVI. m. (26-VII) 7] agiria).
Maria Joango Bengoetxeak fidatzailetzat Zu- 1526-VII-22an, Aizarnako elizan, Joan Ben- maiako Joan Gorostiaga eta Arroako Joan Domingo
goetxea eta Ana Artazubiaga zestoarrak ezkondu zi- Areitzagakoa aurkeztu zituen. Sebastian Artazubiaren. Ezkontza-kontratua Zestoako Blas Artazubiaga gak, berriz, Zestoako Esteban Artazubiaga, Blas Artaeta Zarauzko Joan Martinez Amilibikoa eskribauek zubiaga eskribaua eta Pedro Egaña gaztea. Ezkontzaidatzi zuten. Joan Bengoetxea, Domingo Goiburu ze- kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban
naren eta Maria Joango Bengoetxea alargunaren seme Aisoro bikarioa, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Ferzaharrena zen. Ana, berriz, Sebastian Artazubiaga eta nando Olazabal medikua.
Katalina Akoaren alaba.
Jarrian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Maria Joango Bengoetxeak ezkonberriei Ben- Joan Bengoetxearen Domingo eta Maria anai-arrebek
goetxea baserria bere errota (Iraetako etxearekin erdi (25 urte bete gabekoek) zin egin zuten amak aginbana zeukan), tresneria, arropa, soro, sagasti, gaztai- dutako senipartea onartzen zutela eta Joan anaiaren
nadi, harizti, intxaurdi, larre eta guzti eman zien; baita aurka edo ezkontza-kontratuak zioenaren aurka ez ziotsailaren 11n Zestoako Kontzejuari erositako lursaila rela joango.
ere. Maria Joangok beretzat gorde zuen ondasun haien
Ondoren, Ana Artazubiaga emazteak ontzat hartu
gozamenaren eta prestazioaren erdia, bere bizialdirako. Gozamenaren erdia ezkonberriei bizi zela uz- zuen gurasoek agindutako dotea, eta beste seniparteten bazien, hauek elikatu eta jantzi beharko zuten, eta rik ez eskatzeko zin egin zuen. Hogeita bost urte bete
Bengoetxeko hildakoen elizkizunen ardura ere bere gabea zelako, adinez txikia izatea ez zuen argudiatuko
(ikus [XVI. m. (26-VII) 4] agiria).
gain hartuko zuten.
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leku berean Blas Artazubiaga eskribauak idatzita
Joan Baltzolak ahalordea eman zien Lope Santxez
Eizmendikoari eta Pedro Aurgazteri; izan ere, Domingo Egurtzak urrezko 13 dukat zor zizkion Joani,
eta zor hura kobratuko zuten. Auzitara jotzeko eta
prokuradore izateko ahalmena zuten. Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Martinez Igartuakoa,
Pedro Martinez zestoarrak Joan maizterrari ganadu- Joan Goienetxea eta Martin Igartza (ikus [XVI. m.
tan eta dirutan urrezko 66 dukat eta bost txanpon eta erdi (26-IX) 3] agiria).
eman zizkion maileguz. Joan Estensorok zorra bost ur- 1526-IX-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriteren buruan itzuliko zion, baina bitartean ganaduak eta
Joanen ondasunak Pedrorentzat hipotekatuta geratuko bauaren aurrean Migel Etxabe zarauztarra eta Joan
ziren. Nagusiaren baimenik gabe maziterrak ezingo zuen Martinez Amilibikoa azaldu ziren. Joan Martinezek
Zarauzko Itiozabal baserria errentan eman zion Migel
ganadurik saldu, zorra ordaindu bitartean.
Etxaberi, eta, egin zuten kontratuaren arabera, baseObligazio-agirian lekuko Domingo Lizarrarats eta Do- rriko ganaduengatik Migelek Joan Martinezi urrezko
mingo Aspe izan ziren (ikus [XVI. m. (26-VII) 7] agiria). 8 dukat zor zizkion. Zor hura onartu egin zuen maizterrak, eta urtebeteren buruan ordainduko zion. Bitar- 1526-VIII-8an, Zestoan, Pedro Martinez Baltzo- tean ganaduak hipotekatuta geratuko ziren.
lakoak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean aitorObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
tu zuenez, itsasoz Andaluziara joatekoa zen. Horregatik, ahalordea eman zien Domingo Artigari, Joan Domingo Artiga, Domingo Lizarrarats eta San Joan
Baltzolari eta alaba Maria Perez Baltzolakoari, hari Arretxe (ikus [XVI. m. (26-IX) 5] agiria).
zegozkion negozio eta auzietan ordezka zezaten. Pe- 1526-IX-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esdro testamentua egin gabe hiltzen baldin bazen, hark
emandako agiria (Domingo Artigaren esku zegoena) kribauarekin Sebastian Artazubiaga zestoarra eta bi
oiartzuar elkartu ziren: Joanes Ierobi (“Basarto” goitestamentu gisa hartuko zen.
tizeneko hauspogilea) eta Migel Ierobi semea. SebasAhalordea zutenek Pedrori zegozkion diruak eta tian Artazubiagak aita-semeei larruak eman zizkien,
ondasunak kobratu ahal izango zituzten, ordaina- eta hauek urrezko sei dukat zorretan utzi zizkioten.
giriak emango zituzten, auzietarako prokuradoreak Hurrengo San Martin egunerako ordaintzeko obliizendatuko zituzten, etab. Ahalorde-agirian lekuko gazio-agiria eman zioten. Lekuko hiru zestoar hauek
honako zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz- izan ziren: Esteban Eztiola eskribaua, Martin Ipintza
Lilikoa, Joan Ibañeta eta Joan Artzuriaga (ikus [XVI. eta Anton Altzolarats.
m. (26-VIII) 4] agiria).
Leku berean eta lekuko berak aurrean zirela, Migel
- 1526-IX-9an, Arroan, Zestoako Blas Artazu- Ierobi semeak zin egin zuen obligazio-agiriaren aurka
biaga eskribauaren aurrera Debako Joan Baltzola ez zela joango adingabea zela argudiatuta edo beste
eta Joan Errementari (Arroakolaren jabea) azaldu ezer argudiatuta (ikus [XVI. m. (26-IX) 5] agiria).
ziren. Bien artean ordura arte izandako harremanen
- 1526-X-21ean, Zestoan, Etorrako maizterra (Dokontuak egin zituzten, eta Joan Baltzolak ordainagiria eman zion Joan Erementariri. Lekuko Zestoako mingo Olazabalegi) eta nagusia (Joan Martinez AmiDomingo Artiga, Martin Lizaso eta Joan Erretza- libikoa) Joan Baltzolarekin elkartu ziren Blas Artazubal izan ziren. Hurrengo egunean, irailaren 10ean, biaga eskribauaren aurrean. Joan Baltzolak hezitako
- 1526-VII-29an, Zestoan, Pagio baserriaren jabea
(Pedro Martinez Baltzolakoa) eta Joan Estensoro maizterra (segurarra) bildu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Lehenago Joan Martinez Ibañetakoa
eskribuaren aurrean nagusiak eta maizterrak Pagio baserriaren errentamendu-kontratua egina zuten.
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2.26. irudia. azpeitiko
egurtzazpi.

idi parea saldu zien Domingori eta Joan Martinezi
12,5 dukatean. Orduan 6 dukat ordaindu zizkioten,
baina 6,5 dukat zorretan geratu zirelako, hurrengo
Eguberri egunerako ordaintzeko obligazio-agiria
eman zioten Joan Baltzolari.

- 1526-XII-13n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Martin Artzuriaga eta Esteban Artazubiaga zestoarrak
elkartu ziren. Martin Artzubiagari Getariako Joan Asuk eta
Zumaiako Pedro Etxabek 446 txanpon (9na mairaikoak)
zor zizkioten, bere garaian Joan Martinez Loidikoa eskribauak egindako obligazio-agiriaren arabera.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Erretzabal, Domingo Arretxe eta Domingo AmiZor hura kobratzeko eskubidea Martin Artzuriagak
libia. Gero, Joan Baltzolaren aginduz, Blas Artazu- Esteban Artazubiagari eman zion, eta agirian lekuko
biagak ezabatu egin zuen obligazio-agiri hura (ikus Martin Otxoa Artazubiagakoa, Domingo Urbieta eta
[XVI. m. (26-IX) 5] agiria).
Joanes Altzolarats zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
m. (26-XII) 6] agiria).
- 1526-XI-21ean, Itziarko elizan, igandeko herrimeza ematen ari zen Fernando Irarrazabal gaztea. Es- 1526-XII-16an, Zestoan, Grazia Larretxe serokaintzako garaian Fernando apaizari jendeak olatak ra ohean gaixo zegoela, Blas Artazubiaga eskribaua
eta argizariak eman zizkion. Orduan Debako alkate- bertan zela Joan Etorraetxea eta Grazia Baltzola seorde Domingo Altzola azaldu zen, eta olatak eta argi- nar-emazteak azaldu ziren. Grazia Baltzolak Grazia
zariak indarrez kendu egin zizkion. Haiek, bahituta, serorari 7,5 dukateko zorra egin zion bere garaian,
Antso Azpururen esku utzi zituen.
baina ordurako 5,5 dukat itzulita zeuzkan. Egun hartan, abenduaren 16an, falta ziren bi dukatak ordaindu
Fernando Irarrazabal apaizak protesta egin zuen, zituen Grazia Baltzolak, eta zorra erabat kitatuta geraeta Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari gertatu- tu zen. Ondorioz, Grazia Larretxek ordainagiria eman
rikoaz testigantza eskatu zion. Lekuko Debako Fer- zion Grazia Baltzolari.
nando Peña eta Joanes Zubeltzu apaizak eta Sasiola
batxilerra, eta Zestoako Martin Artzuriaga izan ziren.
Ordainagirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziDebako Martin Perez Gorozikakoa eskribaua ere ber- ren: Joan Martinez Lilikoa, Martin Artzuriaga eta Matan zen (ikus [XVI. m. (26-X) 11] agiria).
txin Legarda (ikus [XVI. m. (26-XII) 10] agiria).
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2.1.9. Zenbait zestoarren testamentuak

etab. eman zizkien maileguz. Iloba Fernandok kobratuko zituen.

- 1526-VIII-3an, Arroako Errementari etxean, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Elbira
Leizaola alargunak testamentua egin zuen. Errementari etxea Arroako Ermuan zegoela dio testamentuak.
Elbirak agindu zuenez, haren gorputza Arroako elizan
hobiratuko zuten, Fernando Arantza ilobak nahi zuen
lekuan. Ohiko hiletak eta elizkizunak egingo zituzten
haren arimaren alde. Hiru aldiz 30na meza ere aterako
zituen Fernando ilobak.

Oinordeko unibertsal Fernando Arantza iloba
izango zen. Testamentuan lekuko arroar hauek izan
ziren: Joan Domingez Areitzagakoa, Martin Ermua,
Joan Arbe, Pedro Zozaberro, etab. (ikus [XVI. m. (26VIII) 1] agiria).

