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4.1. 1528. URTEA
4.1.1. Iraetako zubiaren auziaren
jarraipena Kantzelaritzan
Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuek dirua eman zioten
Joan Beltran Iraetari bere etxearen ondoan harrizko zubi
berria eraiki zezan. Zubi berria egin eta uholdeak eraman egin zuen, baina Joan Beltranek leku berean beste bat eraikitzen ez zuelako, auzia zuten aipatutako bi
Kontzejuek Iraetako jaunarekin korrejidorearen aurrean
1525. urteaz gero (ikus [XVI. m. (27-VI) 10] agiria).
1528. urtean auziak jarraipena izan zuen, eta 1528-V5ean Gipuzkoako korrejidore Diego Vargas lizentziatuak epaia eman zuen. Joan Beltran Iraeta kondenatu
egin zuen, eta bi aukera eman zizkion: bata, urtebeteko
epean harrizko zubia behar bezala egitea (eta Zestoako
Kontzejuak 40 dukat ordaintzea), eta, bestea, urtebetean zubia eraikitzen ez bazuen, 9 eguneko epean Azpeitiko Kontzejuari 10.000 marai eta Zestoakoari 5.000
marai (lehen jasota zeuzkanak) itzultzea. Joan Beltran
Iraetaren Joan Perez Aranibarkoa prokuradoreak epaiaren aurka gora joko zuela iragarri zuen.

- 1528-V-29an, berriz, Tolosan Joan Martinez Amilibikoak Joan Beltranen izenean prozesuaren kopia
eskatu zion korrejimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauari. Eske bera egin zion Joan Majado Pozakoak ekainaren 4an Errodrigo Idoiaga eskribauari
korrejimenduan; baita berriz ere Joan Martinez Amilibikoak Errodrigo Idoiaga eskribauari. Ekainaren 13an
berriz eskatu zion Joan Martinez Amilibikoak Frantzisko Perezi, eta hiru egun geroago Errodrigo Idoiagari.
Prozesuaren kopia ekainaren 21ean atera zuten.
- 1528-VI-23an, Azpeitian, Joan Beltran Iraetak eskatuta, Domingo Agirre eskribauak Azpeitiko Kontzejukoei (alkate, fiel eta abarri) errege-erreginen gutunaren berri eman zien, auzitara Valladolida aurkez zitzen.
- 1528-VIII-7an, Valladoliden, Joan Otxoa Urkizukoa prokuradoreak, Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuen izenean, eskea egin zuen. Korrejidorearen
epaiaren lehen aukeraren aldeko eta bigarrenaren
aurkako arrazoiak azaldu zituen.
- 1528-VIII-13an, Kantzelaritzan, Anton Oro
prokuradoreak Joan Beltranen izenean korrejidorearen epaia erabat deusezta zezatela eskatu zien epaileei. Horretarako bere argudioen berri eman zien.
Egun batzuk geroago, Anton Orok aurkezturiko eskeari aurka egin zion Joan Otxoa Urkizukoak.

- 1528-V-9an, Azpeitian, Joan Lopez Etxanizkoa
prokuradorea, Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuen
izenean ados azaldu zen epaiaren lehen aukerarekin,
baina ez bigarrenarekin. Joan Martinez Amilibikoa
prokuradoreak Joan Beltranen izenean epaiaren
aurka zituen arrazoiak azaldu zizkion korrejidorea- 1528-IX-1ean, Valladoliden, Kantzelaritzako
ri, eta bide batez apelazioa egiteko baimena eskatu
zion. Joan Martinezek Gipuzkoako korrejimenduko epaileek epaia eman zuten. Bi aldeak auzitara onarFrantzisko Perez Idiakaizkoari prozesuaren kopia tu zituzten, eta epea eman zioten alde bakoitzari bere
eskatu zion, eta bere lanagatik 3 txanpon aurreratu frogak eta testigantzak aurkez zitzan.
zizkion.
- 1528-X-13an, Joan Otxoa Urkizukoak eskea egin
- 1528-V-20an, Valladoliden, Joan Beltran Iraeta- zien epaileei, testigantzak bi eskribauk (alde bakoitzak
ren izenean Anton Oro prokuradoreak Gipuzkoako berea izendatuta) har zitzaten. Dena den, eskribauak ez
korrejidorearen epaia bertan behera uztea eskatu zuen. ziren Zestoakoak edo Azpeitikoak izango, Joan BeltraEgun hartantxe Kantzelaritzatik errege-erreginen gu- nen iritziz susmagarriak zirelako. Halaxe agindu zuen
tuna bidali zuten, Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuak errege-erreginen hurrengo eguneko gutunak. Eskribauei
testigantzak nola jaso behar zituzten zehaztu zieten.
auzitara aurkez zitezen.
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4.1. irudia. Iraetako
zubia.

- 1528-X-24an, Azpeitian, Zumaiako Joan Perez
Etxezarretakoa eskribauak Azpeitiko Kontzejukoei
aipatutako gutunaren berri eman zien. Hiru egun barru Arroako elizara beren eskribaua bidali behar zuten. Egun berean Zestoan, Ierroako abade zenaren
etxean, Zestoako Joan Igartza alkateari eta Kontzejukoei eman zien gutunaren berri, eskribaua Arroara
hiru egun barru bidal zezatela eskatuz. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa,
Domingo Zabala, Kristobal Zelaieta, Domingo Lizarrarats eta Pedro Akoa.

zutela. Ondoren, Iraetako burdinolan Joan Beltranek lekuko arroar hauek aurkeztu zituen: Domingo Etxenagusia eta Joan Saez Zulaikakoa. Hauek ere zin egin zuten.

- 1528-X-27an, Arroan, San Esteban elizaren aurrean Azkoitiko Pedro Ubaiar eta Elgoibarko Pedro
Otxoa Arandiakoa eskribauak azaldu ziren. Batetik
Joan Beltranek eta, bestetik, Azpeitiko eta Zestoako
Kontzejuek hurrenez hurren izendaturiko eskribauak
ziren. Joan Beltranek errege-erreginen gutuna eta lekukoei egin beharreko galderak aurkeztu zizkien. Zestoako Domingo Zabala ere bertan zen Kontzejuaren
prokuradore gisa. Aipatutako bi eskribauek zin egin zuten testigantzak eta galderak isilpean gordeko zituztela.

Egun berean Azpeitiko Kontzejuak ahalordea
eman zien honako hauei, auzian prokuradore izan zitezen: Martin Errezusta eta Martin Jauregi fielei, Domingo Zabala zestoarrari, Iñigo Oiartzabali, Joan San
Pedrori eta Pedro Ondarrari.

- 1528-X-28an, Iraetako teilerian, Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauak Joan Beltrani Azpeitiko eta
Zestoako Kontzejuek ziotena jakinarazi zion. Bi aldeen eskribauak elkartu eta Azpeitian lekukoen testigantzak jasotzen hasiko ziren. Handik hiru egunera
bidaliko zuen iraetarrak bere eskribaua. Lekuko Joan
Sorazabal eta Joango Oliden zestoarrak izan ziren.

- 1528-X-29an, Arroan, Joan Beltran Iraetak Pedro
Ubaiar eta Pedro Otxoa Arandiakoa eskribauen aurrean
lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan Olaberria, Pedro Iribarrena eta Joan Amilibia. Hirurek zin egin zuten. Biharamunean, Arroako San Esteban elizaren atarian, Joan
Egun eta leku berean, Joan Beltran Iraetak testigan- Beltranek Joan Errementari (Arroakolako olagizona),
tzak hartzeko lekuko hauek aurkeztu zituen: Fernan- Joan Urainziar, Pedro Erkisketa eta Domingo Olea ledo Igartza, Joan Oliden, Joan Martinez Luberriagakoa kukoak aurkeztu zituen, eta hauek zin egin zuten Fernan(Arroakoa). Hauek ere zin egin zuten egia aitortuko do Sorazabal eta Petri Oiartzun lekukoen aurrean.
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- 1528-XI-15ean, Zestoan, Kristobal Artzubiaga
eskribauak Joan Beltrani jakinarazi zionez, Zestoako
eta Azpeitiko Kontzejuek Pedro Otxoa Arandiakoa
eskribaua izendatu zuten, eta Ibañarrietan hartuko zituzten testigantzak. Jakinarazpenean lekuko Martin
Santxez San Miliangoa eta Pedro Baltzola zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-V) 7] agiria).
- 1528-XI-16an, Zestoako Kontzejuak ahalordea
eman zien Domingo Zabalari, Joan Martinez Erretzabalgoari eta Martin Ganbarari, prokuradore izan zitezen
(ikus [XVI. m. (28-XI) 8] agiria). Egun hartantxe Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek lekukoei egin beharreko
galderak aurkeztu zituzten. Hauek ziren galderak:

4) Ea zekiten zubia ondo eginda egon izan balitz
uholdeek ez zuketela eramango, ibai horretako
beste zubi batzuk eraman ez zituzten bezalaxe.
5) Ea zekiten zubia estua zelako bi zamari aldi berean ezin zirela igaro.
6) Ea zekiten Zestoa eta Azpeitiko auzotarrek kalte
handia zeukatela zubia eraiki gabe zegoelako.
7) Ea zekiten orain arte esandakoa ezaguna zela
Azpeitia, Zestoa eta inguruetan.

Jarraian bi eskribauek zin egin zuten galderak eta
lekukoen erantzunak isilpean gordeko zituztela. On1) Ea ezagutzen zituzten Zestoako eta Azpeitiko doren Domingo Zabalak lekuko hauek aurkeztu ziauzotarrak eta Joan Beltran Iraeta. Ea zekiten Irae- tuen: Joan Kamio hargin-maisu zestoarra eta Zestoan
tako zubia orduan nola zegoen eta Joan Beltran bizi zen Joan Otaegi hargina. Biek zin egin zuten egia
aitortuko zutela. Lekuko Joan Arreitia gaztea eta Mareraikitzen hasi zenean nola zegoen.
tin Errezusta izan ziren.
2) Ea zekiten Joan Beltran oinarri faltsuaren gai- 1528-XI-19an, Ibañarrietan, Martin Errezustak beste
nean, eta ez oinarri sendoen gainean, hasi zela, eta
bi lekuko aurkeztu zituen: Zestoako Joan Amilibia hargizimenduak ez zituela ibaiari zegozkionak egin.
na eta Anton Garate hargin-maisua. Biek zin egin zuten.
3) Ea zekiten zubia ez zela ondo eraiki, arkuak es- 1528-XII-14an, Iraetako teilerian, Blas Artazutuak zirela, petrilik ez zutela eta bi urtez zubia karbiaga eskribauak Joan Beltran Iraetari jakinarazi ziogatu gabe egon zela, uholdeak eraman zuen arte.