- 1526-VIII-3an, Arroako Eizagirre izeneko
etxean, Maria Perez Areitzagakoak testamentua
egin zuen Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren
Gatibu zeuden kristauak askatzeko zilarrezko errea- aurrean. Bere gorputza Arroako elizan hobiratuko
la eman zuen, Arroako Santa Ana elizarentzat beste bat zuten, eta haren arimaren alde ohiko hiletak eta
eta Itziarkoarentzat beste bat. Arroako elizan, kutxa elizkizunak egingo zituzten. Bi aldiz 30na meza
batean, hainbat oihal, iztupa-izara, zoronga, ohe-es- emango zituzten: 30 Arroako bikarioak eta 30 Joan
talki, etab. zituen. Etxean ere bazituen iztupa-izarak, Urainziar apaiz ilobak.
mihise-izarak, arropak, tresneria, etab.
Limosnak eman zituen, kristau gatibuak askatzeko,
Maileguz emandako diruaren zerrenda egin zuen Arroako elizarentzat (dukat bat), Itziarko elizarentzat
gero: etxean 10 dukat, Fernando ilobari 3 dukat, Fer- (erreal bat) eta honako ermita eta elizentzat: Santiago, San
nando Igartzari dobloia (2 dukat), Martin Diaz Er- Joan, Santa Katalina, San Lorente, Elorriagako San Estemukoari dukat bat. Bestalde, Getariako Pedro Ibañez ban (San Sebastian behar luke), Oikiako San Bartolome
Aldamarkoak 6 dukat eta erdi zor zizkion Elbiraren eta Aizarnazabalgo San Migelentzat (txanpon bana).
seme Pedro zenari, eta Elbira zen kobratu behar ziMaria Perez Areitzagakoaren alaba Madalenak 12
tuen oinordekoa. Kristobal Artzubiagari eta emazte
Maria Joango Untzagari 6 dukat, ohe osoa, izarak, txanpon zor zikion Iraetako andreari, eta 30 txanpon Li-

2.27. irudia. Itziarko
arantzagoikoa.
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liko andre zaharrari. Zor haiek ordaindu egingo zituzten
Maria Perezen ondasunetatik. Ondoren Maria Perezek,
jasotzeko zeuzkan maileguen zerrenda egin zuen. Zordun zituenak hauek ziren: Zumaiako Joan Amilibia (8
dukat eta 48 txanpon, eta 20 erreal), Inesa Olazabalen
Joan Larretxe semea (10 dukat eta 3 erreal), Joan Perez
Areitzagakoa (5 dukat), Esteban Elorriagaren emaztea
(dukat bat), Domenja Zugasti (10 kintal burdina), Maria
Joan Azkaeta (3 dukat), Migel Zugastiren ondorengoak
(32 txanpon), Martin Egañaren Grazia emaztea (dukat
bat), Martin Olazabal (dukat bat), Arroako Maria San
Joan serora (3 dukat), Maria Ortiz Iraetakoa (34 txanpon
eta “agnus dei” bat), Lopeitza Iraeta (bi dukat, Madalenak Joan Beltran Iraetari kobratzeko).

rasko San Romanera eta Getariako San Prudentziora
erromerian joango zen bat, eta Zestoako ospitalearentzat 11 txanpon. Aizarnako elizak dukat bat zor zion
Pedro Askatsuari, baina hura elizarentzat utzi zuen.
Pedrok jarraian bere zorren zerrenda egin zuen: Martin Lizarraratsi 5 dukat (ken 6,5 florin), Domingo Etxegarairi 2 dukat, Joan Indori 3 dukat, Santa Engraziako
Maria serorari 95 txanpon, eta Joan Igartzari dukat bat.

Bestalde, Joan Amilibiak Pedro Askatsuari jornal
batzuk zor zizkion. Etorraetxeko Grazia Baltzolarekin ganaduak erdi bana zeuzkan, eta Pedrok bi dukat
zor zizkion Graziari. Pedrok Gorosarrin gurasoak hil
zitzaizkionean dirua eta ardiak jaso zituen, baina arOrtiz Iraeta zenak dobloia (2 dukat) zor zion Maria tean senipartearen zati bat jasotzkeo zeukan. GoroPerezi, baina Joan Ipintzaren itsasontzian hil egin zen. sarrikoek, gainera, upela egiteko eman zien zura zor
zioten. Pedrok, berriz, Askatsua baserrian idi parea, 8
Beraz, Joan Ipintzari kobratu behar zioten zorra.
behi, 30 ardi eta 16 ahuntz zituen.
Horiez gain Erleteko etxean hainbat ohe, izara, zoronPedrok eta Maria Joango Askatsua emazteak hiru
ga, arropa, etab. zeuzkan, eta haietako ohe baten jantziak
Mariatxorentzat (Joan Domingez Areitzagakoaren ala- seme-alaba zituzten: Maria (zaharrena), Madalena eta
barentzat) izango ziren. Maria Perezen alaba Madalena Matxin. Mariarentzat izango zen Askatsua baserria,
Zubeltzukoa izango zen oinordeko unibertsal. Testamen- amak esanda bezala ezkontzen zenean. Horretarako hetu-betearazle, besteak beste, Joan Areitzaga eta Domingo renaren eta bostenaren hobekuntza egin zion. Beste bi
anai-arrebek senipartea jasoko zuten. Amak prestaturiko
Areitzaga (Arroako bikarioa) izendatu zituen.
ezkontzari uko egiten bazion, Maria herentziatik kanpo
Testamentuan lekuko honako hauek izan ziren: geratuko zen, eta ahizpa edo anaia izango zen oinordeko.
Joan Domingez Areitzagakoa, Pedro Zozaberro, FerTetamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Manando Arantza eta Anton Ermua (ikus [XVI. m. (26ria Joango Askatsua (emaztea), Joan Igartza eta Joan
VIII) 2] agiria).
Gorosarri. Testamentuan lekuko hiru zestoar hauek
- 1526-X-9an, Aizarnan, Pedro Askatsuak, ohean izan ziren: Domingo Urbieta, Joan Igartza eta Anton
gaixo zegoela, testamentua egin zuen Blas Artazubia- Altzolarats (ikus [XVI. m. (26-X) 3] agiria).
ga eskribauaren aurrean. Hiltzen zenean Aizarnako
- 1526-XII-13an, Zestoan, gaixo zegoen Grazia
elizan lurperatuko zuten, Askatsua etxearen hilobian,
eta ohiko hileta-elizkizunak egingo zizkioten. Eliza Larretxe serorak testamentua egin zuen Blas Artaberean hogeita hamarna meza emango zituzten haren zubiaga eskribauaren aurrean. Hildakoan Zestoako
arimaren alde Ipintza abadeak, Joan Otxoa Artazubia- elizan lurperatuko zuten, eta bertan egingo zizkioten
ohiko hiletak eta elizkizunak.
gakoak eta Domingo Urbietak.
Lehenbizi zenbait limosna eman zuen: Aizarnako
Limosna hauek eman zituen: gatibu zeuden kristauak askatzeko erreal bat, Zestoako elizarentzat erreal elizari 2 erreal, gatibu zeuden kristauak askatzeko
bat, Santa Engraziako elizarentzat bi txanpon, Altzola- erreal bat, Zestoako ospitaleari 4 txanpon, Santa En- 139 -
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2.28. irudia. arroako
Larretxezar.

graziari erreal bat, Aizarnazabalgo elizari 2 txanpon,
Arroako San Esteban elizari erreal bat eta San Lorenteri bi txanpon. Gainera, Zestoako eta Aizarnako elizetan sei apaizek 30na meza emango zuten haren arimaren alde. Hauek ziren sei apaizak: Esteban Aisoro
bikarioa, Joan Lili, Joan Otxoa Artazubiagakoa, Domingo Urbieta, Ipintzako abadea eta Indoko abadea.

Domenja ahizpari geratu zitzaizkion ondasunak haren oinordekoarentzat izango ziren, baina Domenjak
Zestoako Zabaleta baserrian zituen ganaduak ez. Domenja Mena ahizparen seme Beltran Iraeta Zestoako
Ariztondo etxera ezkondu zen, eta Zabaleta baserria
ere bazeukan. Beltranek amari zor ziona barkatu egin
zion Ariztondo etxeari eta bertako oinordekoari.

Ondoren, jasotzeko zeuzkan zorren zerrenda egin
zuen. Hauek zituen zordunak: Fernando Sorazabal (2
dukat), Fortun Iraeta (5 dukat), Maria Perez Barrundikoa (3 dukat), Joan Urbieta (3 dukat), Maria Perez
Altzolaraskoa (2 dukat), Maria Ramos (35 txanpon),
Martin Fernandez Edarritzagakoa (50 marai), Grazia
Etorraetxea (2 dukat), Margarita Lizarrarats (dukat
bat eta 100 marai), Sebastian Olazarragaren Lopeitza emaztea (30 txanpon), Joan Martinez Ibañetakoa
(8 dukat), Ana Ibañeta (4 dukat), Martin Irarraga (14
txanpon) eta Maria Beltran Urbieta (18 txanpon).

Grazia Larretxek bere iloba Grazia eta Maria Beltrani hainbat izara, ohe, zoronga, etab. utzi zizkien.
Etxeko oinordeko izango zenarentzat bost ohe oso eta
etxeko hornidura eta arreoa utzi zituen.
Testamentu-betearazle hiru zestoar hauek izendatu zituen: Esteban Aisoro bikarioa, Joan Lili apaiza
eta Fernando Olazabal medikua. Lekuko Joan Otxoa
Artazubiagakoa, Joan Martinez Amilibikoa eskribaua
eta Pedro Artzuriaga izan ziren.

Bi egun geroago, abenduaren 15ean, Grazia LarreBestalde, Grazia Larretxek kutxan 12 dukat txe serorak testamentuari kodiziloa erantsi zion. Teszeuzkan. Gainera ahizpa Domenja Mena zenaren tamentuan 78 dukat ordaindu zituela zioen, ahizpatestamentua betetzeko 78 dukat ordaindu zituen, eta ren testamentuan agindutakoa betetzeko, baina dukat
ordainketen zerrenda Joan Martinez Ibañetakoak ida- haiek ahizparen ondaretik hartu zituela zehaztu zuen.
tzitako agirian zegoen. Joan Otxoa Artazubiagakoa
Zabaleta baserriko ganaduak ere aipatu zituen,
apaizak beste 30 meza emango zituen Domenja ahizbaina haiek beretzat gorde nahi zituen, testamentuko
pa zenaren arimaren alde.
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aginduak betetzeko eta ahizpa Domenjaren oinordekoarentzat izan zitezen. Bestalde, Fortun Iraetak beste
30 meza emango zituen Graziaren arimaren alde.

ko. Lekuko, besteak beste, Domingo Zabala eta Joan
Lizarrarats izan ziren.