4.2. irudia. Iraetako
teileria.
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Arkuen hasierak, hau da, salmer izeneko harriak,
nez, hiru egun barru Azpeitian hasiko ziren lekukoei
gutxi txertaturik eta gaizki uztarturik zituen zutabe zatestigantzak hartzen.
harretan. Zutabeak, nonbait, lehenagoko egurrezko zu- 1528-XII-17an, Azpeitian, Martin Errezustak biari eustekoak ziren, eta ez zituzten eraitsi arku berrien
lekuko hauek aurkeztu zituen: Azpeitiko Pedro Ariz- hasieraraino. Zutabe berriak egin behar omen ziren.
mendi eta Joan Sara harginak. Biek zin egin zuten.
Zutik zegoen arkuak adierazten zuenez, zubia esOndoren, Azpeitiko Eguzkitzan, Martin Jauregik tuegia zen, eta arkuak eraiki ondoren harriz kargatu
Domingo Ierroa hargina aurkeztu zuen lekuko gisa, gabe eta petrilak egin gabe egon zen uholdeak eraman
zuen arte. Zubia ondo eginda egon izan balitz, uholeta honek ere zin egin zuen.
deek ez omen zuketen zubia eramango. Zestoakoa,
- 1528-XII-18an, Azpeitian, Martin Errezustak Azpeitikoa eta Azkoitikoa ez omen zituzten gutxiebeste lekuko hauek aurkeztu zituen: Joan Ondarra nez 20 edo 25 bat urtean uholdeek eraman. Badiruhargin-maisua, Martin Ezama, Joan Martin Aritze- di garai hartan aipatutako hiru herrietan Urola ibaian
ta, Joan Agirretxe eta Joan Irure harginak, denak ere zubi bakarra zutela, hiribilduko bat besterik aipatzen
errezildarrak. Garbi ikusten da garai hartan Errezilen ez dutenez gero.
harginak ugari zirena.
Zubia estua zelako, bi zamarik bertan topo eginez
- 1529-XII-19an, Azkoitian, Martin Errezustak Joan gero batek atzera jo behar omen zuen. Gainera, zubia
Astarbe hargin-maisua eta Joan Aginaga hargina aur- eraitsita zegoelako, Zestoako eta Azpeitiko auzotakeztu zituen. Jarraian, Azkoitiko Isasagan, Martin As- rrek kalte handia omen zuten. Beren zamariekin Zestarbe hargina aurkeztu zuen. Zin egin zutenean lekuko toa aldera, Lilira eta beste leku batzuetara itzuli behar
izaten omen zuten Iraetatik.
Domingo Arizti eta Txomin Arrandolatza izan ziren.
Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuen zazpi galderei
Pedro Otxoa Arandiakoa eta Pedro Ubaiar eskribauen
aurrean aipatutako lekukoek berdintsu erantzun zieten.
Lekukoen adinak hauek ziren: Joan Kamiok 61 urte zituen (zubia eraikitzen ibili zen), Joan Otaegik 34 edo
35, Joan Amilibiak 55 urte, Anton Garatek 50 urte,
Joan Sarak 28 urte, Pedro Arizmendik 39 urte, Domingo Ierroak 31 urte, Joan Ondarrak 50 urte, Joan Martinez Aritzetakoak 45 urte, Joan Astarbek 50 bat urte,
Joan Aginagak 38 urte eta Martin Astarbek 36 urte.
Oro har, erantzun berdintsuak eman zituzten lekuko guztiek. Zubian bi arku erorita zeuden, eta bat
zutik (Iraetako etxearen aldekoa, hain zuzen). Harrizko bi zutabe zahar ere zutik geratu ziren, eta Iraetako
burdinolako aldean (orain Nagusikoa dagoen aldean)
beste zutabe bat erorita zegoen. Eroritako zutabea
gaizki eraikita zegoen, harriak ondo finkatu gabe zeudelako eta burdinolako zepak zituelako. Metala karearentzat kaltegarria omen zen.

- 1528-XII-28an, Azkoitian, Pedro Ubaiar eskribauak Joan Beltran Iraetaren izenean Azpeitiko
Martin Errezusta fielari jakinarazi zion hilaren 31n
Arroan lekukoei testigantzak hartuko zizkietela. Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek beren eskribaua bidali behar zuten.
- 1528-XII-31n, Zestoan, Pedro Ubaiar eskribau
azkoitiarrak Domingo Zabalari (Zestoako Kontzejuko prokuradoreari) jakinarazi zion Arroan testigantzak jasoko zituztela. Arroan, egun berean, Domingo Zabala eta Domingo Areitzaga bikarioa bertan zirela, Pedro Ubaiar eskribauaren aurrean Joan
Beltran Iraetak lekuko hauek aurkeztu zituen: Mateo
Oliden eta Joan Armendia arroarrak, Martin Arano
mandazain zestoarra, Pedro Zugasti arroarra, Asteasuko Migel Larraerdi hargin-maisua, Zestoako Joan
Martinez Lilikoa apaiza, eta Arroan bizi ziren Martin Ezenarro eta Joan Aia. Denek zin egin zuten egia
aitortuko zutela.
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Egun berean, ilunabarrean, Iraetako burdinolan
(orduan Arroa eta Debako parte egiten zen) Joan Beltranek Martin Errezil hargin-maisu errezildarra aurkeztu zuen, eta hark ere zin egin zuen. Lekuko Joan
Majado Pozakoa eta Iraeta etxeko Joan Oliden morroia izan ziren.

oinetxearen aldera zegoena, geratu ziren zutik. Zubia
eraikitzeko harria Zestoako hiribilduaren eta Iraetako
etxearen artean zegoen harrobitik atera zuten harginek, borrak eta burdinazko barrak erabilita. Oro har
baiezkoa erantzun zien galderei.

50 bat urteko Joan Oliden arroarrak hitz egin zuen
Joan Beltranek lekukoei egin beharreko galderak ondoren. Galderei baiezkoa eman zien. Uholdeak ikusi omen zituen zubiaren ondotik. Egur handiak ekarri
aurkeztu zituen. Hauek ziren:
omen zituen urak, eta zubiari kolpeak jota bota egin
1) Ea ezagutzen zituzten Joan Beltran Iraeta, Azpei- omen zuten. Ibai berean harrizko zutabe gainean zeuden zurezko bi zubi ere eraman omen zituen urak.
tiko eta Zestoako Kontzejuak eta Iraetako zubia.
Fernando Arreitza hauspaginari errota eta etxea bota
2) Ea zekiten 17 edo 18 urte lehenago (1510. urte omen zizkion urak. Joan Olidenek zioenez, lehen ere
inguruan) aipatutako bi Kontzejuek Joan Beltrani auzi hartan testigantzak eman omen zituen.
zubitik doan igaro ahal izatea eskatu ziotela, eta
60 urteko Fernando Igartza arroarraren txanda
ordainetan zubia eraikitzeko dirua emateko obligaizan zen jarraian. Bere bizialdiko uholderik handiena
zioa hartu zutela.
izan omen zen. Domingo Zabalaren Amabiturrietako
3) Ea zekiten Kontzejuekin ituna eginda harrizko errota eta Fernando Arreitza hauspaginarena ere bota
zubia egin zuela, material onekin, zutabe eta arkue- omen zituen korronteak. Joan Beltranek zubia egitekin, eta bertan pertsonak eta abereak, zamatua eta ko harria Zestoako Aizubiko errota ondoko harrobitik
atera omen zuen, borrak eta burdinazko ziriak erabilihutsik, inolako arriskurik gabe igaro zirela.
ta. Pagioko karobitik atera omen zuen karea.
4) Ea zekiten zubia, amaitu zutenean, ibaiari eta leArroako Joan Martinez Luberriagakoak, 52 urtekuari zegokion bezain sendo eta tinko geratu zela.
koak, lehen ere auzi hartan testigantzak eman omen
5) Ea zekiten zubia amaitu eta denboraldi bat geroa- zituen. Joan Beltranek harria idi eta gurdiekin eraman
go, uholde izugarriak izan zirela, urak egurrak ekarri omen zuen harrobitik zubiraino.
zituela, zubian harrizko zutabe bat eta bi arku bota
Domingo Etxenagusia arroarrak 41 urte zituen, eta
zituela, bi zutabe eta arku bat zutik geratu zirela, eta
ibai berean Zestoan Amibiturrietako errota (1479. galderei baiezkoa erantzun zien. Lehen ere auzi harurtean eraikia) eta Fernando Arreitza hauspaginaren tan bere aitorpenak egin omen zituen.
Txiriboga ondoko errota eta Oikiako Mantzizidorko
65 urteko Joan Saez Zulaikakoak ere erantzun beregurrezko zubia urak eraman zituela.
dintsuak eman zituen. Uholdeak dolareko habea edo
6) Ea zekiten Joan Beltranek zubia egiten 40.000 zubiren bateko habea ekarri eta zubia kolpatu omen
marai gastatu zituela, harri, kare eta harea ona zuen. Urak gora egin eta Iraetako oinetxea (gure usurrutitik garraiatuz, lehendik zeuden harrizko zu- tez oraingo Granero etxea) utzi egin omen zuten bertakoek. Maria Otxoa Likonakoa ama Amilibiko etxera
tabeen kostua alde batera utzita.
eraman omen zuten. Joan Beltran eta emaztea (Maria
Lehenbizi Arroako Joan Arbek, 80 urteko adine- Perez Idiakaitz-Lilikoa), zilar eta eskriturekin Pagino
koak, erantzun zuen. 16 edo 17 urte lehenago erai- etxera joan omen ziren. Lehen ere Joan Saezek auzi
ki omen zen zubia. Zutabe bat eta arku bat, Iraetako hartan testigantzak eman omen zituen.
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4.3. irudia. arroagoiko
etxenagusia.

Joan Olaberrieta zestoarrak 40 urte zituen. Egur kin zubiaz izandako auzian aitorpenak egin omen
handi batek zubiarekin talka egin eta uraren maila zituen, Domingo Altzaga eta Pedro Ubaiar eskribauen aurrean.
jaitsi egin omen zen, bi arku urak eraman zituelako.
Debako Joan Urainziarrek 50 urte zituen. Galderei
Fernando Arreitza hauspagin zestoarrak 75 urte zituen. Errota, etxearen zati bat eta upela eraman omen oro har baiezkoa eman zien. 50 urte zituen Fernando
Sorazabal zestoarrak zioenez, 18 bat urte lehenago
zizkion uholdeak.
(1510ean) eraiki omen zuen Joan Beltranek zubia.
Joan Mirubia gazteak 29 urte zituen. Joanen ara- Uholdeak izan zirenean Joan Beltranen ama Amilibera, Joan Perez Mirubikoa 100 urterekin hil zen, eta bira eraman omen zuten, eta Joan Beltran eta emazhark zioenez, bizialdiko uholderik handiena izan zen teak ibaitik gorago zegoen dolarean igaro omen zuten
Iraetako zubia eraman zuena. Oikiako zubiaren harriz- gaua. Orduan eraman zuen uholdeak zubia.
ko zutabe bat eta Mantzizidorko zubiaren goiko eguArroako Pedro Erkisketak 50 urte zituen. galderei,
rra eraman omen zituen korronteak.
oro har, baiezkoa erantzun zien. Gero Domingo Olea
Zestoako Pedro Iribarrena harginak 47 urte zituen. arroarrak, 60 urtekoak, hitz egin zuen. Joan Beltranen
Galderei baietz erantzun zien, oro har. Ehun urteko urruneko senide omen zen. Ibaia eta Iraetako burdizaharrei entzun omen zien haiek izan zirela uholde nolako kanala zeharkatzen zituen zubia, urak erabat
handienak. Pedrok lehen ere auzi hartan testigantzak hartu eta Iraetako oinetxea ere inguratu omen zuen.
eman omen zituen.
Zestoan bizi zen Petri Oiartzunek 75 urte zituen.
Zestoako Joan Amilibia harginak 55 urte zituen. Le- Baietz erantzun zien galderei. Arroako Mateo Olidenhen ere Joan Lopez Idoiagakoa eskribauaren aurrean ek 33 urte zituen, eta, uholdea izan zenean, Iraetako
erantzunak eman omen zituen Zugastiko adingabeek burdinolako teilatu gainetik egon zen ibaiari begira.
Zubia erortzen ikusi omen zuen.
Joan Beltranekin zubiari buruz izan zuten auzian.
38 urteko Joan Armendia arroarrak ere antzera
Arroakolako Joan Errementari olagizonak 44
urte zituen. Zugastiko adingabeek Joan Beltrane- hitz egin zuen. Zubia eraiki eta bi urte ingurura
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(1512. urte inguruan) izan omen ziren uholdeak.
Burdinola urez beteta zegoen eta teilatu gainean
egon zen ibaiari begira.
40 urteko Martin Arano mandazain zestoarra alargundu eta berriz ezkondu zen. Senideak zituen Azpeitian ere. Zubiaren auziaz lehenago Joan Lopez Idoiagakoa eskribauari testigantzak eman omen zizkion.
Asteasuko Migel Larraerdi hargin-maisuak 42 urte
zituen. Urak botatako zubia ongi eraikitakoa omen zen.
Hurrengo Joan Martinez Lilikoa apaizak hitz egin
zuen. 55 urte zituen eta Domenja Liliren lehengusu
propioa zen, hau da, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren
amarena. Joan Beltranen emaztea zen Maria Perez. Zubia egin eta bi urtera izan omen ziren uholdeak. Lilin
omen zen orduan Joan Martinez, eta bertako errotara
joan omen zen. Errota urak hartu eta hurrengo eguna
arte han egon omen zen Liliko etxera joan ezinik.
Martin Ezenarro harginak 44 urte zituen, eta Itziarren bizi zen. Oro har baietz erantzun zien galderei. 33
4.4. irudia. Zestoako udaletxea.
zituen Joan Aiak, eta Arroan bizi zen. Iraetako burdinolako teilatuan egon omen zen urari begira. Lehen ere nean Azpeitian egon zedin. Gipuzkoako beste hiriJoan Lopez Idoiagakoa eskribauari testigantzak eman bildu batzuekin batera Martin Martinez Atxarangoa
omen zizkion.
batxilerra gortera bidali zuten, eta hura laster itzuliko
zen. Zestoako Kontzejuak erregearen zerbitzurako
Martin Errezil hargin-maisu errezildarrak 60 urte borondatea erakutsi zuen.
zituen. Zubia ongi eraikitakoa omen zen (ikus [XVI.
m. (28-V) 7] agiria).
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Joan Otxoa
Artazubiagakoa, Joan Perez Arretxekoa eta Martin
Zuube (ikus [XVI. m. (28-I) 6] agiria).
4.1.2. Zestoako Kontzejuaren ahalordeak