Egun berean, hau da, urtarrilaren 8an, Martin OndalLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Ar- de eta Martin Indo arbitroek beren epaia eman zuten.
tazubiagakoa, Joan Amilibia eta Joan Otaegi (ikus Maria Beltran amak eta Joan anaiak urrezko 104 dukat
emango zizkioten Domingo anaiari Urbietako senipar[XVI. m. (26-XII) 7] agiria).
teagatik. Epeka honela ordainduko zizkioten: hurrengo garizumako Pazko egunean 24 dukat, eta handik
2.1.10. Beste zenbait kontratu, ahalorde
aurrera urtero egun berean 10na dukat, 104 dukateko
eta agiri
kopurua osatu arte. Domingo apaizak Urbietako etxean
- 1526-I-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren ez zuen ezergatik inolako eskubiderik izango diru hura
aurrean Domingo Urbieta (edo Artiga) apaiza, Maria kobratuta. Lekuko Domingo Zabala, Joan Arretxe eta
Beltran Urbieta ama eta Joan Urbieta anaia zaharra Joan Lizarrarats zestoarrak izan ziren.
elkartu ziren. Urbietako seniparteagatik Domingo
Egun berean, Lizarrarats etxean, Blas Artazubiaapaizak auzia zeukan Maria Beltran amarekin eta Joan
anaiarekin Valladoliden (ikus [XVI. m. (25) 28] agi- ga eskribauak epaiaren berri eman zien Maria Beltran
ria). Auzia beste bide batetik konpontzeko, bi aldeek amari eta bi anaiei. Hirurak ontzat eman zuten epaia
arbitro epaileak izendatu zituzten: Martin Ondalde eta (ikus [XVI. m. (26-I) 2] agiria).
Martin Indo. Ahalmena eman zieten beren epaia eman
- 1526-I-15an, Arroan, Zestoako Blas Artazubiaga
zezaten, eta bi aldeek epaia betetzeko konpromisoa
hartu zuten. Epaia betetzen ez zuenak urrezko 200 eskribauaren aurrean Joan Martinez Igartuakoa (Iraetako olagizona) eta Joan Armendia elkartu ziren. Biek
dukateko isuna ordaindu beharko zuen.
erdi bana Otxoa Martinez Beduakoa zestoarrari basoa
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Esteban erosi zioten egur-ikatza egiteko. Bi txanpon ordainAisoro bikarioa, Joan Otxoa Artazubiagakoa benefi- duko zizkion Joan Martinezek Otxoari 10 eguneko
epean. Joan Armendiak, berriz, hurrengo martxoko
ziadua eta Anton Lizarrarats.
Andre Mariaren egunetik hasita urtebetera ikatz guzJarraian, egun eta leku berean Maria Beltran Ur- tia eginda edukiko zuen.
bietak Domingo semeari garizumako Pazko eguneOndoren, Joan Martinezek ikatzaren erdia Iraetako
rako zilarrezko katilua emango ziola agindu zion.
burdinolara garraiatuko zuen, eta Joan Armendiak bere
- 1526-I-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- erdia. Gero ikatz hura alde bakoitzak Iraetako burdinolan
ren aurrean Domingo Urbieta (edo Artiga) apaiza, eta erabiliko zuen. Kontratu-agirian lekuko Arroako DominJoan Urbieta anaia zaharra elkartu ziren. Joan, ama go Areitzaga, Joan Arbe eta Joan Aldalur izan ziren.
Maria Beltran Urbietaren izenean ere aurkeztu zen, eta
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko
egun batzuk lehenago arbitro epaileak izendatuz sinatutako konpromisoaz agiria egin zuten lekukoen aurrean. berak aurrean zirela, Joan Armendiak konpromisoa
hartu zuen hurrengo Pazko egunerako Joan Martinez
Hurrengo egunean, Zestoan, berriz ere Domingo Igartuakoari urrezko 12 dukat ordaintzeko; maileguz
Urbieta apaiza, Maria Beltran ama eta Joan Urbieta hartu baitzizkion (ikus [XVI. m. (26-I) 7] agiria).
anaia elkartu ziren. Martin Ondalde eta Martin Indo
- 1526-II-8an, Aizarnan, Joan Zelaia eta Maria Poarbitro epaileei epaia emateko epea egun hartara arte
luzatu zieten. Egun osoa zuten erabakia jakinarazte- tzueta ezkondu ziren. Blas Artazubiaga eskribauak
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2.29. irudia. akoako
Zelaia baserria.

Joan Lopez Zelaikoak bere seme Joani urrezko 30
idatzi zuen ezkontza-kontratua. Joan Zelaiaren aita
Joan Lopez Zelaikoa zen, eta Maria Potzuetarena Ma- dukat agindu zizkion. 20 dukat garizumako Pazko
teo Potzueta zena. Ama, berriz, Maria Martinez Ai- egunerako ordainduko zizkion, eta gainerako 10ak
handik urtebetera. 20 dukat Zestoako herriak emango
zarnazabalgoa zen.
zizkien, Nafarroako gerra zela eta, errege-erreginen
Maria Martinezek alabari eta Joan suhiari Enzina armadaren zerbitzuan idiekin ibili zirelako.
(oraingo Intzina) etxea eman zien, Aizarnako plaSeme-alabarik izan gabe ezkontideren bat hiltzen
zan zegoena, bere baratze, lur, sagasti eta guzti. Joan
Perez Zabalakoarekin erdi bana zeukan sagastia ere baldin bazen, edo seme-alabak testamenturik egin
eman zien. Horiez gain, jantzitako bi ohe oso, sei ardi gabe hiltzen baldin baziren, ezkontzara eramandako
eta etxeko horniduraren erdia ere ezkonberriei eman ondasun bakoitza bere jatorrizko enborrera itzuliko
zizkien. Ondasun higigarri eta higiezinen herenaren zen; baita irabazien erdia ere.
eta bostenaren hobekuntza ere egin zien. Ondoasunen
Maria Martinez Aizarnazabalgoaren fidatzaile
gozamenaren eta prestazioaren erdia beretzat gorde
Martin Gartzia Lasaokoa, Joan Igartza eta Martin
zuen Maria Martinez amak bizialdirako.
Ondalde izan ziren. Joan Lopez Zelaikoarenak, beMaria Martinezek seme Joanes Potzuetari gela rriz, Martin Gartzia Lasaokoa, Lope Zelaia eta Joan
bat utzi zion bizialdirako Enzina etxean. Hain zuzen “Beltza” Zelaia. Maria Martinezek eta Joan Lopezek
Joan Gebara osaba zenak lo egiten zuen gela hartan. konpromisoa hartu zuten fidatzaileak obligazio hartaJoanes semeari jantzitako bi ohe oso, eztainuzko hiru tik onik ateratzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
plater eta beste zenbait tresna agindu zizkion ikaske- Domingo Urbieta, Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta
tak amaitu eta meza ematen zuenerako. Etxeko seni- Esteban Aranguren (ikus [XVI. m. (26-II) 3] agiria).
parteagatik urrezko 60 dukat agindu zizkion. 30 dukat
- 1526-II-11n, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriordurako emanak zizkion ikasketak egiteko, eta beste
30 emango zizkion gero. Joanes Potzuetak hori onartu bauaren aurrean Domingo Arretxe eta Maria Legarda
eta, zin eginda, uko egin zion Enzina etxean zituen bildu ziren. Domingo hargina Arroan bizi zen, eta Maria Legarda (Urdanetako elizako serora) izeba zuen.
eskubideei, arreba Maria Potzuetaren mesedetan.
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2.30. irudia. aizarnako
egañazpi.

elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Martinek bere gain obligazioa hartu zuen hurrengo
ekaineko San Joan egunerako Santxari 153 txanpon
emateko. Martinek, izan ere, balio hura lehendik ardotan eta olotan jasoa zuen Santxak emanda. Martin
Aranok bere aldeko zenbait legeri uko egin zion; baita
kapareen aldeko legeei ere. Beraz, zorra ordaintzen
Obligazio-agirian lekuko Joanes Potzueta, Martin ez bazuen, preso eduki zezaketen kapare izanagatik,
kontratu hartan kapare-legeari uko egin ziolako. BesPerez Kortazarkoa, eta Estibalitz Umansoro izan zitela ezingo zuten preso hartu. Esan beharra dago Marren (ikus [XVI. m. (26-II) 5] agiria).
tin kapare edo aitoren seme zela, nahiz eta mandazai- 1526-II-14an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga na izan, beste edozein gipuzkoar bezlaxe. Obligazioeskribauarekin Maria Perez Potzuetakoa (Lope Potzueta- agirian lekuko Martin Artzuriaga eta Pedro Gesalaga
ren alarguna) eta Domingo Aranguren elkartu ziren. Do- zestoarrak eta Joan Baltzola debarra izan ziren.
mingok lehen Lope zenari bi mando saldu zizkion 18,5
Egun berean, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga
dukatean, baina Lopek ez zizkion ordaintzen, eta Domingok bi mandoak berreskuratu egin zituen. Egun hartan, eskribauarengana Grazia Arano alarguna (Joanto Araotsailaren 14an, bi mandoak Maria Perez alargunari saldu no zenaren alaba), alaba Maria, Grazia Egaña eta Dozizkion urrezko 18,5 dukatean, eta honek hurrengo ekai- mingo Arano elkartu ziren. Joanto Arano zenak Grazia
Aranori ezkondu zenean 5.000 marai agindu zizkion,
neko San Joan egunerako ordainduko zizkion.
eta haiek jasotzeko auzia ipini zieten Grazia Egañari,
Salerosketan lekuko Zestoako Joanes Potzueta, honen seme Domingo Aranori eta ondorengoei.
Joan Ezenarro eta Martin Lizasoeta izan ziren (ikus
Domingo Aranok, ordea, Grazia Aranori eta Ma[XVI. m. (26-II) 15] agiria).
ria alabari urrezko bi dobloi (edo lau dukat) ordain- 1526-II-18an, Aizarnako plazan, Zestoan, Martin du zizkien. Ondorioz, Grazia eta Maria ama-alabek
Arano mandazain zestoarra eta Azpeitiko Santxa Akoa ordainagiria eman zioten Domingo Aranori. Lekuko
Aizarnako Legarda etxean Mariak gurasoen eta Joan
Legarda anaia zenaren herentziagatik zegozkion eskubideak Domingoren esku utzi zituen. Domingo ilobak, ordea, Legardako etxeaz zegoen auzia bere alde
epaituta amaitzen zenean, urtebeteko epean urrezko lau
dukat emango zizkion Mariari.
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- 1526-IV-3an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrizestoar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Domingo Apategi eta Martin Etxeberria (ikus [XVI. m. (26- baua aurrean zela Joan Perez Zabalakoa eta Martin
Zuube zestoarrak elkartu ziren. Martinek Joan Perezi
II) 19] agiria).
urrezko lau dukat itzuli zizkion, lehendik maileguz
- 1526-II-27an, Zestoan, Joan Perez Arretxekoa eta jaso zituelako, eta Joan Perezek ordainagiria eman
Osana Erretzabal elkartu ziren Blas Artazubiaga es- zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Lizarrakribauaren aurrean. Lehendik, Zumaiako Joan Perez rats, Joan Igartza eta Martin Zelaia (ikus [XVI. m.
Elorriagakoa eskribauaren aurrean, Joan Perez Arre- (26-IV) 2] agiria).
txekoak Osana Erretzabali 140 sagarrondoko azale- 1526-IV-13an, Donostian, Zestoako Blas Artazurako sagastia saldu zion, sagarrondo bakoitzak hamar
besoko neurria izanik. Sagarrondoko neurri bakoitza- biaga eskribauaren aurrean Bartolome Ibarbia azaldu
zen. Bartolome prokuradore zen Gipuzkoako korrejigatik 40 txanpon ordainduko zizkion.
menduan, eta Londresko Tomas Plome jaunak emanOsana Erretzabalek egun hartan, otsailaren 27an, dako ahalordea zuen. Gutuna ere bidali zion ingeleordaindu zuen falta zitzaion zatia, eta Joan Perez sak, Joan Casin jaunari ehun kintal burdina emateko.
Arretxekoak ordainagiria eman zion Blas Artazubiaga Guztira 600 kintal zeuzkan bahituta, baina Zumaiako
eskribauaren bidez. Lekuko, besteak beste, Joan Mar- alkateen aginduz handik 100 Joan Casin jaunari
tinez Amilibikoa eta Esteban Artazubiaga izan ziren emango zizkioten. Gainerako kintalak bahituta egongo ziren lehen bezala.
(ikus [XVI. m. (26-II) 21] agiria).
- 1526-III-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Joan Gonzalez Zelaikoa eta
Migel Zelaia semea elkartu ziren. Zestoako Kontzejuak Joani dirua zor zion, bere idiekin armadaren zerbitzuan ibili zelako (Nafarroako gerraren
garaian). Hain zuzen Migel Zelaia semeari ahalordea eman zion zor hura kobra zezan. Agirian lekuko Anton Lizarrarats eta Joan Akoa izan ziren
(ikus [XVI. m. (26-III) 6] agiria).