eta gainerako agiriak

- 1528-I-29an, Zestoako udaletxean, Blas Ar- 1528-I-9an, Zestoako udaletxean, Kontzejua bildu tazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu
zen. Bertan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, zen. Bertan ziren Domingo Zabala alkatea, Martin
hauek zeuden: Domingo Zabala alkatea, Martin Ganbara fiela, Pedro Gebara, Joan Martinez IbaGanbara fiela, Martin Gartzia Lasaokoa, Domingo Li- ñetakoa, Martin Artzuriaga, Joan Erretzabal, Estezarrarats, Joan Igartza, Fernando Olazabal medikua, ban Artazubiaga eta Pedro Ezenarro. Kontzejuak
Domingo Zabala alkateari ahalordea eman zion biEsteban Artazubiaga eta Joan Martinez Ibañetakoa.
haramunean, ostegunez, Basarten Probintziak egin
Kontzejuak ahalordea eman zion Domingo Zabala behar zituen Batzar Berezietan prokuradore gisa
alkateari, korrejidorearen agindua betez biharamu- parte har zezan.
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Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Domingo hauek izan ziren: Martin Arano, Pedro Ezenarro eta ToEzenarro, Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Joan Otxoa mas Egaña (ikus [XVI. m. (28-II) 22] agiria).
Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. (28-I) 28] agiria).
- 1528-III-10ean, hala ere, Zestoako Kontzejuaren
Zestoako Kontzejuak aspaldi-aspalditik zuen, izenean Joan Lopez Arrietakoa prokuradoreak Vallaerregeek emanda, Zestoako hiribilduko eta Aizarnako dolidko Kantzelaritzan eskea egin zuen, Fortun Sanelizetako erretore, bikario eta apaizak Iruñeko apez- txez Iraetakoak auziari jarraipenik ematen ez ziolako
pikuari aurkezteko eskubidea. Fortun Santxez Irae- kondena zezaten. Kantzelaritzan epaia 1528-IV-21ean
takoa artzapezak eskubide hura kendu egin nahi zien eman zuten. Fortun kondenatu egin zuten Gipuzkoako
1520. urteaz gero. Auzi luzea izan zuten Gipuzkoako korrejidore Vargas lizentziatuak 1527-IX-17an emankorrejimenduan. Azkenean, 1527-XII-9an, Burgosen, dako epaia betetzera eta Kontzejuak egindako auziJoan Ruiz eskribauaren aurrean Joan Martinez Ami- gastuak ordaintzera.
libikoa (Zestoako Kontzejuaren izenean) eta Iraetako
- 1528-IV-22an Valladoliden jakinarazi zion epaia
Fortun Santxez artzapeza azaldu ziren. Auzia bertan
behera utzi zuen iraetarrak, eta erretiratu egin zen Pedro Santillana eskribauak Fortun Santxezen prokuradore Fernando Santxez Bilbokoari. Lekuko Esteban
(ikus [XVI. m. (27-I) 7] agiria).
Eztiola, Frantzisko Askizu eta Santos Ruiz izan ziren.
- 1528-II-28an, Zestoako Enekosauztegin, Kontze- 1528-V-22an egin zuten auzi-gastuen tasazioa.
jua bildu zen, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Bertan ziren, besteak beste, zestoar hauek: Domin- Zestoako Kontzejuak 3.740 maraiko kontua aurkeztu
go Zabala alkatea, Martin Ganbara fiela, Joan Akoa zuen, baina, Fernando Santxez prokuradoreak eskaeta Joan Martin Indo zinegotziak, Martin Artzuriaga tuta, auzi-gastuak 2.740 maraitan utzi zituzten (ikus
probestuordea, Martin Gartzia Lasaokoa, Martin Fer- [XVI. m. (28-III) 13] agiria).
nandez Edarritzagakoa, Martin Ondalde, Fernando
Gai berari jarraipena emanez, 1528-V-12an, ZesOlazabal medikua, Joan Martinez Ibañetakoa, Otxoa
Martinez Beduakoa, Esteban Artazubiaga, Jakobo toako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribaua berBaltzola, Martin Zuube, Pedro Askatsua, Martin Ezen- tan zela, Kontzejua bildu zen. Besteak beste, zestoar
arro, Joan Martinez Akoakoa, Lope Zelaia, Martin Ibia, hauek zeuden bertan: Domingo Zabala alkatea, Martin
Pedro Akoa, Sebastian Artazubiaga, Pedro Bal-tzola, Ganbara fiela, Joan Arbestain “Akoa” zinegotzia, MarMartin Txiriboga, Martin Indo, Domingo Pagino, Mar- tin Gartzia Lasaokoa, Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua, Fernando Olazabal medikua, Esteban Artazubiatin Etxeandia, Martin Argiain eta Pedro Iribarrena.
ga, Martin Legarda, Joan Perez Arretxekoa, Domingo
Gipuzkoako korrejidoreak agindua bidali zion Lizarrarats, Joan Amilibia hargina eta Jakobo Baltzola.
Zestoako Kontzejuari, sei pertsona adintsu eta gaiaz
Iruñeko apezpikutegitik ofizialak dei egin zion
zekitenei ahalordea eman ziezaien. Korrejimenduan
zin egin eta Fortun Santxez Iraetakoa artzapezak aur- Zestoako Kontzejuari Aizarnako erretoretzako etekezturiko galderei erantzun behar zieten. Zestoako eta kinen gaia bideratzeko. Kontzejuak Joanes Ipintza
Aizarnako apaizak apezpikuari aurkezteko eskubi- apaizari ahalordea eman zion Iruñean ordezkari izan
zedin. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan zideaz zuten auzia.
ren: Joan Garratza, Esteban Aisoro bikarioa eta Joan
Kontzejuak sei zestoar hauek izendatu zituen: Martin “Zuri” Zuube (ikus [XVI. m. (28-V) 17] agiria).
Fernandez Edarritzagakoa, Sebastian Artazubiaga, MarAuziari amaiera emanez, 1528-VI-27an Valladolidtin Gartzia Lasaokoa, Domingo Lizarrarats, Joan Igartza
eta Otxoa Martinez Beduakoa. Ahalorde-agirian lekuko tik gutun betearazlea bidali zuten. Bertan auzia hasi
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zenetik amaiera arteko laburpena egin zuten, eta Fortun Santxez Iraetakoa artzapeza kondenatu egin ere
bai. Bederatzi eguneko epea eman zioten Fortun Santxezi, Zestoako Kontzejuari auzi-gastuak ordaintzeko. Bestela ondasunak exekutatu eta enkantean saldu
egingo zizkioten (ikus [XVI. m. (28-VI) 8] agiria).
Dena den, 1528-VIII-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Martinez Amilibikoa eskribaua elkartu zen. Joan Martinezek, Zestoako Kontzejuak emanda, ahalmena zuen Joan Beltran Iraetarekin
eta anaia Fortun Santxez Iraetakoarekin elizetako patronatuaz zituzten auzietan prokuradoreak izendatzeko.
Hain zuzen Joan Martinezek ahalordea eman zien
Valladolidko Kantzelaritzako Joan Lopez Arrietakoari
eta Joan Otxoa Urkizukoari, eta Zestoako Otxoa Martinez Beduakoari, prokuradore izan zitezen. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando
Olazabal, Joan Akoa eta Jakobo Baltzola (ikus [XVI.
m. (28-VIII) 8] agiria).
- 1528-III-7an, bestalde, Zestoako udaletxean, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean, alkatea bertan zela
4.5. irudia. aizarnako elizaren ataria.
Kontzejua bildu zen. Martin Ganbara fielari ahalordea
eman zioten egun hartan Azkoitiko Basarten egingo ziren Batzar Berezietan prokuradore izan zedin. Lekuko Nafarra, Kristobal Iniesta, Joan Lopez Ugartekoa azPedro Baltzola, Esteban Artazubiaga eta Martin Artzu- peitiarra, Pedro Akoa eta Joan Igartza zestoarrak, eta
Domingo Atxaran azpeitiarra.
biaga izan ziren (ikus [XVI. m. (28-III) 8] agiria).
- 1528-III-14an, berriz, Zestoan, Domingo Perez
Zabalakoa zen alkate. Egun hartan, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats alkateordea eta Martin Ganbara fiela zeudela, Joan Lopez
Ugartekoa azpeitiarra agertu zen. Borgoniako Lorentzo Gorrevot gobernadorearen izenean zetorren
errege-pribilegio batzuekin. Pribilegioetan adierazten
zenez, errege-erreginek mesede egin zieten Lorentzo
Garrevoti, Lorentzo Galindezi eta Joan Lopez Ugartekoari Gipuzkoako edozein lurretan aurkitutako metalmeatzeak ustiatzeko.

Zestoako Kontzejukoek onartu egin zuten erregeerreginek ziotena, eta gero Ertxiñara joan ziren. Han
metala zeukaten harri batzuk apurtu eta eraman egin
zituzten (ikus [XVI. m. (28-III) 14] agiria).

- 1528-III-22an, Zestoako Enekosauztegin Kontzejua
bildu zen. Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zestoar
hauek elkartu ziren: Domingo Zabala alkatea, Martin
Ganbara fiela, Joan Akoa zinegotzia, Martin Gartzia Lasaokoa, Domingo Lizarrarats, Martin Fernandez Edarritzagakoa, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Iribarrena,
Pedro Etxeberria, Martin Zuube, Joan Igartza, Joan LoZestoako Kontzejukoei egindako aurkezpenean pez Zelaikoa, Domingo Aranguren, Martin Azkue, Joan
lekuko honako hauek izan ziren: Antso Oñati, Antso Erretzabal, Martin Arano eta beste zenbait.
- 219 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Bertan ziren, besteak beste, zestoar hauek: Domingo
Zabala alkatea, Martin Ganbara fiela, Joan Martin
Indo eta Joan Arbestain “Akoa” zinegotziak, Martin
Gartzia Lasaokoa, Otxoa Martinez Beduakoa, Domingo Lizarrarats, Joan Otxoa Gorosarrikoa, Joan Lopez
Zelaikoa, Martin Legarda, Fernando Olazabal, Martin Artzubiaga, Martin Ondalde, Martin Zulaika, Joan
Erretzabal, Pedro Egaña, Joan Arretxe, Martin Lizaso,
Martin Indo, Joan Urbieta, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Bengoetxea, Domingo Pagino, Martin Eze- 1528-IV-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- narro, Fernando Arreitza, Anton Gorosarri, Domingo
baua bertan zela, Kontzejua bildu zen. Han ziren ho- Arizmendi, Lope Zulaika, Joan Zelaia-Intzina, Anton
nako zestoar hauek: Domingo Zabala alkatea, Martin Altzolarats, Tomas Egaña eta Martin Argiain.
Ganbara fiela, Joan Akoa zinegotzia, Esteban ArtazuKontzejuak Santa Engraziako ermita eta ondabiaga, Jakobo Baltzola eta Kristobal Zelaeta. Ahalordea eman zieten alkateari, fielari eta Martin Gartzia sunak kudeatzeko bi administratzaile hauek izendatu
Lasaokoari Probintziaren Azpeitiko Batzar Nagusie- zituen: Joan Igartza eta Joan Martinez Erretzabalgoa.
tan prokuradore izan zitezen. Ahalorde-agirian le- Hurrengo San Joan egunetik hasita urtebeteko epean
kuko Pedro Ezenarro, Joan Arretxe eta Joan Kamio izango zuten kargu hura. Aipatutako bi kudeatzaileek
beren agintaldiaren hurrengo urtebeterako beste bi
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-IV) 18] agiria).
kudeatzaile izendatu ahal izango zituzten. Agintaldia
- 1528-V-2an, Enekosauztegin, Zestoako Kontze- amaitutakoan bakoitzak alkateari, fielari eta Kontzejua bildu zen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. juaren ordezkariei kontuen berri emango zien. Lekuko
Kostaldea zaintzeko Gipuzkoako Probintzia lau
zabra prestatzen ari zen, eta Zestoako Kontzejuak
zegokion zatia ordaindu behar zuen. Hain zuzen Fernando Olazabal medikuak Aizarnako erretoretzaren
etekinak gordailuan zeuzkan, eta, Kontzejuaren aginduz, 32,3 dukat emango zituen. Kontzejuak ahalik eta
lasterren itzuliko zizkion diru haiek. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Joan Lizarrarats, Pedro Gesalaga eta
Lope Ernataritz (ikus [XVI. m. (28-III) 23] agiria).