Bartolome Ibarbiak Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoa prokuradorea ordezkatu zuen. Agirian lekuko
honako hauek izan ziren: Zestoako Domingo Artiga,
Zumaiako Aginaga lizentziatua eta Debako biztanle
bat (ikus [XVI. m. (26-IV) 3] agiria).

- 1526-IV-20an, Iraetan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Pedro Iribarrena eta Domingo Agirre elkartu ziren. Elkarren artean Pedrok
eta Domingok 11 dukateko balioaz kontraturen bat
- 1526-IV-3an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- egin zuten. Lekuko, besteak beste, Joan Saez Pagibauarekin bi alargun zestoar elkartu ziren: Katalina nokoa eta Martin Ibiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (26Eleizamendi eta Maria Joango Bengoetxea. Katali- IV) 5] agiria).
nari Oikiako Domingo Goiburu zenak eta emazteak
- 1526-V-13an, Zestoan, bertako Joan Zuube harurrezko bederatzi dukat zor zizkioten: 4,5 dukat maileguz eman zizkielako, eta beste 4,5 dukat haiei egin- ginak ordainagiria eman zion Pedro Iribarrenari, Blas
dako zerbitzuengatik. Auzia zuten korrejidore aurrean. Artazubiaga eskribauaren bidez, Pedrok Joani 11
dukat eta erdiko zorra ordaindu egin ziolako. Lekuko
Katalinak, dena den, 9 dukat haiek kobratzeko es- Martin Azpiazu, Lope Amilibia eta Joan Amilibia
kubidea Maria Joango Bengoetxeari utzi zizkion, Ma- gaztea izan ziren (ikus [XVI. m. (26-V) 5] agiria).
ria Joangok ordainduko zizkiolako. Lekuko Joan Pe- 1526-V-27an, Zestoan, bertako Joan Bikendik
rez Idiakaitz-Lilikoa eta Fernando Arreitza zestoarrak
eta Joan Domingez Areitzagakoa debarra izan ziren obligazio-agiria egin zion Errezilgo Antxiturbiko
Joan Amasi, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez.
(ikus [XVI. m. (26-IV) 1] agiria).
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- 1526-VI-4an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaZestoarrak errezildarrari idia erosi zion urrezko sei
dukatean, eta bi epetan ordainduko zion: hiru dukat rengana Joan Arbestain zapataria hurbildu zen. Ahalorhurrengo San Migel egunean, eta beste hirurak hu- dea eman zien Ramus Zabala semeari eta Gipuzkoako
korrejimenduko zenbait prokuradoreri (Antonio Atxagarrengo Pazko egunean.
ri, Bartolome Ibarbiari, Joan Lopez Etxanizkoari eta abaObligazio-agirian lekuko Joan Igartza eta Joan Pe- rri). Ahalordearen bidez Azpeitiko Joan Badiolari, hark
rez Zabalakoa zestoarrak eta Joan Intzitorbia errezil- Joan Arbestaini egin zion zorra kobratu behar zioten.
darra izan ziren (ikus [XVI. m. (26-V) 5] agiria).
Ahalorde-agirian lekukoetako bat Martin Legarda
- 1526-VI-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- izan zen (ikus [XVI. m. (26-VI) 5] agiria).
bauaren aurrean Bartolome Txiriboga azaldu zen.
- 1526-VI-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga esBartolome, Katalina Diaz Mirubikoaren semea eta
Pedro Zumaia (edo Txiriboga) zenaren anaia zen. Pe- kribauarekin bi zestoar elkartu ziren: Joan Martinez
dro zena Granadan hil zen eta Terranova-ko dukesa- Amilibikoa eskribaua eta Joan Martinez Erretzabalrengandik (Gonzalo Fernandez de Cordoba Kapitain goa. Martin Gartzia Lasaokoa Zestoako alkate zeHandia zenaren alargunarengandik) dirua jasotzeko nean, Joan Martinez Erretzabalgoa fiel izan zen. Orzeukan (ikus [XVI. m. (21) 2] agiria). Horretarako duan Kontzejuaren diruak eduki zituen, eta egun harahalordea zeukanari kendu eta Joan Martinez Olo- tan, ekainaren 18an, Joan Martinez Amilibikoari falta
tzagakoari eman zion Bartolomek, ama Katalinaren zen diru guztia eman zion.
izenean. Pedro zena Granadan, Kapitain Handiaren
Ondorioz, Joan Martinez Amilibikoak ordainagiria
etxean, mahai-zaindari izan zen, hau da, edariak zerbitzatu, okela txikitu eta janariak dastatzen zituen, po- eman zion. Ordainagirian lekuko hiru zestoar hauek
zoituta zeuden ala ez jakin eta nagusia babestearren. izan ziren: Esteban Artazubiaga, Pedro Garratza eta
Martin Zuube (ikus [XVI. m. (26-VI) 6] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olaza- 1526-VII-21ean, Zarautzen, Blas Artazubiaga
bal, Martin Indo eta Domingo Urbieta (ikus [XVI. m.
eskribauaren aurrean Zestoako Joan Otxoa Goro(26-VI) 2] agiria).

2.31. irudia. akoako
Zuubebarrena edo
Loperena.
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sarrikoa eta Martin Joan Mendia (Zarauzko eskri- urrezko bost dukateko errenta ordainduko zuen, honako
baua) bildu ziren. Martin Joanek Joan Otxoari Za- baldintza hauekin:
rauzko Inurritzako zubiaren ondoan zegoen Zubiaurre
baserria, bere lur guztiekin, saldu zion; baita Lanberri
- Maizterrak soro guztiak erabiliko zituen, Maria
izeneko lursaila ere. Indolloa izeneko lekuan zegoen
Perezek erabiltzen zuena izan ezik.
lursail hura, Martin Joanen aitonak Berazadi etxekoei
erosi zien bere garaian.
- Mariak upel onena emango zion Martini; baita
beste upel txiki bat ere.
Dena den, Zubiaurre baserriak bere soro, mendi,
harizti, gaztainadi eta gainerako hainbat zuhaitz zi- Mariak Martini baserriko lanabes guztiak utziko
tuen, eta haien guztien mugak eta mugakideak zezizkion sei urterako.
haztu egin zituzten. Indolloa izeneko lekuan beste bi
lursail beren eranskinekin ere saldu zizkion Martin
- Behi, ardi eta ahuntzak erdi bana haziko zituzten.
Joanek Joan Otxoari. Haien mugak eta mugakideak
Maria Perezek bere kontura txerria hazi ahal izanere zehaztu zituzten.
go zuen.
Joan Otxoa Gorosarrikoak urrezko 266 dukat eta
28 txanpon eta erdi ordaindu zizkion Martin Joan
zarauztarrari, eta honek konpromisoa hartu zuen
salmenta-agiriak zioena errespetatzeko. Salerosketan
lekuko honako zarauztar hauek izan ziren: Martin Zarautz, Migel Elizamendi, Lope Irure eta Joan Indo.

- Sukaldeko gela bat eta goiko gela (ganbara) bat
Mariarentzat izango ziren. Ogia erretzeko labea
ere erabili ahal izango zuen.
- Sagar guztiak Martinentzat izango ziren, baina
gainerako fruitu guztiak erdi bana. Sagarrondoak
nola aitzurtu eta simaurtu ere erabaki zuten.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan zirela,
Martin Joan Mendiak Joan Otxoa Gorosarrikoa Zu- Etxeari zegozkion zergak ere ordainduko zituzten.
biaurre baserrira, eta saldutako lursail guztietara, eskutik helduta sartu egin zuen. Joan Otxoak ateak itxi
Errentamendu-agirian lekuko Esteban Aranguren
eta ireki, aitzurraz aitzurtu eta zuhaitz-adar batzuk gaztea eta Martin Iribarrena izan ziren (ikus [XVI. m.
moztu zituen, jabea bera zela adierazteko.
(26-VI) 10] agiria).
Ondoren, leku berean, Martin Joan Mendiaren
emazte Ana Egiak, senarraren baimenaz, ontzat eman
zuen egindako salmenta hura eta bermeak eman zituen, bere dotea zela eta, agiriak zioenaren aurka
ez joateko. Doteagatik zegokiona hipotekatzeko ba
omen zituzten beste ondasun batzuk. Gainera, berme
gisa, zin egin zuen salerosketa haren aurka ez zuela
egingo (ikus [XVI. m. (26-VI) 9] agiria).

- 1526-VII-8an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak bertako plazako Zazpisagasti etxearen erdia
errentan sei urterako emateko kontratua idatzi zuen.
Etxearen jabea Maria Perez Potzuetakoa alarguna
zen, eta maizterrak Martin Gorosarri eta honen ama
Santxa Potzueta. Urtero 3 dukat eta dukataren seirena ordainduko zuten errenta gisa, aurreko hileko San
Joan egunetik kontatzen hasita.

- 1526-VI-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak Potzueta baserriaren errentamendu-kontratua idatzi zuen. Maria Perez Potzuetakoa zen jabea, eta Martin
Zulaika maizterra. Sei urterako hartuko zuen Martinek
hurrengo iraileko San Migel egunetik hasita. Urtero

Maizterrek erabiltzeko izango ziren etxearen lurrak, baina sagasti handiena ez. Maria Perez nagusiak
60 pegarreko upela utziko zien Martini eta Santxari. Erentamendu-kontratuan lekukoetako bat Martin
Indo izan zen (ikus [XVI. m. (26-VII) 3] agiria).
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- 1526-VIII-12an, Aizarnan, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Maria Martinez Intzinakoa
alarguna Joan Lopez Zelaikoarekin bildu zen. Bertan zen Mariaren suhi eta Joan Lopezen seme Joan
Zelaia ere. Joan Zelaia Maria Potzuetarekin (Maria
Martinezen alabarekin) ezkondu zenean, Joan Lopez
Zelaikoak urrezko 30 dukat agindu zituen semearen
dote gisa. Egun hartan, abuztuaren 12an, 16 dukat
ordaindu zituen, eta beste 14 falta ziren dote osoa
osatzeko.
Dena den, Maria Martinez Intzinakoak 16 dukaten ordainagiria eman zion Joan Lopez Zelaikoari.
Lekuko Joan Igartza, Joan Zelaia eta Martin Perez
Kortazarkoa zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (26VIII) 7] agiria).
- 1526-VIII-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga
eskribauarekin hauek bildu ziren: batetik Joan “Gorri” Gorriaran, eta, bestetik, Bartolome Txiriboga,
Maria Txiriboga eta Joan Etxabe. Azken hirurek Joan
“Gorri”ri marko banako pisua zuten zilarrezko bi
katilu eman zizkioten (batek San Andresen Gurutzea
zuen markaturik). Joan “Gorri”k bi katilu haien ordainagiria eman zien beste hirurei.
Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Anton Altzolarats eta Martin Legarda (ikus
[XVI. m. (26-VIII) 8] agiria).
- 1526-IX-18an, Zestoan, Zumaiako Domenja
Uranga alarguna bere seme Joanes Mendarorekin
azaldu zen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrera.
Joan Mendaro zenaren semea zen Joanes, eta apaiz
ordenatuko zuten laster.

2.32. irudia. altzolarats erreka Bekolan.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Joanes Mendarok Arranoletako mahastiari uko
egin zion, ama Domenjarentzat izan zedin. Apaiz
izateko behartzen zutelako egin zuten lehentxeago
mahastia emateko agiria, baina Joanesek lehendik
jasota zeukan aitaren eta amaren herentziatik zegokion senipartea. Salamancan eta beste zenbait
lekutan ibilia zen ikasketak egiten (ikus [XVI. m.
(26-IX) 8] agiria).

- 1526-IX-23an, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Artazubiaga eskribauarengana Maiora Etxeberria eta
Domenjak semeari Zumaiako Arranoletako ma- honen senar Martin Fernandez Edarritzagakoa zeshastia eman zion, eta behar bezala mantenduko zuen, toarrak azaldu ziren. Maiorak, senarraren baimenaz,
semeari zegokion mailari eusteko. Hurrengo urriaren Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri
hasieran, gainera, Joanes Mendaro Zumaiako elizatik ahalordea eman zien, gurasoen herentziatik zegokion
urrezko 19 dukat jasotzekoa zen, organoa jotzen egin- senipartea kobra zezaten. Joan Martinez Untzetakoa,
dako lanagatik. Agirian lekuko honako hauek izan zi- Joan Lopez Etxanizkoa, Pedro Zabala, Bartolome
ren: Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Joan Ibarbia, Migel Aburrutza eta Antonio Atxaga izendatu
zituen prokuradore.
Goienetxea, eta Zumaiako Joanes Hernani.
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Diego Ruiz Etxeberrikoa eta Maria Perez Egañakoa
izan zituen Maiorak guraso, eta Aizarnako Etxeberritik jaso behar zuen senipartea. Ahalordean lekuko
Joan Goienetxea zestoarra eta Santiago Indaneta zumaiarra izan ziren (ikus [XVI. m. (26-IX) 9] agiria).

sunak exekutatu egingo zizkion Martin Diazi. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa, Domingo Zabala eta Martin
Artzuriaga.

Jarraian, leku berean eta lekuko berak aurrean zi- 1526-IX-30an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- rela, Martin Diaz Ermukoak konpromisoa hartu zuen
bauak ordainagiria idatzi zuen. Batetik Aizarnako elizako Joan Errementari obligazio hartatik onik ateratzeko;
diruzain izandako Martin Indo eta Pedro Egaña zeuden, zorra Martin Diazena baitzen (ikus [XVI. m. (26-X)
eta, bestetik, Domingo Aranguren, Lope Potzueta zena- 7] agiria).
ren Maria Perez alarguna eta Martin Lizasoeta.
- 1526-X-23an, Zestoako Urbietan, Blas ArtazuDomingo Arangurenek 20 dukat ordaindu zizkien biaga eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Esnal eta
Martin Indori eta Pedro Egañari, eta Maria Perez Po- Zestoako Maria Perez Potzuetakoa, alarguna, elkartu
tzuetakoa alargunak beste 20 dukat, elizari zegozkion ziren. Maria Perezen senar zena (Lope Potzueta) Eshasikin edo primiziengatik. Ondorioz, Martin Indok nal etxetik senipartea eta hiru dukat jaso gabe hil zen
(ikus [XVI. m. (25) 86] agiriko testamentua), eta Joan
eta Pedro Egañak ordainagiria eman zieten.
Esnali kobratu nahi zizkion.
Lekuko Domingo Urbieta apaiza, Joan Arano eta Joan
Bi aldeen arteko auziak saihestearren, Joan EsnalZelaia izan ziren (ikus [XVI. m. (26-IX) 17] agiria).
ek bere arbitro epailea (Pedro Perez Mantzizidorkoa)
- 1526-X-6an, Zestoan, Osana Erretzabal eta Mar- izendatu zuen, eta Maria Perezek berea (Pedro Gotin Aizarnazabal-Uzkanga bildu ziren Blas Artazu- rotzene errezildarra). Elkarren artean hirugarren arbibiaga eskribauaren aurrean. Osanak eta senar zenak tro epaile gisa San Joan Perez Idiakaizkoa batxilerra
Martinekin izandako harreman guztien kontuak egin aukeratu zuten. Hamar eguneko epea zuten arbitroek
zituzten lehenago, eta Martinek 10 kintal burdina or- auzia erabakitzeko, eta epaia bi aldeek bete egingo
dainduta zorrak kitaturik geratu ziren. Beraz, Osanak zuten. Urrezko 120 dukateko isuna ezarriko zitzaion,
bestela, betetzen ez zuen aldeari. Lekuko Otxoa Esordainagiria eman zion Martini.
nal, Joan Martin Indo eta Joanes Larrañaga (San Joan
Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Marti- Perezen morroia) izan ziren.
nez Amilibikoa, Esteban Artazubiaga eta Joan ArreEgun berean eta lekuko berak aurrean zirela, arbitxe (ikus [XVI. m. (26-X) 2] agiria).
troek beren epaian Joan Esnal kondenatu egin zuten
- 1526-X-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Maria Perez Potzuetakoari 80 kintal burdina, hurrenbauaren aurrean Arroako Joan Errementari olagizona go San Migel egunetik hasita lau epetan, ordaintzera.
eta Martin Diaz Ermukoa elkartu ziren. Bertan zen Horrez gain hurrengo Domu Santu egunerako urrezko
Martin Arano mandazain zestoarra ere. Joan eta Mar- 2 dukat emango zizkion Maria Perezi, eta hurrengo
tin Diazek obligazio-agiria egin zuten Martin Aranori San Joan egunerako lau urteko zekorra.
hurrengo inauterietarako urrezko lau dukat ordainJoan Esnalek Lope Potzuetak senipartea jaso
tzeko. Joan Amezketak eman zion Martin Aranori lau
zuela zioen agiriren bat aurkezten baldin bazuen,
dukat haiek kobratzeko eskubidea.
bere eskubidea errespetatu egingo zitzaion. Bi alHorrez gain, Martin Diaz Ermukoak beste dukat deek epaia onartu egin zuten (ikus [XVI. m. (26-X)
bat zor zion Martin Aranori, eta horregatik onda- 12] agiria).
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2.33. irudia. Urbietako
ausoroetxea.

- 1526-X-23an, Zestoako Urbietan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Otxoa Esnal zumaiarra
eta Maria Perez Potzuetakoa zestoarra elkartu ziren.
Otxoa Esnalek Maria Perezen senar zenari (Lope Potzuetari) urrezko 20 dukat zor zizkion, eta Maria Perez alargunari ordainduko zizkion hurrengo Eguberri
egunerako. Lekuko Joanes Larrañaga eta Joan Martin
Indo zestoarrak eta Pedro Gorotzene errezildarra izan
ziren (ikus [XVI. m. (26-X) 13] agiria).

Goenaga, Joan Arriola, Martin Oliden, Joan Agote, Tomas Elorriaga eta beste hainbat. Debako Kontzejuarekin auzia zuten Gipuzkoako korrejidorearen
aurrean; izan ere, aurreko urteetako gerran (Nafarroakoan), beren idiekin errege-erreginen armadan
ibili ziren Kontzejuaren izenean, eta desadostasunak
zituzten ordainketaz.

Korrejidoreak agindua bidali zien sei lagun jakitun
izenda zitzaten eta ahalordea eman ziezaieten. Gero,
1526-X-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- auzian zin egin eta galderei erantzun beharko zieten.
bauak ordainagiria idatzi zuen. Zestoako Joan Marti- Sei hauek izendatu zituzten: Fernando Igartza, Joan
nez Amilibikoa eskribauak, bere amaginarreba Grazia Armendia, Joan Areitzagagoiena, Martin Usarraga,
Arronaren izenean, Domenja Ausoroetxeari 10 kintal Domingo Larragibel eta Joan izeneko beste bat. Leburdina kobratu zizkion. 9 kintalekoa zen Domenja- kuko San Joan Galarreta, Joan Armendia eta Pedro
ren zorra, eta beste kintal bat auzi-gastuengatik or- Uzkanga izan ziren (ikus [XVI. m. (26-XI) 4] agiria).
daindu zuen.
1526-XI-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriJoan Martinezek emandako ordainagirian lekuko bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Bertan zioenez, Joan
zestoar hauek izan ziren: Domingo Zabala, Joan Mar- Aranok konpromisoa hartu zuen osaba Domingo Aranotinez Lilikoa eta Joan Erretzabal (ikus [XVI. m. (26- ri hurrengo Eguberri egunetik hasita urtebeteko epean
urrezko 14 dukat eta erdi ordaintzeko; izan ere, DominX) 14] agiria).
gok Joan ilobari hezitako idi parea eman baitzion.
1526-XI-18an, Itziarren, Zestoako Blas ArtazubiaLekuko hiru zestoar hauek izan ziren: San Joan Pega eskribauaren aurrean Arroako eta Itziarko zenbait
biztanle bildu ziren: Joan Zigaran, Martin Arriola, rez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra, Pedro Iribarrena eta
Joan Sorazu, Joan Arretxe, San Joan Espilla, Otxoa Martin Ezenarro (ikus [XVI. m. (26-XI) 5] agiria).
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Beraz, Maria Joango Arteagak Gipuzkoako korrejimenduko batzuk (Joan Lopez Etxanizkoa, Pedro
Zabala, etab.) eta Valladolidko Kantzelaritzako beste batzuk (Anton Oro, Joan Lopez Arrietakoa, etab.)
izendatu zituen prokuradore, eta ahalordea eman zien.
Agirian lekuko bi zumaiar (Joan Lopez Arteagakoa
eta Joan Dornutegi) eta zestoar bat (Martin ArtzuriaObligazio-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ga) izan ziren (ikus [XVI. m. (26-XII) 9] agiria).
ziren: Esteban Artazubiaga, Jakobo Baltzola eta Lope
Ernaratitz (ikus [XVI. m. (26-XI) 7] agiria).
2.1.11. Gipuzkoako Batzarrak, etab.
1526-XI-30ean, Zestoan, Getariako Migel Hernialde eta Aizarnan bizi zen Joan Oliden bildu ziren
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Migelek Joani urrezko bost dukat bi hilabeteko epean ordaintzeko
obligazio-agiria eman zion, Joanek Migeli teila-lanak
egin zizkiolako.