4.6. irudia. santa
engrazia (Indalezio
oiangurenen argazkia).
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Martin Argiain, Pedro Gesalaga eta Joan Otaegi zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-VI) 3] agiria).

33 txanpon zeuzkan Aizarnako erretoretzakoak. Handik aurrera Martin Gartziaren ordez Joan Lopez Zelaikoa arduratuko zen diru eta etekin haietaz.

- 1528-VI-7an, Zestoan, Kontzejua bildu zen Blas
Artazubiaga eskribaua bertan zela. Han ziren, besteak
beste, zestoar hauek: Domingo Zabala alkatea, Martin
Ganbara fiela, Joan Akoa zinegotzia, Domingo Lizarrarats, Pedro Iribarrena, Joan Igartza, Joan Erretzabal, Domingo Aranguren, Domingo Potzueta-Aranburu, Pedro Etxeberria, Esteban Artazubiaga, Joan
Arretxe, Pedro Santxez Errezustakoa, Martin Artzubiaga eta Joan Otaegi.

Martin Gartzia hil ondoren, Maria Nikolas Zabala alargunak Joan Lopez Zelaikoari 54 dukat eta 33
txanpon eman zizkion, eta Domingo Zabala alkateari
10 dukat (ikus [XVI. m. (28-VIII) 4] agiria). Martin
Gartziak, bizi zela, Kontzejuaren prokuradore Joan
Martinez Amilibikoari 40 dukat eman zizkion (ikus
[XVI. m. (27-X) 1] agiria). Beraz, Kontzejuak Maria
Nikolasi eta Martin Gartziaren oinordekoei ordainagiria eman zien. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Korrejidoreak dei egin zien Gipuzkoako herriei Perez Arretxekoa, Joan Igartza, Frantzisko Ibañarrieta
harekin elkar zitezen. Atxaran batxilerra gortera bi- eta Lope Amilibia (ikus [XVI. m. (28-VIII) 4] agiria).
dali zuten zenbait gai bideratzera, eta batxilerrak han
- 1528-IX-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriegindakoaren berri emango zien. Zestoako Kontzejuak ahalordea eman zion Martin Ganbara fielari ko- bauarekin Kontzejuko Martin Ganbara fiela eta Fernando Olazabal bildu ziren. Fernandok Aizarnako errerrejidorearengana joan zedin.
toretzako 32,3 dukat zeuzkan jasota, eta diru hura MarAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: tin Ganbarari eman zion. Martinek berriz itzuli zizkion
Joan Kamio, Martin Artzuriaga eta Pedro Gesalaga dukat haiek Fernandori, Probintziak errege-erreginentzat prestatuko zuen armadarako erabil zitezen. Lekuko
(ikus [XVI. m. (28-VI) 6] agiria).
Joan Erretzabal, Jakobo Baltzola eta Joango Garratza
- 1528-VIII-15an, Zestoako Enekosauztegin, izan ziren (ikus [XVI. m. (28-IX) 16] agiria).
Kontzejua bildu zen Blas Artazubiaga eskribaua ber- 1528-X-8an, Iraetako oinetxean, Azkoitiko Pedro
tan zela. Hantxe ziren, besteak beste, zestoar hauek
ere: Domingo Zabala alkatea, Martin Ganbara fiela, Ubaiar eskribauak agiria idatzi zuen Fortun Santxez
Joan Martin Indo eta Joan Akoa zinegotziak, Otxoa Iraetakoa artzapezaren aginduz. Bertan Fortunek ahalMartinez Beduakoa, Joan Martinez Ibañetakoa, Fer- ordea eman zien hainbat pertsonari, hari zegozkion
nando Olazabal medikua, Sebastian Artazubiaga, Joan etekin, errenta, ondasun eta diruengatik zituen auzieMartinez Erretzabalgoa, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, tan prokuradore izan zitezen. Hauek ziren ahalordea
Pedro Egaña gaztea, Joan Olaberria, Martin Ezenarro, zutenak: Joan Beltran Iraeta anaia, Antonio Atxaga,
Joan Arretxe (Akoakoa), Joan Arregi-Zabala, Martin Joan Martinez Untzetakoa, Migel Aburrutza, Joan
Artzubiaga, Domingo Lizarrarats, Lope Zelaia, Joan Martinez Amilibikoa, Beltran Arizmendi, Joan Ziritza, Martin Irotz, Joan Arraiotz, Joan Arburu, Anton
Martinez Akoakoa eta Jakobo Baltzola.
Ibañez Orokoa, Joan Lopez Arrietakoa, Joan Otxoa
Zestoako Kontzejuak, errege-erreginek bidalitako Urkizukoa eta beste zenbait. Hain zuzen Gipuzkoako
gutunen arabera, Aizarnako erretoretzari zegozkion korrejimenduko, Iruñeko apezpikutegiko eta Valladoetekinak jaso zituen eta, besterik agindu arte, jasotzen lidko Kantzelaritzako prokuradoreak ziren.
jarraituko zuen. Diru haiek gordetzeko Fernando OlaAhalorde-agirian lekuko, besteak beste, Joan Perez
zabal eta Martin Gartzia Lasaokoa zeuden izendatuta,
baina Martin Gartzia Lasaokoa hil egin zen. Kontuak Etxezarretakoa eskribaua eta Joan Majado Pozakoa
eginda jakin zutenez, Martin Gartziak 104 dukat eta izan ziren (ikus [XVI. m. (28-X) 3] agiria).
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4.7. irudia. azkoitiko
Ubaiar etxea.

- 1528-XI-10ean, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Bertan ziren honako zestoar hauek: Joan Igartza alkatea, Joan Martinez Erretzabalgoa fiela, Jakobo Baltzola
zinegotzia, Joan Martinez Amilibikoa, Fernando Olazabal, Pedro Ezenarro eta beste zenbait herritar.

Argiainek konpromisoa hartu zuen hurrengo ekaineko San Joan egunerako Joan Beltran Iraetari 21 anega olo emateko. Martin Argiainek anega haien balioa
dirutan kobratu zion Joan Beltrani. Lekuko Domingo
Urbieta apaiza, Pedro Altzolarats eta Joan Artzuriaga
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-III) 1] agiria).

Kontzejuak ahalordea eman zien Joan Martinez
Amilibikoari eta Domingo Zabalari, hil hartan Zarautzen Probintziak ospatuko zituen Batzar Nagusietan prokuradore izan zitezen. Ahalorde-agirian lekuko
hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Arretxekoa,
Joanes Otxoa Artazubiagakoa eta Pedro Akoa (ikus
[XVI. m. (28-XI) 6] agiria).

- 1528-III-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak Ibañarrieta ondoko Azkarate baserria sei urterako errentan emateko kontratua idatzi zuen. Nagusia Joan Beltran Iraeta zen, eta maizterrak Zarauzko
Joan Ezenarro “Marluz” eta Joan Ezenarro semea.
Baserria Ibañarrietatik Getariako bidearen azpian,
Erretola aldera, zegoen. Errenta aldia hurrengo Domu
Santu egunean hasiko zen, eta bi aldeek bete beharreko baldintzak zehaztu zituzten.

4.1.3. Joan Beltran Iraetaren tratu eta agiriak
- 1528-I-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak
obligazio-agiria idatzi zuen. Joan Beltran Iraetak Domingo Paginolarreari eta Joan Paginolarrea semeari idi
parea saldu zien 14 dukatean. Aita-semeek hurrengo
garizumako Pazko egunean ordainduko zioten. Lekuko
Joan Igartza, Joan Perez Arretxekoa eta Martin Zuube
zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-I) 10] agiria).

Maizterrek garia, artatxikia, zekalea, oloa, garagarra, baba eta zalkea ereingo zituzten, eta haien uztaren
laurdena Joan Beltranentzat izango zen. Azkaraten
hazitako behien laurdena maizterrentzat izango zen,
eta hiru laurdenak nagusiarentzat. Ardi, ahuntz eta
txerriak erdi bana haziko zituzten.

Maizterrek urtero Joan Beltrani sei gaztanbera
- 1528-III-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- emango zizkioten, eta bi hegazti ere bai, Eguberritabauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Martin rako, Iraetako etxean. Azkarate etxeari zegozkion zer- 222 -
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gak erdi bana ordainduko zituzten. Ganadua kendu be- rra eta Joan Beltran Iraeta zestoarra elkartu ziren.
har zutenean, aldez aurretik Joan Beltrani berri emango Joan Beltranek Mariari urrezko 12 gaztelau izeneko
txanponeko balioa zuten burdinak maileguz eman zizzioten, eta nagusiak erosteko aukera izango zuen.
kion, eta zumaiarrak zorra hurrengo maiatzeko Pazko
Iraetako andreak, Joan Beltranen emazteak, anega bai egunean ordainduko zion.
linaziraino erein ahalko zuen Azkaraten nahi zuen soObligazio-agirian lekuko Joanes Areitzaga apaiza
roan, eta aita-semeek laiatuta eta ongarrituta utziko zioten. Luberria egin nahi bazuten, Joan Beltranen kontura (Zumaiako San Pedro elizako benefiziadua), Pedro Zaizango zen. Maizterrek baserria, lurrak eta ganadua ongi bala eta ...? Albisu izan ziren. Maria Joangok sinatzen
mantenduko zituzten. Bestela, sortutako kaltea halako bi ez zekielako, haren ordez Joanes Areitzaga apaizak siordainduko zioten nagusiari. Joan Beltranek ezingo zi- natu zuen. Letra garbiz eta agirikoa baino lodixeagoaz
tuen sei urte horietan aita-semeak baserritik bota. Erren- sinatu zuen, eta Joanes apaizak bere luma erabili zuela
tamendu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan esan daiteke. Joanes Areitzaga, hain zuzen, Joan Sebastian Elkanoren Moluketarako bigarren espedizioan
Urbieta, Pedro Iribarrena eta Martin Lizaso.
Santiago ontzian joan zen, eta Oaxaca-tik, Mexikotik,
Jarraian, Joan Beltranek 4 dukat maileguz eman etxera etorri zen 1528. urte hasierarako (ikus liburu
zizkien Joan Ezenarrori eta semeari, eta zorra urtebe- honetan 1526. urteari dagokion 2.1.12.4. atala) (ikus
te barru ordainduko zioten. Ondoren Joan Ezenarro [XVI. m. (28-III) 27] agiria).
semeak zin egin zuen, 25 urte bete gabea zelako, au- 1528-IV-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrirreko bi agirien aurka ez zela joango. Berehala, leku
berean eta eskribau zein lekuko berak aurrean zire- bauarekin Martin Errezil hargin-maisu errezildarra
la, Joan Ezenarro “Marluz” aitak konpromisoa hartu eta Pedro Uztakaburu aiarra (Martinen fidatzailea)
zuen lehen bi agirietatik Joan Ezenarro gaztea onik elkartu ziren. Joan Beltran Iraetarentzat lan egingo zuten haren Etxeta eta Gildegi baserrietan 30
ateratzeko (ikus [XVI. m. (28-III) 18] agiria).
“estado” luzeko hormak eginda. Agiriak baserriak
- 1528-III-24an, Zumaian, bertako Joan Arbestain Errezilgo partean zeudela dio, baina orain Aiakoak
eskribauaren aurrean Maria Joango Arteaga zumaia- dira. Estado izeneko neurri bakoitzean 10 anega kare