1526-XI-30ean, Zestoan, hurrenez hurren Itziarko
Joan Goio (Areitzaga etxean bizi zena) eta Grazia Artzubiaga (Arroan bizi zena) etorri ziren Blas Artazubiaga eskribauarengana. Graziak Joani urrezko 14 dukat
maileguz eman zizkion, eta Joanek hurrengo Eguberri
egunetik hasita urtebeteko epean itzuliko zizkion.

Gipuzkoan 1526. urtean lehen Batzar Nagusiak Errenterian izan ziren apirilean3. Hurrengo Batzar Bereziak
Basarten urrian izan ziren; izan ere, 1526-X-26an,
Zestoako udaletxean Kontzejua bildu zen, bertan Blas
Artazubiaga eskribaua zela. Egun hartan eta biharamunean Gipuzkoako Probintziak Azkoitiko Basarten
egingo zituen Batzarretara joateko ahalordea eman
Martin Ipintza, Joan Etorra eta Matxin Legarda zieten Joan Martinez Amilibikoari, Joan Arretxeri
zestoarrak izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (26-XI) eta Domingo Zabalari. Haiek izango ziren Zestoaren
8] agiria).
prokuradore. Fernando Olazabal alkateordeak sinatu
zuen ahalordea, eta lekuko hiru zestoar hauek izan zi- 1526-XII-2an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- ren: Esteban Eztiola, Joan Egurtza eta Joan Ibañeta
bauaren aurrean Pedro Arzallus eta Maria Ruiz Etxe- (ikus [XVI. m. (26-X) 15] agiria). 1526ko Basarteko
berrikoa senar-emazteak azaldu ziren. Ahalordea eman Batzarrei buruzko data zehatzik beste inon ez dugu
zieten Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokurado- topatu.
reri (Joan Lopez Etxanizkoari, Bartolome Ibarbiari eta
Antonio Atxagari); baita Valladolidko Kantzelaritzako
Gipuzkoako hurrengo Batzar Nagusiak Getarian
Anton Orori, Joan Lazkanori eta abarri ere.
izan ziren, azaroaren 14tik 24a arte. Egun batzuk lehenago, azaroaren 11n, Zestoako udaletxean, alkatea,
Joan Arano zestoarrarekin zuten auzian or- zinegotziak eta herritarrak bildu ziren. Kontzeju hardezkatuko zituzten aipatutako prokuradoreek se- tan ahalordea eman zieten Zestoako Joan Martinez
nar-amazteak. Ahalordean lekuko Martin Enbil zu- Amilibikoari, Domingo Zabalari eta Joan Arretxeri
maiarra eta Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Pedro Getarian ospatuko ziren Batzar Nagusietan prokuraAizarnatea zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. dore izan zitezen. Agiria Blas Artazubiaga eskribauak
idatzi zuen, eta lekuko honako zestoar hauek izan zi(26-XII) 2] agiria).
ren: Pedro Gebara, Esteban Artazubiaga eta Martin
- 1526-XII-15ean, Zumaiako errebalean, bertako Artzubiaga. Fernando Olazabal alkateordeak sinatu
Maria Joango Arteaga eta Blas Artazubiaga eskribau zuen agiria (ikus [XVI. m. (26-XI) 3] agiria).
zestoarra bildu ziren. Maria Joangok auzia zuen ZaGetariako Batzar Nagusietan Fortun Santxez Iraerauzko Martin Joan Mendiarekin, honek hari 19 dukat
zor zizkiolako. Martin Ruiz Lertxundikoak eta Joan takoak eskea egin zuen Iraetako zubiaz Probintzia
Martinez Laurgaingoak egin zioten 25 dukateko zo- auzitik erretira zedin, baina auziari lehen bezala jarraipena ematea erabaki zuten. Bestalde, Probintziari
rraren ondorio zen Martin Joanekin zuen auzia.
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2.34. irudia. azkoitiko
Basarte baserriaren
ataria.

hiribildu bakoitzak ordaindu behar ziona Joan Martinez Amilibikoa getariarrak jasoko zuen. Hura izango
zen diru-biltzailea. Ordaindu nahi ez zuen Kontzejuaren ondasunak exekutatu egingo zituzten eta zorra
gehi auzi-gastuak jasoko zituen biltzaileak.
Horrez gain, Probintziak bere borreroa gaiztoa eta
gaixotia zela zioen. Beraz, erosi nahi zuen hiribilduari saldu egingo zioten. Bitartean Frantzisko Perez
Idiakaizkoaren mende egongo zen.

ko I.a erregea martxoaren 10ean askatzea hitzartu zuten. Frantzisko erregea preso hartu zuten Karlos V.a
enperadorearen tropek (Joan Urbieta hernaniarrak,
hain zuzen) Pavian, Italiako Lonbardian, 1525-II24an (ikus 1.5.12. atala). Gero, 1526ko martxoaren
18an Frantziako erregea aske utzi zuen Hondarribian.
Turkoen aurka gerran hasteko asmoa zuela ere jakinarazi zion Karlos enperadoreak Probintziari.

Karlos enperadorea saiatu zen Baionako elizbarrutiak Gipuzkoan zuen lurraldea (oraingo Hondarribia,
Bestalde, Diego Vargas korrejidoreak Ordenantza Irun, Lezo, Oiartzun, Errenteria eta Pasaia) Iruñeko
batzuk aurkeztu zituen Probintzia hobeto gobernatze- elizbarrutiari atxikitzen. Horretarako gutuna bidako zirelakoan. Eztabaidatu ondoren, Kontzeju bakoi- li zion 1526an Gipuzkoako korrejidoreari5. Iruñeko
tzak aztertuko zituen Ordenantza haiek, eta hurren- elizbarrutiko apezpiku Alexandre Cesarini kardinago Zestoan izango ziren Batzar Nagusietan erabakia la zen, baina 1526an Rainaldo de Cancellaris apezhartuko zuten4. Gipuzkoako Ordenantzetan debekatu pikuaren esku utzi zuen Iruñeko elizbarrutiko goberegiten zen onibarrak zituen gizona, baldin eta fidantza nu osoa, bai gai espiritualei buruzkoa eta bai ondaordaintzen bazuen, preso hartzea. Arau hori 1526ko sunei buruzkoa. Italiako hegoaldeko S. Angelo dei
Bizkaiko Foru Berrian ere jaso zen5. Bizkaian 1526an, Lombardi-ko apezpiku izan zen Rainaldo7.
hain zuzen 1452. urteko Forua eguneratu egin zuten.
Kaparetasun unibertsala, foru-baimena eta erregeak 2.1.12. Joan Sebastian Elkanoren bigarren
Foruak zin egiteko zeukan betebeharra jaso zituen6.
espedizioa Moluketara
Urte hartan, gainera, Espainiako Karlos erregeak -1525-VII-24an itsasoratu zen Moluketara espezia
zenbait erabaki hartu zituen. Urtarrilaren 14an, Ma- bila, Gartzia Jofre Loaisakoa komendadorea buru
drilen egindako itunaren arabera Frantziako Frantzis- zela, Joan Sebastian Elkanok egindako bigarren es- 151 -
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2.35. irudia.
Getaria. elkanoren
monumentua.

du egin zuten. Geroztik haren berririk ez zuten izan.
Rodrigo Acuñaren itsasontziak (San Gabriel izenekoak) sokak eta batela galdu egin zituen. Itsasontzi
hura galdu egin zuten bistatik, eta harrezkero ez zuten
ikusi. Bazekiten, ordea, etxera itzuli zirena. Itsasartea
igaro baino lehen armadako faktore Diego Covarruvias hil egin zen.
Magallaesen itsasartea igarota, beste lau ontziak
(Victoria handia eta San Lesmes, Santa Maria del Parral eta Santiago txikiak) Moluketarako bideari ekin
zioten. 300 legoako bidean lau ontziak elkarrengandik bereizi eta Victoria bakarrik geratu zen. Moluketan jakin zuten Santa Maria del Parral ontzia San
Guin uhartera (Celebes eta Mindanao arteko Sangihepedizioa. Espedizio horretako xehetasunak lehen ka- ra) iritsi zela. Santiago “patatxea” “Espainia Berrira”
pituluko 1.5.12. atalean eman ditugu. Ikus, halaber, (Mexikora) heldu omen zen.
[XVI. m. (25) 21], [XVI. m. (25) 22] eta [XVI. m.
Magallaes itsasartetik 2.000 legoara, Moluken in(25) 38] agiriak).
guruan, Gartzia Jofre Loaisakoa komendadorea hil
Horrez gain, 1536-X-25ean, Valladoliden, espedi- egin zen; baita Rodrigo Bermejo pilotu sevillarra ere.
zioan ibilitako Frantzisko Paris marinel greziarrak In- Joan Sebastian Elkano, honen iloba bat eta komendietako Kontseilukoei berak ikusitakoaren berri eman dadorearen iloba bat ere bai8. Handik hilabetera, kazien. 1526. urteari dagozkion berriak dira neurri han- pitain aukeratu zutena, komendadorearen osaba, hil
di batean. Victoria izeneko ontzian marinel joan zen. zen. Erregearen altxorzaina, Toribio Alonso Salazar
Magallaesen itsasartera flotako zazpi itsasontziak kontularia eta ontzi-maisua ere hil ziren. Joan Sebasiritsitakoan, Joan Sebastian Elkanoren ontzia (Sancti tian Elkanoren ordez pilotu izandako Jorje Perez ere
Spiritus izenekoa) galdu egin zen ekaitzaren eraginez. orduan hil zen (ikus [XVI. m. (26) 1] agiria).
Itsasontziko erdiak ito egin ziren. Salbatu ziren pertsonak beste sei ontzietara banatu zituzten. SalbatuVictoria itsasontzikoak Lapurren Uharteetatik iraitako ondasunak ere leku seguruan gorde zituzten.
laren 10ean abiatu ziren Moluketara, eta Salazar kapitaina hil egin zen. Orduan batzuek Bustamante jauna
Sei itsasontziak itsasartera sartu ziren eta Victoria aukeratu nahi zuten kapitan, baina beste batzuek Elbadian ainguratu zituzten. Ekaitza zela medio, Anun- goibarko Martin Iñigez Karkizanokoa, aguazil naguciada izeneko ontzia (Pedro Vera kapitain zuena) gal- sia. Mindanao uhartera urriaren 2an heldu ziren9.
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Ondoren, Martin Iñigez Karkizanokoa elgoibartarra kapitain hautaturik, Moluketako Tidore uhartera
116 gizonekin iritsi ziren. Uhartera heldu baino lau
legoa lehenago Manuel Falcon kapitain portugaldarraren ontzietatik ihes egitea lortu zuten. Portugaldarrek Ternate uhartean (Tidoretik lau legoara, Halmahera uharte handiaren ondoan) zeukaten gotorlekua
eta armada.

zituen. Moluketako indiar batekin ezkonduta Diego Aiarak bi seme-alaba izan zituen, eta han geratu
zen. Portugalgo itsasontziren batean Txinara joatekoa
omen zen. Hernando Bustamante Malakatik zetorrela
portugaldarrek pozoituta hil omen zen.

Tidorera Mexikotik itsasontzia iritsi omen zen
Savedra kapitainaren agindupean. Saiatu omen ziren
Mexikora itzultzen, baina Tidorera kapitainik gabe
Victoria itsasontzikoek zenbait harreman eta gerra itzuli ziren berriz. Beste zenbait gaixotuta hil egin
izan zuten portugaldarrekin. Kapitain elgoibartarrari omen ziren (ikus [XVI. m. (26) 1] agiria).
Tidoreko erregeak lagundu zion bere 4.000 indiarreEspedizioari buruz, Zumaiako apaiz Joanes Areikin, Gaztelako erregearen lagun zelako. Manuel Falconek eta Karkizanokoak elkarrizketak izan zituzten. tzagak ere bere kontakizuna egin zuen. Santiago izeGero Falconek ordezkari batzuk bidali zituen Tidore- neko “patatxean” joan zen, ontziko kapitain Santiago
ra, eta Martin Iñigez elgoibartarra pozoituta hil egin Gebara izanik. 1526. urteari dagokionez, Joanesen
arabera urtarrilaren 14an ekaitz handia izan zuten.
zuten 1527. urtearen erdi aldera.
Sancti Spiritus itsasontziari aingurek huts egin zioteOndoren Hernando de la Torre menditarra (San- lako lehorrera iritsi eta kaltetu egin zen. Bederatzi gitanderkoa) hautatu zuten kapitain, eta Tidore uhar- zon ito ziren, eta haietako bat Diego Estella kontularia
tean bost urte eta erdi igaro zituzten. Portugaldarrekin izan zen. Ekaitza baretu zenean, gainerako itsasonborrokak maiz izan zituzten. Jorje Meneses portugal- tziak Magallaesen itsasartera sartu eta Victoria badian
darrak bere tropekin Tidore uhartea arpilatu eta erre ainguratu ziren. Sokak eta batelak galdu eta artilleria
egin zuen. Bertako artilleriak, armak eta ondasunak itsasora bota zuten ekaitzaldian.
beretzat hartu zituen.
Urtarrilaren 22an San Gabriel eta Victoria itsasonGaztelako erreinutik joandakoak guztira 40 geratu tziak Victoria badian elkartu zitzaizkien. Badia harziren bizirik, eta haietako 25 gaixorik zeuden. Orduan tan beste ekaitz handi batek harrapatu zituen. Victoria
Gilolo uhartera (oraingo Halmahera-ra) joan ziren. ontzi nagusia, aingura askatuta, lehorrera bota zuen
Giloloko erregeak asko lagundu zien. Azkenean Her- itsasoak. Han hiru egun eta hiru gau egin zituen. Zanando de la Torre kapitainarekin 13 lagun baino ez pata eta gila hautsi zitzaizkion. Gainean zeukan guzzeuden bizirik, eta Tristan Taida? kapitain portugalda- tia itsasora bota eta azkenean uretaratu egin zen. Sanrraren bidez Lisboarako bidea hartu zuten, hiru itsa- ta Cruz ibaira joan zen konponketak egitera.
sontzitan. Portugaldarren itsasontzi batean Hernando
Bezperan, gauean, Anunciada ontzia itsasoratu
kapitaina lau lagunekin joan zen. Bigarrenean Frantzisko Paris greziarra, bidaian hil ziren beste bi lagu- egin zen. Piloturik, aingurarik eta batelik gabe zihoan.
nekin, eta hirugarrenean Andres Urdaneta ordiziarra Harrezkero itsasontzi haren berririk ez zuten izan.
lagun batekin. Bizirik heldu zirenek, beraz, munduari Bertan, besteak beste, Martin Valentzia jauna zihoan.
bira osoa eman zioten.
Ontzi nagusia eta beste itsasontziak Santa Cruz
Lehenago, Tidore uhartera Fernando Baldaia por- ibaira joan ziren, baina Santiago “patatxea” Hamaika
tugaldarra galeran bere tropekin iritsi zen, eta gerra Mila Birjinen lurmuturrean ibili zen Sancti Spiritus
eginda Hernando de la Torre kapitainak garaitu egin itsasontziak uretan utzitako arropa jasotzen. Rodrigo
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2.36. irudia. arroako
areitzaga baserria.

Acuña kapitain zuen San Gabriel ontziko batela ere ziren, baina Santiago ontzikoek ez zituzten aurkitu.
Santiago Gebara kapitainak pentsatu zuenez, 2.000
Santiago “patatxeari” laguntzen ibili zen.
legoa egin behar zituzten Moluketarako bidean LaSanta Cruz ibaiaren sarreran kapitain jeneralak purren uharteetan (Mikronesiako Marianak irletan)
Rodrigo Acuñari agindua eman zion bere itsasontzia- lehorreratu baino lehen, baina janari gutxi zeukatenez
rekin Hamaika Mila Birjinen lurmuturrera joan ze- gero, Espainia Berrira (Mexiko hegoaldera) joatea
din. Santiago ontziari utzi zion batela hartu eta Santa erabaki zuten. Han lehorreratu eta txalupa egingo zuCruz ibaira itzuli behar zuen. Rodrigok bere batela eta ten. Hernan Cortesek horretarako behar zuten lagunSantiago itsasontziko 16 gizon hartu zituen, baina ha- tza guztia ere emango zien.
rrezkero San Gabriel itsasontzia ez zuten ikusi.
Victoria itsasontziarekin batera Santa Maria del
Santiago itsasontzia Victoria badiara joan zen, eta Parral eta San Lesmes ontziak baino ez ziren geratu
handik, Victoria ontziak itsasora botatako zenbait (ikus [XVI. m. (26-I) 1] agiria).
upel eta gauza bilduta, hamabi edo hamahiru egunen
buruan Santa Cruz ibaira itzuli ziren. Han ontzi nagu- 2.1.12.1. Joan Sebastian Elkanoren
sia (Victoria izenekoa) berunezko xaflekin eta burdin- testamentua
azko barra zabalekin behar bezala konpondu zuten.
- 1526-VI-26an, Ozeano Bareko ekinozio-lerroan VicMartxoaren 29an abiatu zen ontzidia Santa Cruz ibai- toria itsasontzia Moluketara nabigatzen ari zela, Joan
tik, eta, eguraldi onaz, apirilaren 2an sartu zen Maga- Sebastian Elkano getariarrak testamentua egin zuen,
llaesen itsasartera. Itsasartean San Jorje izeneko portuan gaixo zegoelako. Lekuko zazpi euskaldun hauek izan
aingura bota zuten. Ura, egurra eta zura hartu zituzten zituen: Martin Gartzia Karkizanokoa, Andres Goroshan, eta bertan Diego Covarruvias faktorea hil egin zen. tiaga, Martin Uriarte, Joanes Zabala, Fernando Gebara (arrasatearra), Andres Aletxa eta Andres Urdaneta.
Maiatzaren 26an itsasartea igaro, eta ekainaren
1ean, ekaitzarekin, Santiago itsasontziak bidea galdu
Joan Sebastian Elkanok agindu zuenez, hiletak Geegin zuen. Ontzi nagusiaren eta beste ontzien bila ibili tariako Salbatore elizan egingo zizkioten. Honako li- 154 -
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mosna hauek ematea ere agindu zuen: mairuen gatibu
zeuden kristauak askatzeko 6 dukat, Salbatore elizari
6 dukat, Askizuko San Martin elizari 12 dukat, San
Prudentzio elizari dukat bat, San Pedro elizari beste
bat, San Gregorio ermitari beste bat, Ospitaleari 2
dukat eta Santa Kruz ermitari dukat bat. Horiek denak
Getariako eliza eta ermitak ziren.

teterako A Coruñan lau dukat eta erdi eman zizkion
maileguz getariarrari, eta haiek Joan Iraetari itzul ziezazkiotela agindu zuen. Baliteke Joan Iraeta marinela
Deban bizi zen eta 1.5.3. atalean 1525-XII-25eko dataz aipatu dugun Martin Joan Iraetaren senideren bat
izatea. Nolanahi ere, denek jatorria Zestoako Iraeta
zuten, noski.

Getariatik kanpoko beste eliza hauei ere eman zien
laguntza: Itziarko elizari 40 dukat, Guadalupeko Andre Mariari dukat bat, Irungo elizari beste bat, Arantzazukoari beste bat, Sasiolakoari 10 dukat eta Aizarnako Santa Engraziari dukat bat. Alacanteko Santa
Beronika elizara erromes bat joan zedila agindu zuen.
Han 24 dukateko limosna emango zuen. Zarauzko
San Pelaio ermitari dukat bat utzi zion. A Coruñako
San Frantziskoren monasterioari 60 dukat emango
zizkioten, eta Konpostelako Santiagori 6 dukat. Joan
Sebastian Elkanok haren arimaren alde eman beharreko mezak ere zehaztu zituen.

Joan Sebastianek zorrik ez zeukan. Beraz, salgai,
janari, edari, arropa eta tresnak nola saldu eta nola banatu erabakita utzi zuen. Agindutakoa bete ondoren
geratzen zenaren oinordeko Domingo Elkano semea
izango zen, baina Joan Sebastianen ama Katalina Portukoak ondasun haien gozamena berea izango zuen
bizialdian. Domingo Elkano lehenago hiltzen bazen,
ama Katalina izango zen oinordekoa. Katalinaren oinordekoa, gero, Joan Sebastianen alaba izango zen,
baina alaba Getarian nola hazi eta ezkondu behar zen
zehaztuta utzi zuen.