4.8. irudia. Zumaia eta
san Pedro eliza.
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(Gildegiko karobian egindakoak) erabiliko zituzten, tzat kobra zitzaten. Lekuko Domingo Ezenarro, Martin
Arano, Jakobo Baltzola eta Joan Majado Pozakoa izan
gehi behar zen hondarra.
ziren (ikus [XVI. m. (28-I) 3] agiria).
Etxeta baserrian, Isurola aldera, harrizko porta- 1528-I-18an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
lea bota, zimendu ona atera eta horma osoa teilaturaino eraikiko zuten. Hormari leihoa aterako zioten, eskribauarekin bertako Domenja Lili alarguna eta
1,5 beso zabal eta 2,5 beso altukoa. Lanak hurrengo Joan Ezenarro zurgin-maisua elkartu ziren. Joanek
Domu Santu egunerako amaituta egongo ziren. Lan Altzolarats jauregiko burdinolan lanak amaitu egin
haiek ordaintzeko Joan Beltranek 15 dukat balio zituen, lehenago egindako kontratuaren arabera, seme
zuen idi parea eman zien, eta, gainera, hormen estado San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrarentzat.
bakoitzeko 36,5 txanpon ordaindu zien. Martin maiJoan Lopez Zelaikoa zurgin-maisuak ikertu zituen
suak eta Pedrok agindutako epean lanak amaitzen ez
bazituzten, Joan Beltranek haien kontura beste hargin Joan Ezenarroren lanak, eta kobratzea zegokiona zehaztu zuten: 42 dukat kontratuko lanagatik, 6 dukat eta 20
batzuk sartu ahal izango zituen lanak amaitzeko.
txanpon hobekuntza batzuengatik eta 44 txanpon burdinLanak amaitutakoan, alde bakoitzak izendaturiko ola ondoko etxean egindako lanagatik. Guztira 49 dukat
ikertzaile banak ikuskatuko zituen hormak, eta aka- eta 14,5 txanponekoa zen kontua. Domenja Lilik seme
tsik bazegoen, errezildarrak eta aiarrak konponduko San Joan Perezen izenean kopuru hura ordaindu egin
zuten beren kontura. Kontratuan lekuko zestoar hauek zion, eta Joan Ezenarrok ordainagiria eman zion.
izan ziren: Pedro Ezenarro, Martin Ganbara eta MarOrdainagirian lekuko Joan Martinez Lilikoa, Petin Amilibia (ikus [XVI. m. (28-IV) 2] agiria).
dro Ezenarro eta Domingo Ezenarro izan ziren (ikus
- 1528-IX-27an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- [XVI. m. (28-I) 13] agiria).
bauarekin Iraetako jauna (Joan Beltran) eta Joango
- 1528-II-3an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga esOlaberria zestoarrak bildu ziren. Joan Beltran Iraetak
eta Joangok egun hartara arte izandako harremanen kribauak ahalorde-agiria idatzi zuen. Bertan Domenja
kontuak egin zituzten. Joangok Joan Beltrani zorra Lili alargunak ahalmena eman zion Zestoako Dominordaindu egin zion, bost dukat izan ezik, eta Joan Bel- go Agirre eskribauari Lekeition Pedro Endaidiri zor
tranek ordainagriria eman zion. Lekuko zestoar hauek bat kobratzeko. Zor hura Pedrok Azkoitiko Domingo
izan ziren: Jofre Ibañez Altzolaraskoa, Joan Arano eta Saez Errekaldekoari egin zion, baina azkoitiarrak eskubide guztiak Domenjaren esku utzi zituen
Joan Oliden (ikus [XVI. m. (28-IX) 17] agiria).

4.1.4. Domenja Liliren agiriak eta
Zestoako elizako kaperak

Domingo Agirrek Pedro Endaidiri 30 dukat, Gaztelako
8 erreal eta beste gauza batzuk kobratu behar zizkion. Behar izanez gero, Pedroren ondasunak exekutatu eta gero
- 1528-I-7an, Zestoako Lilin, bertako Domenja alargu- errentan eman edo saldu egingo zituen Domingok. Ahalna Domingo Agirre, Domingo Zabala eta Joan Martinez orde-agirian lekuko hauek izan ziren. Joan Perez IdiakaitzLilikoa zestoarrekin elkartu zen. Blas Artazubiaga es- Lilikoa (Domenjaren semea) eta Joan Arbestain (“Joan
kribaua ere bertan zen. Domenja Lilik Burgosko hiriari Akoa” ezizenekoa) (ikus [XVI. m. (28-II) 3] agiria).
urtero eta betiko 60.000 marai kobratzeko eskubidea
Zestoako elizan, bestalde, abside aldean, kapera
zuen errege-pribilegioaz, eta 1527. urtekoa eta 1528.
ekoa kobratu nahi zituen. Beraz, aipatutako hiru zes- berria eraikitzen ari zen Joan Abieta hargin-maisu
toarrei ahalordea eman zien Burgosko Joan Ortega de errezildarra, 1524-IV-25ean egindako kontratuaren
Curiel jaunarengandik aipatutako diruak Domenjaren- arabera (ikus [XVI. m. (24) 11] agiria).
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4.9. irudia. Lekeitioko
udaletxea.

- 1528-IV-14an, Zestoan, Joan Abieta Blas Artazubiaga eskribauarekin elkartu zen. Elizako kapera
eraikitzeko Martin Ibañez Zubiaurrekoak Beduako
errenteriatik harria garraiatu behar zuen, eta Akoako
harrobitik ere bai. Akoan harria Joan Amilibia harginak zeukan aterata.

tuta zegoela esan daiteke, 115 dukaten azken epea lanak amaitutakoan ordaintzekoak zirelako (ikus [XVI.
m. (28-XII) 4] agiria).

- 1528-XII-28an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek bildu ziren: batetik, Errenteriako Martin Corcan? eta emazte Maria Sarasti, eta,
Joan Abietak Zestoako elizatik dirua kobratzeko bestetik, Domenja Lili alarguna. Mariaren aita Pedro
zeukan bere lanagatik, baina diru harekin lehenbizi Sarasti zenak, bere garaian, Domenjaren senar Joan
Martin Ibañez Zubiaurrekoari ordainduko zioten, eta Perez Idiakaizkoari 15 kintal burdinako zorra egin
gero Joan Amilibiari. Agirian lekuko Esteban Arta- zion, eta Domenjari 16 kintal zor zizkioten errenteriazubiaga, Joan Arretxe eta Martin Ganbara izan ziren rrek (kintal bat auzi-gastuengatik).
(ikus [XVI. m. (28-IV) 9 ] agiria).
Senar-emazteek zor osoa ordaindu zioten DomenLilitarrek ere beren kapera zuten eliza berean. jari, eta zestoarrak ordainagiria eman zien. Lekuko
1528-XII-7an, Zestoako Lilin, bertako Domenja alar- Joan Martinez Lilikoa, Joan Amilibia eta Martin Arguna Debako Sebastian Aratristain hargin-maisuare- tzuriaga izan ziren (ikus [XVI. m. (28-XII) 11] agiria).
kin elkartu zen, Blas Artazubiaga eskribaua aurrean
zela. Domenja Lilik eta Sebastianek 1527-V-20an 4.1.5. Joan Perez Idiakaitz-Likikoaren
kontratua egina zuten Zestoako elizan lilitarren kape- tratuak
ra eraikitzeko. Kontratuaren arabera Domenjak 115
dukat osatzerainikoa ordaindu zion, eta Sebastianek - 1528-I-23an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
ordainagiria eman zion.
tratua egin zuen Zestoako Martin Gabiriarekin eta
Martin Aiarekin. Agiria Blas Artazubiaga eskribauak
Ordainagirian lekuko Joan “Arbestain”, San Joan idatzi zuen. Zestoako Agiretabelaarra? mendian Joan
Errezusta eta Martin Esteban Makatzaga izan ziren. Perezi beste biek ikatza egingo zioten. Karga bakoitza
Zestoako elizan lilitarren kapera egun hartarako amai- 14 kanako zakukoa izango zen eta 40 sos kobratuko
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- 1528-II-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrizuten kargako ikazkinek. Hurrengo San Migel egunerako lan guztiak amaituta egongo ziren. Joan Perezek bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Beainen bizi zen Fernando Sorazabal elkartu ziren.
ikatz guztiagatik 12 dukat eman zizkien.
Joan Perezek Fernandori 15 dukat balio zuten bi zalAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan di, zama garraiatzekoak, eman zizkion, eta ordainetan
Otxoa Artazubiaga, Sebastian Akertza eta Meltxor Fernandok Beduako errenteriatik 1.125 kintal burdin
mea garraiatuko zizkion Liliko burdinolaraino: erdia
Artazubiaga (ikus [XVI. m. (28-I) 26] agiria).
hurrengo San Migel egunerako, eta beste erdia handik
- 1528-II-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- beste urtebeterako.
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak 4 dukat
Obligazio-agirian lekuko Pedro Ezenarro
maileguz eman zizkion Maria Otxoa Altzolaraskoari.
Mariak zorra hurrengo martxoko Andre Mariaren (Akoakoa), Lope Zelaia eta beste zestoar bat izan ziegunean ordainduko zion. Lekuko Domingo Zabala, ren (ikus [XVI. m. (28-II) 8] agiria).
Jofre Altzolarats eta Martin Zuube izan ziren (ikus
- 1528-II-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es[XVI. m. (28-II) 4] agiria).
kribauaren aurrean Martomez Sastarrain eta alaba
- 1528-II-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- Grazia Sastarrain azaldu ziren. Zestoako Domingo
kribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Zabala alkateari aitak alaba Grazia emantzipa zezala
Maria Martinez Altzolaraskoa alargunak Katalina eskatu zion, ordainagiriak eta eskriturak egin behar
Sastarraini urrezko 19 dukat hartu zizkion maile- zituelako. Alkateak, bere aginpide judiziala erabiliz,
guz. Urtebeteko epean itzuliko zion zorra. Lekuko Grazia emantzipatu egin zuen.
Zestoako Joan Martinez Lilikoa eta Joan Otxoa ArJarraian Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Graziari 20
tazubiagakoa apaizak eta Martin Perez Artzubiakintal burdinaren balioa (20 dukat, hain justu) eman
gakoa izan ziren.
zion, ama Maria Martin Arriola zenak ekarritako doteJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, tik zegokiolako. Grazia Sastarrainek Joan Perezi ordaiKatalina Sastarrainen aita Martomez Sastarrainek es- nagiria eman zion. Berehala, adinez 25 urte betea zela
kea egin zion Domingo Zabala alkateari. Katalina ala- ziur ez zekitelako, Graziak zin egin zuen ordainagiriabak 25 urte beteak zituen eta emantzipatu egin behar ren aurka adingabea zela argudiatuz ez zela joango.
zuen ordainagiriak eta gainerako agiriak egin zitzan.
Aipatutako agirietan lekuko hiru zestoar hauek izan
Domingo alkateak, bere informazioa jasota, aginpide
ziren: Pedro Ezenarro, Martin Santxez San Miliangoa
judiziala erabiliz emantzipatu egin zuen Katalina.
eta Domingo Arretxe (ikus [XVI. m. (28-II) 10] agiria).
Ondoren, leku berean, Katalina Sastarrainek
- 1528-III-5an, Zestoako Lilin, bertako Joan Perez
zioenez, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Sastarraingo baserria erosi zuenean, Katalinaren ama Maria Idiakaitz-Lilikoa, Domingo Agirre eta Blas ArtazuMartin Arriolak dote gisa eramandako 100 kintal biaga eskribaua elkartu ziren. Joan Perezek zioenez,
burdinak Joan Perezek gorde zituen. Martomez eta Lekeitioko Zubietako jaun Frantzisko Adan IgarMaria Martinen bost seme-alabentzat ziren, eta Ka- tzakoa eta seme Martin Gartzia Igartzakoa (Joan Petalinari 20 kintal zegozkion. Joan Perez Idiakaitz- rezen koinatua) auzi kriminaletan zebiltzan. Bizkaiko
Lilikoak Katalinari 20 kintal burdinaren balioa (20 epailearen aurrean eta Valladolidko Kantzelaritzako
dukat, hain zuzen) ordaindu egin zion. Ondorioz, alkateen aurrean zegoen auzia. Dirudienez, FrantzisKatalinak ordainagiria eman zion (ikus [XVI. m. ko, seme Joan eta beste zenbait pertsonak Lekeitioko
San Joan Arrasate hil egin zuten, eta beste pertsona
(28-II) 6] agiria).
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4.10. irudia. sastarrain
baserria.

batzuen bidez bakea egin nahi zuten, Katalina Jauregi
alargunari eta seme-alabei (edo Joan Nikolas Arteita
kapitainari) 450 dukat emanda.