Testamentu-betearazle honako hauek izendatu
Joan Sebastianek, ezkondu gabe, lehendik Maria zituen: Gartzia Jofre Loaisakoa komendadorea, KaHernandez Hernialdekoarekin Domingo Elkano se- talina Portukoa ama, Martin Perez Elkanokoa anaia
mea izan zuen. Gero Valladoliden Maria Bidaurreta- (Victoria itsasontziko pilotua), Rodrigo Gaintza iloba,
rekin, ezkondu gabe, alaba eduki zuen. Haiei zer on- Santiago Gebara koinatua, Martin Urkiola maisua eta
dasun utzi eta haiek nola ezkondu behar zituzten ze- Domingo Martinez Gorostiagakoa.
haztuta utzi zuen Elkanok. Halaber, bere anai-arreba
Joan Sebastian Elkano itsasoan hil ondoren7,
eta ilobei zer ondasun eta arropa eman behar zizkieten
ere idatzita utzi zuen.
1526-IX-22an, Victoria itsasontzian Moluketarako
bidean Martin Perez Elkanokoak Esteban MutioGetariarrak espedizio hartan egin zituen gastuen- ri arropa batzuk eman zizkion anaiak testamentuan
gatik eta soldatagatik erregeak zor ziona ere zehatz- agindutakoa betez. Martin Ibañez Karkizanokoa konmehatz ipini zuen; baita Joan Sebastianek zituen tulari nagusia eta Migel Montoia eskribaua izan ziren
gainerako ondasun, salgai, janari, edari, arropa eta lekuko (ikus [XVI. m. (26-VII) 6] agiria).
tresnak ere. Azpimarratzekoak dira Joan Sebastianek
zeuzkan liburuak: latinezko almanaka eta astrolo- 2.1.12.2. Toribio Alonso Salazarren
giako bi liburu. Astrologiako bi liburuak Andres San ondasunen enkantea
Martini itzuli behar zizkioten. Munduko esfera eta
zenbait kataloxa ere bazeuzkan Elkanok.
- 1526-IX-11n, Victoria itsasontzia iparraldeko 12
gradu eta herenean Moluketarako Loaisa komendadoBereziki aipatzekoa da Joan Sebastian Elkanok rearen espedizioan nabigatzen ari zela, Enkarterriko
Joan Iraeta marinelarekin zeukan zorra. Getariarrak Toribio Alonso Salazar altxorzainak testamentua egin
testamentuan dioenez, Moluketarako espedizioan zuen. Joan Sebastian Elkano bezala, ziguatoaz toxikaSantiago patatxeko marinela zen Joan Iraeta, eta ir- tuta hil zen. Testamentuan Toribio Alonsok agindu
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2.37. irudia. Zestoako
etorraberri.

zuenez, haren arropa eta tresnak itsasontzian bertan 2.1.12.3. Santiago ontziaren Mexikorako
enkantean salduko zituzten, eta tripulatzaileek or- bidaia Ozeano Barean
daindutakoa jasota emazteari emango zioten.
Magallaesen Itsasartean zeudelarik, Santiago pata- 1526-IX-20an, Victoria itsasontzian, Toribio txeko Joanes Areitzaga apaizak beste kide batzuekin
Alonso Salazar zenaren arropa eta tresneriaren enkan- Patagoniako biztanle erraldoiekin harremanak izan
tea egin zen. Interesgarria da, bai testamentuan eta bai zituen. Haien ohitura eta bizimoduaren berri urte
enkantearen agirian, hainbat euskaldunen izen-deitu- batzuk geroago eman zizkion Gonzalo Fernandez de
rak azaltzen direla jakitea. Hona hemen batzuk: Diego Oviedo jaunari Valladoliden. Joanes Areitzaga ZuAiara, Martin Iñigez Karkizanokoa (kontulari nagusi maiako apaiza zen (gure iritziz jatorriz Arroako Areielgoibartarra), Iñigo Elorriaga, Joan Osinaga, Martin tzagakoa), eta Gonzalo Fernandez historialariaren
Gartzia Karkizanokoa (elgoibartarra), Joan Etorra, iritziz 1500. urte inguruan jaioa eta gorputzez luze
Ortuño Lizaratzu, Fernando Gebara (arrasatearra, samarra. Patagoniarrei euskaraz egiten omen zien,
Zestoako Maria Beltran Gebararen semea), Esteban agian haiek ulertuko ziotelakoan.
Mutio, Martin Garaizabal (Muskizkoa), Pedro Raigada (gure ustez Muskizko Rigada), Andres Aletxa ...
Espedizioko patatxeko Santiago Gebara kapitainak (ustez Joanes Areitzagaren lehengusuak), MaArgi eta garbi azaltzen da enkantean Toribioren gallaesen Itsasartea igaro ondoren, Ozeano Barean
giltzarrapo bat lau errealean Joan Etorra tripulatzai- Mexiko aldera joatea erabaki zuen ekainaren hasieleak erosi zuela. Baliteke Joan Etorra hau Zestoako ran. Gainerako itsasontziekin harremana galdu zuten
Enekosauztegin 1516-IV-16an Santa Engraziako er- eta janari eta ur gutxi zuten uharterik gabeko hain bimitaren kudeaketaz egindako Kontzeju irekian parte daia luzerako.
hartu zuen Joan Etorra bera izatea. Nolanahi ere, Joan
Etorra marinelaren jatorria Zestoako Etorra baserria
Uztailaren 20an “Magdalena” bataiatu zuten uharzen; garai hartan Gipuzkoa osoan ez baitzen, guk da- tera iritsi ziren. Hilaren 25ean zurezko kutxa batean
kigunez behintzat, izen hori zuen etxerik (ikus [XVI. Joanes Santiago patatxetik lehorrerantz abiatu zen.
m. (26-IX) 4] agiria).
Erdibidean, legoa-erdira, kutxak huts egin zion eta
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2.38. irudia.
Getaria. elkanoren
monumentua.

erdi itorik heldu zen lehorrera. Han indiarrekin harremana izan zuen. Bi mila indiar eta haien erregearekin zebilela, bidean makilaz egindako gurutzea ikusi
zuen. Horrela jakin zuen hara kristauak iritsi zirela.
Santiago Gebara eta itsasontziko marinelak ere lehorreratu ziren gero, eta indiarren hirian ongietorria egin
zieten milaka biztanlek.
Santiago Gebarak eta gainerako kristauek lurralde hura Espainia Berrian (hau da, Mexikon) zegoela
pentsatu zuten, eta mezulari indiarrekin gutun batzuk
bidali zituzten 24 legoara zegoen beste hiri batera.
Lau egun geroago, hamabi indiarrek hamakan bizkarrean zekartela, lurralde haietako gobernadore kristaua iritsi zen. Hernan Cortes jaunak izendaturikoa
zen. Elkarren berri izan zutenean, gobernadoreak
erraztasun guztiak eman zizkien behar zutenaz hornitzeko. Gobernadoreak Santiago Gebara kapitainari
Hernan Cortesengana Mexiko hiriburura joan zedila
iradoki zion. Handik 375 legoara zegoen hiriburua.
Macatban10 hirian zeuden, kostatik hurbil (oraingo
Oaxaca estatuan seguruenik), eta gobernadorea Tehuantepec-en bizi zen. Macatban-en 100.000 biztanle
omen zeuden, Joanes Areitzagak zioenez.
Santiago Gebara kapitaina oso gaixo zebilen, ordea, eta ezin zuen Mexiko hiribururaino joan. Lan
hura Joanes Areitzagari eskaini zion, eta apaizak
onartu egin zuen eskaintza. Uztailaren 31n abiatu zen
Tehuantepec-etik. Mexiko hiriburuan Hernan Cortesek Joanes Areitzaga oso ongi hartu zuen. Gero apaiza
Espainiara itzuli zen (Ozeano Atlantikotik, jakina)9.

2.1.12.4. Joan Sebastian Elkanoren
espedizioko gastuak
Gartzia Jofre Loaisakoaren espedizioko gastuen kontuak 1538-VII-20an aurkeztu zituen Kristobal Haro
jaunak, Sevillako Espezia Salerosketarako Etxeko
faktoreak. Horietako zenbait Gartzia Jofre Loaisakoa
buru zela Joan Sebastian Elkanok 1525ean Moluketara abiaturiko espediziorako eta espedizioan egin ziren.
Gastu gehienak 1526. urtean eginak zirelako, urte honetako berrietan agiri osoko gai interesgarrienak sartu
ditugu, nahiz eta batzuk hurrengo urteetan ordaindutako gastuak izan. Hauek dira horietako batzuk:
- Joan Epelola pilotuari (gure ustez jatorriz Oikiako Epelolakoa zen, eta San Gabriel itsasontzian zihoan), Moluketako bidaiatik Galiziako Baionara itzuli zenari, soldataren kontura laguntza eta aurrerapen
gisa 15.000 marai eman zizkioten. Erregeak Burgosen
1527-X-26an zedula egin zuen horretarako.
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2.39. irudia. Getaria.
elkanoren sortetxeko
plaka.

- Joan Miles? kontramaisuari eta beste lau laguni,
San Gabriel itsasontzian itzuli zirenei, 25.000 marai eman zizkieten, soldaten kontura. Indietako Kontseiluak 1527-XI-6an agindua eman zuen horretarako.
Bostek agiria sinatu zuten, Pedro Otxoa Artazubiagakoa eskribauaren aurrean, diru hura ez bazegokien
itzultzeko obligazioa beren gain hartuz.

23an Indietako Kontseiluak emandako aginduaren arabera.

Fernando Magallaesekin eta Joan Sebastian
Elkanorekin munduari lehen itzulia emateko espedizioan (1519-1522) ibilitako beste batzuei ere,
ordainketak egin zizkieten. Domingo Igartzaren
ondorengoei, adibidez. Domingo espedizioan hil
- Joanes Errotaetxeri 5.000 marai, aurrekoei bezala zen, eta oinordekoek 5.000 marai kobratu zituzten Indietako Kontseiluak Burgosen 1528-II-12an
eta arrazoi beragatik. Honek ere agiria sinatu zuen.
emandako aginduaren arabera.
- Joan Errotaetxe eta Bartolome Genoa marinelei
Beste zenbait ordainketa ere egin zuten. Pedro Tris3.000 marai eman zizkieten soldaten kontura, 1527-XItan upelgile eta itsasmutilari 6.425 marai eman zizkioten,
20an Burgosen emandako aginduaren arabera.
Bilbotik irten eta urtebete eta 17 eguneko soldatagatik ze- Joanes Areitzaga apaizari (Santiago pataxean gozkiolako. Jeronimo Plazentzia itsasmutilari 7.175 maSantiago Gebararekin joan zenari) 5.000 marai eman rai. Joan Abio itsasmutilari 4.432 marai, Bilbotik irten eta
zizkioten soldataren kontura, 1528-II-2an Burgosen urtebete eta 17 eguneko soldatagatik zegozkiolako.
emandako aginduaren arabera. (Beraz, Joanes AreitzaGartzia Jofre Loaisakoaren espedizioan bertako
ga 1528. urte hasierarako Mexikotik etxera itzulia zen).
zenbait marinelek Moluketan ontzidiko hornigai ba- Migel Tolosak eta hiru lagunek 12.000 marai kobra- tzuk hartu zituzten, eta haiek ere, beren balio eta guzti,
tu zituzten soldaten kontura, Madrilen Indietako Kon- zehaztu zituzten. Adibidez, Muskizko Martin Garaizabalek 3.097 maraiko balioa hartu zuen. Joan Etorra matseiluak 1528-IV-4an emandako aginduaren arabera.
rinelak (gure ustez jatorriz Zestoakoa zen) 2.639 ma- Joan Arratia marinelak 5.000 marai jaso raiko salgaia hartu zuen, eta Zumaiako Andres Goroszituen soldataren kontura, Madrilen 1528-IV- tiagak 2.250 maraikoa (ikus [XVI. m. (26) 2] agiria).
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