Otxoa ezkondu zirenean, Maria Otxoak 120 kintal
burdina, hiru ohe oso, zilarrezko katilua eta bi kutxa
dote gisa eraman zituen.

Frantzisko eta Martin aita-semeek Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari eskatu zioten 450 dukateko obligazio-agiria Katalinaren alde eman zezala. Joan Perezek, ordea, Zestoako Domingo Agirreri ahalorde
berezia eman zion gai hura bidera zezan. Burgosa,
Valladolida edo aita-semeak zeuden lekura joan behar zuen, eta han Katalinaren edo Joan Nikolas kapitainaren alde obligazio-agiria eman, baina leku berean eta eskribau berak beste obligazio-agiri bat ere
idatzi behar zuen. Bigarren agirian aita-semeek Joan
Perezi 450 dukat epeka (Domingok egindako lehen
obligazio-agiriko epe berak errepikatuz) ordaintzeko
konpromisoa hartuko zuten.

Gero, Martin Perez zenak bere lehen emaztearekin
izandako Maria Perez Lizarraraskoa Blas Lasaorekin
ezkondu zen. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, Fernando Olazabalek eta Domingo Lizarraratsek ahalordea
zuten, Martin Perez zenak emanda, eta ezkonberriei
etxea eta ondasunak eman zizkieten. Blas Lasaok
bere dotea agindu zuen, besteak beste Maria Otxoak
bere ezkontzara eramandako dotea (120 kintal, 3 ohe,
etab.) berreskura zezan.

Ahalorde-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Arretxekoa (Akoakoa), Joan Arbestain eta Domingo Aspe (ikus [XVI. m. (28-III) 5] agiria).

Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta bi lagunek Maria
Otxoari 82 kintal burdina 125 barratan eman zizkioten Beduako errenterian, eta 38 kintal dirutan (1 kintal
= 1 dukat). Maria Otxoa Altzolaraskoak ordainagiria
eman zien. Lekuko Pedro Ezenarro, Martin Ganbara
eta Esteban Artazubiaga izan ziren.
Jarraian, Maria Otxoak zerbait ordaindu zion Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoari, eta honek ordainagiria eman
zion (ikus [XVI. m. (28-III) 11] agiria).

- 1528-III-10ean, Zestoan, Mari Otxoa Altzolaraskoa (Martin Perez Lizarraraskoaren alarguna), Blas
Artazubiaga eskribauarekin elkartu zen. Bertan zi- 1528-III-17an, Zestoako Lili etxera Debako Konren Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Fernando Olazabal
eta Domingo Lizarrarats ere. Martin Perez eta Maria tzejuaren izenean Joan Diaz Agirrekoa eta Martin
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Alkateak bere informazioa lortu eta, aginpidea
Likona fielak etorri ziren. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 40 dukat eskatu zizkioten, Probintziak kostal- erabiliz, Maria Sastarrain emantzipatu egin zuen. Ledea zaintzeko lau zabra ipinita egingo zuen gastuan kuko Esteban Artazubiaga, Jakobo Baltzola eta MarDebari zegokion zatia ordaintzeko. Joan Perezek 40 tin Perez Artzubiagakoa izan ziren.
dukatak maileguz eman zizkien, eta hurrengo abuzJarraian, lekuko berak aurrean zirela, Joan Perez
tuko Andre Mariaren izenean ordainduko zioten zorra.
Idiakaitz-Lilikoak Maria Sastarraini 20 kintal burdiBlas Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazio- naren prezioa (urrezko 20 dukat, hain zuzen) ordaindu
agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Ar- zion, eta Mariak ordainagiria eman zion (ikus [XVI.
bestain (“Joan Akoa” goitizenekoa), Domingo Aspe m. (28-III) 29] agiria).
eta Joan Martinez Arretxekoa, Akoakoa (ikus [XVI.
- 1528-IV-15ean, Zestoan, Joan Arregi-Zabala zesm. (28-III) 20] agiria).
toar olagizonak konpromisoa hartu zuen Joan Perez
- 1528-III-31n, Zestoan, Domingo Zabala alka- Idiakaitz-Lilikoari 4 dukat, 27 txanpon eta 3 marai
tearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hurrengo San Joan egunerako ordaintzeko. Joan ArreMartomez Sastarrain eta Maria Sastarrain alaba gi-Zabalak urtzaile gisa lan egin zuen Liliko burdinazaldu ziren. Mariak 25 urte beteak zituen, eta olan, baina Joan Perezek dirua aurreratu ziolako, leemantzipatzea nahi zuen, Joan Perez Idiakaitz- hentxeago aipatutako diru-kopurua zorretan zeukan.
Lilikoari ordainagiria emateko eta beste edozein
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazioagiri egin ahal izateko.
agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando
Maria Sastarrain Maria Martin Arriola zenaren Olazabal medikua, Martin Artzuriaga eta Joan Akoa
alaba zen, eta ama zenak, Martomezekin ezkondu ze- (ikus [XVI. m. (28-IV) 10] agiria).
nean, 100 kintal burdinako dotea eraman zuen. Kintal
- 1528-IV-16an, Zestoako errebalean, Joan Artsuahaiek Joan Perezek gorderik zeuzkan Sastarraingo baserria erosi zuenez gero, eta 20 kintal Mariari zegoz- gak obligazio-agiria eman zion Joan Perez IdiakaitzLilikoari, hurrengo maiatzeko Pazko egunean 20
kion, bost anai-arreba zirelako.

4.11. irudia. Lili
jauregia.
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dukat, 36 txanpon eta 6,5 marai ordaintzeko. Joan
Artsuagak Joan Perezentzat lan egin zuen, eta honek
bere soldatak ordaindu zizkion, baina horrez gain Joan
Artsuagak lehentxeago aipaturiko kopurua zor zion.

Joango Txertudiri 6 dukatak epeka ordaintzeko obligazioa. Hurrengo Pazko maiatzekotik hasita urtebetera dukat erdia ordainduko zion, eta gero urtero beste
dukat erdia, hamabi urtean 6 dukatak ordaindu arte.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian lekuko
zestoar hauek izan ziren: Martin Ganbara, Domingo Li- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Artsuaga eta Dozaso eta Joan Kamio (ikus [XVI. m. (28-IV) 11] agiria). mingo Ezenarro.
1528-V-2an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga eskribauak bi ahalorde-agiri idatzi zituen. Donostiako
merkatari Domingo Igartzak Joan Perez IdiakaitzLilikoari 23 dukat, 20 txanpon eta 5 maraiko zorra ez
zion ordaintzen. Ama Domenja Liliri ere 70 dukat zor
zizkion, baina epea pasata egon arren, ez zion zorra
ordaintzen. Ondorioz, Joan Perezek ahalordea eman
zien Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari eta Azpeitiko Asentzio Eizagirreri, donostiarrari zorra kobra
ziezaioten. Domenja Lilik ere beste horrenbeste egin
zuen, aipatutako biei ahalordea emanda.

Jarraian Grazian Leizaolak zin egin zuen obligazioagiriaren aurka ez zela joango. Maria Joango Txertudik, berriz, Sebastian Leizaolari ordainagiria eman
zion. Martin Leizaola senar zenarekin eta Maria Joangorekin Sebastianek tratuak egin zituen, eta Martin
Perez Gorozikakoa eskribau zenak egindako agiriaren
arabera, 13 bat dukateko zorra zien Sebastianek. Gero
beste harreman batzuk izan zituzten, eta, kontuak eginda, 6 dukateko zorra zeukan Sebastianek, baina zor
hura Grazian Leizaola semeak ordainduko zion Maria
Joangori (ikus [XVI. m. (28-V) 19] agiria).

Bi agirietan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Aspe eta Domingo Ezenarro, eta Arroako Domingo Oliden (ikus [XVI. m. (28-V) 2] agiria).

- 1528-V-18an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
eskribauarekin Eibarko Osana Jofreko eta orduan Lilin bizi zen Maria Jofreko ahizpa elkartu ziren. Mariak Osana ahizpari 7 dukat maileguz eman zizkion,
eta Osanak hurrengo San Joan egunetik hiru urtera
itzuliko zizkion.

- 1528-V-3an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joango Olaberria eta Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joangoren eta
Joan Perezen elkarren arteko tratuen kontuak egin zituzten, eta Joangori 4 dukat ken 3 txanponeko zorra
azaldu zitzaion. Zor hura hurrengo abuztuko Andre
Mariaren egunerako ordainduko zion Joan Perezi.
Obligazio-agirian lekuko Domingo Lizarrarats, Joan
Amilibia gaztea eta Joan Gorosarri zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-V) 4] agiria).
- 1528-V-17an, Zestoako Lilin, Debako partean
bizi zen Grazian Leizaola (Sebastian Leizaolaren semea) eta Maria Joango Txertudi (Martin Leizaolaren
alargun debarra) elkartu ziren. Blas Artazubiaga eskribauari jakinarazi ziotenez, Sebastianek 6 dukat zor
zizkion Martin Leizaola zenari. Grazian Leizaolak,
Olazarraga baserrian bizi zenak (Joan Perez IdiakaitzLilikoaren maizter izanik), bere gain hartu zuen Maria

Eibarko hiribilduan Osana, Maria eta Marina Jofreko ahizpek etxea zuten, Martin Albizen eta Joan
Ibarraren etxeen artean. Osanak Maria ahizpari etxean
zegokion herena hipotekatuta utzi zion zorra ordaindu
arte. Obligazio-agirian lekuko Joan Perez IdiakaitzLilikoa, Martin Arano (Joan Perezen morroia) eta
Grazian Leizaola (Olazarragako maizterra) izan ziren
(ikus [XVI. m. (28-V) 23] agiria).
- 1528-V-20an, Zestoako Aiakelun, Gesalagako
harritzaren gainean, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Maria Martinez Altzolaraskoa (1507an Napolin hil
zen Jakobo Ipintzaren alarguna) elkartu ziren Blas
Artazubiaga eskribauarekin batera. Maria Martinezek
Aiakeluko lursaila, 53 sagarrondoko neurrikoa, saldu zion Joan Perezi. Lursailaren mugak hauek ziren:
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4.12. irudia. arroako
Joandomingonea.

Zestoako hiribildu aldera Esteban Akertzaren lursaila, marai zor zizkion. Hurrengo San Joan egunerako orbehean Maria Martinezen sagasti zaharra, eta Atris- dainduko zion zorra Joan Mendarok.
tain aldera eta goiko aldera Kontzejuaren herri-lurrak.
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako obligaMugarriak ere zehaztu zituzten.
zio-agirian lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, Joan
Lursailak 14 dukat eta Gaztelako 5 errealeko Arretxe eta Joan Iraeta izan ziren (ikus [XVI. m. (28prezioa zuen. Hain zuzen prezio horretan erosi zion V) 33] agiria).
lehenago Maria Martinez Altzolaraskoak lursaila Zes- 1528-VI-2an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Litoako Kontzejuari, Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako salmenta-agiriaren bidez. Joan Perezek Maria likoak eta Domingo Ezenarrok, Legoiaga baserrian
Matinezi 7 dobloi (14 dukat) eta 22,5 txanpon (Gazte- bizi zenak, kontuak egin zituzten Blas Atazubiaga eslako 5 erreal) ordaindu zizkion, eta Maria Martinezek kribauaren aurrean. Domingok Joan Perezei ikazkinordainagiria eman zion. Lekuko Joan Arretxe, Joan tzan eta beste zenbait zerbitzutan egindako lanak kobraturik zituen, eta gainera Liliko jaunari 24 dukat zor
Kamio eta Domingo Ezenarro izan ziren.
zizkion. Zorra hil hartako San Joan egunean ordainJarraian, Maria Martinezek Joan Perez eskutik hel- duko zion. Lekuko Domingo Zabala, Martin Zuube
du eta lursailera sartu zuen. Maria Martinez lursailetik eta Joan Arretxe zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
kanpora irten zen, eta Joan Perezek barruan adarrak (28-VI) 1] agiria).
eta garoa moztu zituen aihotzaz, jabe zela adieraztea- 1528-VIII-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga esrren (ikus [XVI. m. (28-V) 27] agiria).
kribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Joan
- 1528-V-29an, Zestoako errebalean, Joan Perez Perez Idiakaitz-Lilikoak (Liliko jaunak), Arroako Joan
Idiakaitz-Lilikoa eta Zabaleta baserrian bizi zen Joan Domingez Areitzagakoari 80,5 kintal burdina pletinak
Mendaro “Txatxu” elkartu ziren. Joan Mendarok Joan balio zuena dirutan ordaindu zion. Gero, hurrengo urPerezi lanak egin zizkion ikazkintzan eta beste zen- teko martxoko Andre Mariaren egunean, Joan Dominbait zerbitzutan, baina egun hartara arteko kontuak gezek burdina haiek, zergak ordainduta, Beduako
aterata, Liliko jaunari 20 dukat, 34 txanpon eta 5,5 errenterian ala Narruondokoan utziko zizkion.
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Bide batez, zestoarrak eta arroarrak ordura arte
elkarrekin izandako haremanen kontuak egin zituzten. Joan Domingezek beste 60 bat kintal burdina ere
zor zizkion.
Lekuko Domingo Zabala eta Domingo Ezenarro zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-VIII) 12] agiria).
- 1528-IX-29an, Zestoako Lilin, bertako jaun Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa, ama Domenja Lili eta Blas
Artazubiaga eskribaua bildu ziren. Joan Perezek zioenez, lehenago Domingo Agirre zestoarrari ahalordea
eman zion haren izenean Lekeitioko Joan Nikolas
Arteita kapitainari eta alaba Katalina Jauregiri 450
dukateko obligazioa sinatzeko. Berez obligazioko
450 dukatak Lekeitioko Zubietako Fernando Adan
Igartzakoak eta seme Martin Gartzia Igartzakoak ordaintzekoak ziren; izan ere, aita-semeek konpromisoa
hartu zuten Joan Perez obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
Hala ere, epe batzuk igarota, Joan Perezek Joan
Nikolas Arteitari lekeitiarraren Martin Amezketa
prokuradorearen bidez 200 dukat ordaindu behar izan
zizkion, eta ordainagiria zeukan. Orduan Domenja
Lilik seme Joan Perezi 200 dukat eman zizkion, eta
diru hura Frantzisko Adan eta Martin Gartzia lekeitiarrei kobratzeko eskubideak Domenjak bereganatu zituen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
Lilikoa, Joan Otxoa Artazubiagakoa, eta Martin Itziar
(ikus [XVI. m. (28-IX) 20] agiria).
- 1528-X-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak ordainagiria idatzi zuen. Joan Perez IdiakaitzLilikoari aurreko martxoaren 17an, Debako Kontzejuaren izenean Joan Diaz Agirrekoa eta Martin Likona
fielek 40 dukateko zorra egin zioten. Egun hartan, ordea, aipatutako fielek zor osoa ordaindu egin zioten, eta
Joan Perezek (Liliko jaunak) ordainagiria eman zien.
Lekuko, besteak beste, Joan Martinez Lilikoa eta Joan
Otaegi izan ziren (ikus [XVI. m. (28-X) 7] agiria).
- 1528-XI-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Joan Perez

Idiakaitz-Lilikoak Martin Lizarraratsen Maria Perez
Idiakaitz alargunari (agian Joan Perez Idiakaizkoa
zenaren arrebari) 20 dukat maileguz eman zizkion,
Martin zenak egindako zorra ordaintzeko. Maria Perezek hurrengo urteko garizumako Pazko egunean ordainduko zikzion 20 dukatak. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Domingo Zabala, Joan Perez Arretxekoa
eta Pedro Ezenarro (ikus [XVI. m. (28-XI) 10] agiria).
- 1528-X-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Fernando
Olazabal elkartu ziren. Joan Perez eta Fernando Zestoako elizako administratzaile ziren. Fortun Santxez
Iraetakoa Gipuzkoako artzapeza zen, eta bisitatzaile ere bai urte hartan. Agindua eman zuen Zestoako
elizan ateetatik aldare nagusira bide zuzena egiteko.
Agindu hari aurka egiteko gora jo nahi zuten elizbarrutiko epaileengana, eta bi administratzaileek ahalordea eman zioten elkarri horretarako. Lekuko Domingo Zabala, Joan Erretzabal eta Joan Igartza zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-X) 9] agiria).

4.1.6. Sebastian Artazubiaga olagizonaren
agiriak
- 1528-I-12an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribaua
aurrean zela, Zumaiako Joan Sarasolak eta Zestoako
Sebastian Artazubiagak tratua egin zuten. Joanek Sebastiani hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako haritz-adarrekin ehun karga ikatz egingo zizkion
Sarasolako lurretan. Ikatza txondorretik kanpo utziko
zion. Karga bakoitza 14 kanako zakukoa izango zen.
Sebastianek ikatzen balio osoa ordaindu zion Joani. Obligazio-agirian lekuko Martin Legarda, Domingo Aranguren eta Domingo Elurra izan ziren (ikus
[XVI. m. (28-I) 9] agiria).
- 1528-I-19an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak kontratua idatzi zuen. Bertan, batetik, Sebastian
Artazubiaga zestoarrak, eta, bestetik, Nikolas Urozperoeta zarauztarrak eta Joan Asu getariarrak parte
hartu zuten. Nikolasek eta Joanek Sebastiani Oikiako
errenteriatik Bekolaraino 1.400 kintal burdin mea ga-
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rraiatuko zioten, erdia hurrengo San Migel egunerako Sebastianek hipotekatuta edukiko zuen. Lekuko Joan
eta beste erdia handik urtebeteko epean. Sebastianek Igartza, Anton Altzolarats eta Pedro Aizarnatea izan
ziren (ikus [XVI. m. (28-I) 23] agiria).
kintal bakoitzagatik 14 sos ordainduko zien.
- 1528-II-8an, Zestoan, Sebastian Artazubiagari
Egun hartan 16 dukat ordaindu zizkien, eta gainerakoa hurrengo inauterietatik urtebetera emango zien. obligazio-agiria eman zioten hiru hauek: Errezilgo Joan
Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Pedro Ezena- Abieta harginak, Getariako Joan Asuk eta Zarauzko
Joan Arbestainek. Sebastianek beste hirurei 46 dukaten
rro, Anton Altzolarats eta Joan Martinez Akoakoa.
balioko burdina eman zien, eta hiru zordunek hurrengo
Jarraian, leku berean, Blas Artazubiaga eskribaua- ekaineko San Joan egunerako ordainduko zioten zorra.
rengana Joan Lertxundi zarauztarra azaldu zen. Se- Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian lekuko
bastian Artazubiagari Lertxundi etxean, hurrengo ga- zestoar hauek izan ziren: Martin Ganbara, Joango Arrizumako Pazko egunerako haritz-egurraz 100 karga tzuriaga eta Julian (ikus [XVI. m. (28-II) 7] agiria).
ikatz egiteko konpromisoa hartu zuen. Ikatza txondo- 1528-II-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrirretik kanpo utziko zion. Karga 14 kanako zakukoa
izango zen. Sebastianek ikatz haien prezioa dirutan bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Martin
ordaindu zion. Lekuko Pedro Ezenarro, Anton Altzo- Ondaldek eta Sebastian Artazubiagak 100 kintal burlarats eta Pedro Aizarnatea izan ziren (ikus [XVI. m. dina pletinatan 20 egun barru ordainduko zikzioten
Martin Gartzia Lasaokoari; izan ere Martin Gartziak
(28-I) 14] agiria).
burdina haien balio dirutan eman baitzien.
- 1528-I-26an, Aizarnan, Pedro Etxeberria, SebasLekuko Martin Ganbara, Martin Artzuriaga eta
tian Artazubiaga eta Alegiko Bitor bildu ziren Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean. Sebastianek Pe- Martin Etxeberria? zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
drori urrezko 6 dukat eman zizkion, eta Pedrok Bitorri m. (28-II) 21] agiria).
erositako idi pareagatik zorretan geratu zitzaiona or- 1528-III-8an, Blas Artazubiaga eskribaua Zaraudaindu zion. Pedrok Sebastiani hurrengo inauterietan
itzuliko zion 6 dukateko mailegua. Bitartean idi parea tzen zen. Bertan ziren, halaber, Joan Ortiz Ganboakoa

4.13. irudia. aiako
Lertxundiberri.
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(Zarauzko jauna) eta Zestoako Sebastian Artazubiaga
eta Martin Ondalde. Aiako Altzolan Joan Ortizek zituen mendietan Sebastian eta Martinentzat 2.600 karga
ikatz egingo zituzten: 1.980 karga Altzolako etxeen eta
errekaren artean, eta 620 karga Isurola eta Zozaberrotik
gora. Hurrenez hurren lau eta bost urteko epean egingo
zituzten. Markatutako 80 haritz ez zituzten moztuko, eta
Zarauzko jaunarentzat geratuko ziren. Joan Ezpeletak eta
Pedro Aizarnateak aztertu eta markatu zituzten basoak.

- 1528-IV-19an, Aizarnan, Bedamako Joan Linatzeta zestoarrak eta Domingo Arruti aiarrak obligazio-agiria eman zioten Sebastian Artazubiagari, Aizpeltzerreka eta Itetxeagako mendietan 300 karga ikatz
hurrengo San Migel egunerako egiteko. Sebastianek
dena ordaindu zien, eta Blas Artazubiaga eskribauak
idatzitako agirian lekuko Martin Gartzia Lasaokoa,
Joan Legarda eta Joan Isurola mandazaina izan ziren
(ikus [XVI. m. (28-IV) 14] agiria).

Sebastian Artazubiagak eta Martin Ondaldek Joan
Ortizi ikatz guztiaren balioa ordaindu zioten, eta,
ondorioz, Zarauzko jaunak ordainagiria eman zien.
Lekuko Joan Zozaberro aiarra, Pedro Aizarnatea zestoarra eta Joan Onsain (Zarauzko bikarioa) izan ziren.

- 1528-IV-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Bertan zioenez, Aizarnako Pedro Etxeberriak eta emazte Maria
Ruiz Etxeberrikoak 6 dukat eta 7 kintal burdina jaso
zituzten Sebastian Artazubiagak maileguz emanda.
Hurrengo San Joan egunerako ordainduko zizkioten.
Burdinak Beduako errenterian, zergak ordainduta,
utziko zituzten. Zorra ordaintzen ez bazuten, Sebastianek senar-emazteen idi parea beretzat hartuko zuen.

Jarraian, leku berean, Sebastian Artazubiagak maileguz 30 kintal burdina pletinatan eta 25 dukat eman
zizkion Joan Ortizi, eta Zarauzko jaunak zor hura
hurrengo Eguberri egunerako ordainduko zion. Joan
Segidan, leku berean, Maria Ruiz emazteak zin
Zozaberro fidatzaile izango zen. Lekuko Joan Onsain
bikarioa, Pedro Aizarnatea eta Martin Ondalde izan egin zuen obligazio-agiriaren aurka ez zela joango.
ziren (ikus [XVI. m. (28-III) 9] agiria).
Ondoren, Pedro Etxeberriak, Maria Ruiz emazteak
- 1528-III-22an, Aizarnan, Tomas Egañak obliga- eta Joan Martinez Arzalluskoak (Pedroren anaiak) beszio-agiria eman zion Sebastian Artazubiagari Blas Ar- te obligazio-agiri bat eman zioten Sebastian Artazutazubiaga eskribauaren aurrean. Sebastianek Zestoako biagari. Bertan ziotenez, Pedro Etxeberriak hurrengo
Kontzejuari Etumeta aldeko Artzegiko baso batzuk erosi San Migel egunetik 1529ko San Joan eguna arte Sezizkion, eta Tomasek 250 karga ikatz egingo zizkion hu- bastianentzat lan egingo zuen Bekolan burdin tiratzaile
rrengo San Migel egunerako. Lekuko Pedro Iribarrena, gisa; izan ere, zegokion soldata Sebastianek ordaindu
Domingo Aranguren eta Joango Olazabalegi zestoarrak egin baitzion. Pedrok lanera huts egiten baldin bazuen,
Sebatianek beste ofizial tiratzaile bat ipini ahal izango
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-III) 25] agiria).
zuen senar-emazteen eta Joan Martinezen kontura.
- 1528-IV-19an, Aizarnan, Sebastian Artazubiagak
Jarraian, senar-emazteek konpromisoa hartu zuten
maileguz 42 dukat (burdinatan eta dirutan) eman zizkien Zumaiako Joan Esnali eta Martin Arlaureta-Zuu- Joan Martinez obligazio hartatik onik ateratzeko. Aiberi. Hurrengo Eguberrietan ordainduko zioten zorra. patutako lau agiri hauetan lekuko zestoar hauek izan
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazio-agi- ziren: Domingo Urbieta apaiza, Joan Otxoa Artazurian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Ezenarro, biagakoa apaiza eta Txerran Iribarrena (ikus [XVI. m.
(28-IV) 15] agiria).
Joan Zelaia “Beltza” eta Joan Isurola.
Jarraian, lekuko berak aurrean zirela, Sebastiani Joan Esnalek 14 dukat eta Martinek 28 dukat ordaintzeko konpromisoa hartu zuten (ikus [XVI. m. (28-IV) 13] agiria).

- 1528-IV-26an, Aizarnan, Zumaiako Joan Esnalek
obligazio-agiria eman zion Sebastian Artazubiagari. Sebastianek burdinatan 13 dukateko balioa eman
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4.14. irudia. aizarnako
etxeberri.

zion, eta zumaiarrak hurrengo Eguberreietan ordain- artzuarrak) eta Zestoako Sebastian Artazubiaga bildu ziren. Sebastianek aita-semeei 24 dukat maileguz
duko zion zorra.
eman zizkien, eta hauek hurrengo Domu Santu eguBlas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian nean ordainduko zizkioten.
zestoar hauek izan ziren lekuko: Bartolome TxiriboObligazio-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziga, Joan Bengoetxea, Martin Zelaia eta Martin Arren: Joan Otxoa Artazubiagakoa, Martin Legarda eta
giain (ikus [XVI. m. (28-IV) 20] agiria).
Pedro Aizarnatea (ikus [XVI. m. (28-IX) 3] agiria).
- 1528-V-10ean, Aizarnan, Martin Gartzia La- 1528-IX-7an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrisaokoak ordainagiria eman zien Sebastian Artazubiagari eta Martin Ondalderi, hauek hari 100 kintal bur- bauarekin Sebastian Artazubiaga eta Pedro Etxeberria
dinako zorra ordaindu egin ziotelako. Blas Artazubia- (Pagiolarreko suhia) elkartu ziren. Sebastianek Pedroga eskribauak idatzitako agirian lekuko Martin Perez ri dukat batzuk eta bi txanpon maileguz eman zizkion.
Kortazarkoa, Domingo Arano eta Anton Altzolarats Pedrok zorra hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zion. Lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, Joan
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-V) 11] agiria).
Perez Zabalakoa eta Joan Zuube “Arotzarte” izan zi- 1528-IX-6an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- ren (ikus [XVI. m. (28-IX) 4] agiria).
bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zumaiako Martin
- 1528-XI-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esAzpiazu-Intxaurregik (Azpiazu etxearen jabeak) 18
dukateko zorra egin zion Zestoako Sebastian Artazu- kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zesbiagari. Hurrengo Domu Santu egunean ordainduko toako Sebastian Artazubiaga, eta, bestetik, Bizkaiko
zizkion. Lekuko Zestoako Martin Ganbara, Domingo Muskizko Antso San Lorente eta seme San Joan San
eta Joan Pagino (Pagiolarreko aita-semeak) eta Joan Lorente. Antso San Lorente eta Pedro de la Barcena
muskiztarrek Sebastiani 1.000 kintal burdin meako
Otaegi izan ziren (ikus [XVI. m. (28-IX) 2] agiria).
zorra egin zioten, eta Sebastianek Antso San Loren- 1528-IX-6an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- teren odasunak exekutatu egin zituen. Horrela kobauarekin Joanes Zulotibar, Joanes semea (agian oi- bratu zuen zorra Sebastianek. Ondorioz, Sebastianek
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Antsori ahalmena eman zion zegokion partea Pedro zizkion haritz-egurraz hurrengo Eguberri egunerako.
Ikatzaren balioa dirutan kobratu zuen Nikolasek.
de la Barcenari kobra ziezaion.
Horrez gain, Nikolasek Sebastianentzat Oikiako
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Martinez Amilibikoa, Martin Artzuriaga eta Joan errenteriatik Bekolaraino 1.400 kintal burdin mea
garraiatuko zituen: 700 kintal hurrengo San Migel
“Zuri” Zuube.
egunerako eta beste 700 kintal handik urtebeterako.
Jarraian, Antso San Lorente eta seme San Joan San Kintal bakoitzaren garraioak 14 sos balio zituen. GuzLorente muskiztarrek obligazio-agiria eman zioten tira urrezko 16 dukat kobratu zituen Nikolas UrozSebastian Artazubiagari, 300 kintal burdin mea Be- peroetak, eta obligazio-agiria eman zion Sebastiani.
duan, zergak ordainduta, uzteko. Ondoren San Joan Lekuko hiru zestoar izan ziren: Martin Artzuriaga,
San Lorente semeak zin egin zuen adingabea zela ar- Martin Zuube eta Martin Legarda (ikus [XVI. m. (28gudiatuz agiri haren aurka ez zela joango (ikus [XVI. XII) 8] agiria).
m. (28-XI) 2] agiria).
- 1528-XII-6an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Sebastian Artazubiaga eta Zarauzko Joan Perez Etxebestekoa bildu ziren. Sebastianek Joan Perezi
idia saldu zion 6,5 dukatean, eta Joan Perezek hurrengo
inauterietarako ordainduko zion. Lekuko Martin Artzuriaga, Martin Legarda eta Martin Ondalde zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-XII) 1] agiria).

4.1.7. Bekolako agiri eta ordainketak

- 1528-I-5ean, Orion, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean honako hauek azaldu ziren: batetik
Maria Ruiz Arrazubikoa, bere seme Joan Lopez Arteagakoarekin (Aiako eta Zumaiako auzotarrak ziren),
eta, bestetik, Zestoako Sebastian Artazubiaga. Amasemeek Sebastiani zenbait urtetarako errentan eman
zioten Bekolako etxea, burdinola eta errota, Joan Ruiz
Arrazubikoaren (Mariaren seme zenaren) izenean.

- 1528-XII-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Saiazko Nikolas Urozperoeta eta
Zestoako Sebastian Artazubiaga bildu ziren. Nikolasek
Sebastian Artazubiagak 599 dukat ordaindu behar ziSebastiani Urozperoetan (Aian) 60 karga ikatz egingo tuen guztira. Ordura arte 88 dukat zituen ordainduta. Ho-

4.15. irudia. Bekola.
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rrez gain urtebeteko errentagatik beste 44 dukat deskon- ordainagiria eman zuen Joan Lopez Arteagakoak.
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Pedro Elurra eta
tatu behar zitzaizkion (ikus [XVI. m. (28-I) 1] agiria).
Lope Ondarra, eta Zestoako Martin Ganbara.
Dena den, Joan Martinez Olotzagakoa kontularia
- 1527-VII-7an, Aizarnako Gorosarrin, Blas ArBekolara ezkondu zenean, Bekolako etxea, burdinola
eta errota eman zizkioten, eta hark bertako zorrak or- tazubiaga eskribauaren aurrean Joan Otxoa Gorodaintzeko dotea agindu zuen (ikus [XVI. m. (26-II) 4] sarrikoak testamentua egin zuen. Bertan zioenez,
Bekolako dotetik 37 dukat kobratzeko zeuzkan. Joan
eta [XVI. m. (27-III) 10] agiriak).
Indo, Joanes Ipintza apaiza eta Blas Artazubiaga esJoan Martinez kontulariak ordura arte Sebastian kribaua ziren testamentu-betearazle eta haiek kobraArtazubiagari ordaintzen zion Maria Ruizi eta seme tuko zuten zorra. Lekuko hauek izan ziren: Joan GonJoan Lopezi zegokien partea, eta Sebastianek zintzo zalez Segurolakoa batxiler zarauztarra, Joan Igartza,
ordaindu zien ama-semeei. Guztira 599 dukat jaso Joan Perez Zabalakoa, Joango Garratza, Pedro Altzobehar zituzten, baina handik aurrera Sebastianek eta larats, Martin Akertza, etab.
Maria Ruiz amak zorra kobratzeko eskubide guztiak
- 1527-VII-12an, Aizarnako Gorosarrin, Joan Otxoa
Joan Lopez Arteagakoaren esku utzi zituzten.
Gorosarrikoak kodiziloa egin zuen Joan Martinez AmiBestalde, Mariak eta Joan Lopezek Blas Artazu- libikoa eskribauaren aurrean. Bost egun lehenago eginbiaga eskribauari 147 dukat zor zizkioten. Agirian dako testamentuan agertzen ez ziren ondasun batzuk
lekuko Joan Ibarrola, Migel Agirre eta Joan Perez nola kudeatu zehaztu zuen. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Esteban Artazubiaga, Domingo Zabala eta MarAiakoa oriotarrak izan ziren.
tin Zelaia (ikus [XVI. m. (28-I) 1] agiria).
1527-II-27an, Azpeitian, Blas Artazubiaga eskri- 1528-I-25ean, Orion, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Martinez Olotzagakoa kontularia eta
Martin Ruiz Errekondokoa errezildarra elkartu ziren. bauak hauek izan zituen aurrean: batetik, Maria Ruiz
Kontulariak errezildarrari Bekolako doteagatik 18,5 Arrazubikoa eta seme Joan Lopez Arteagakoa aiarrak,
dukat eman zizkion aurreko urteko zatitik zegozkio- eta, bestetik, Sebastian Artazubiaga zestoarra. Amalako. Jofre Ibañez Altzolaraskoarentzat beste 10 dukat semeek Sebastiani lehenago Zestoako Bekolako burere jaso zituen. Lehendik Jofrek beste 12 dukat ere dinola errentan eman zioten urte batzuetarako. Hain
jasoak zituen. Lekuko honako hauek izan ziren: Jau- zuzen Joan Ruiz Arrazubikoa zenaren oinordeko zireme Sanper (Hondarribiko Pasaiako Joanes Ubillaren lako, Maria Ruizek (Joan Ruizen amak) eta Joan Lomorroia), Etxerran Edarritzaga (kontulariaren mo- pezek Bekolan 599 dukat zeuzkaten jasotzeko guztira.
rroia) eta Joan Zabala azpeitiarra.
Sebastian Artazubiagak Maria Ruizi e Joan Lopezi
- 1527-VI-30ean, Blas Artazubiaga eskribauak 88 dukat eman zizkien, eta 44 dukat ere bai urtebeteonartu egin zuen Joan Martinez Olotzagakoak 6,5 ko errentagatik. Joan Martinez Olotzagakoa kontuladukat eman zizkiola, aurreko urtean Bekolako dotetik ria Maria Lopez Altzolaraskoarekin ezkondu zenean,
zegozkiolako. Egun berean, Azpeitian, Blas Artazu- besteak beste Bekolako burdinola eman zioten, eta
biagari Joan Lopez Arteagakoak aitortu zionez, Joan kontulariak dotetik zorraren zati bat ordaindu zien
Martinez kontulariak guztira 511 dukat ordaindu ziz- ama-semeei Sebastian Artazubiagaren bidez.
kion: 217 dukat eta 40 txanpon Sebastian ArtazubiaMaria Ruiz, Joan Lopez eta Sebastian ados jarri
garen bitartez, eta gainerakoa Joan Martinezek dirutan
emanda. 599 dukat osatzeraino falta ziren 88 dukatak ziren handik aurrera ama-semeek Bekolan jasotzeSebastianen bidez jasota zeuzkan. Beraz, guztiaren ko zeukaten zatia kontulariari zuzenean kobratzeko.
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Beraz, Sebastianek eskubide guztiak ama-semeen Per (Hondarribiko Pasaiakoa), Joan Zabala azpeitiarra eta Txerren Edarritzaga (kontulariaren morroia)
esku utzi zituen.
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-II) 20] agiria).
Ondoren, Maria Ruiz amak bere partea kobratze- 1528-III-6an, Zestoan, Sebastian Artazubiaga bere
ko eskubidea eta ardura seme Joan Lopezen esku utzi
zituen. Hala ere, Joan Martinez Olotzagakoari kobra- iloba Blas Artazubiaga eskribauarekin bildu zen. Aztutako lehen 147 dukatak Blas Artazubiaga eskribaua- peitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak, Bekorentzat izango ziren, Migel Gonzalez Segurolakoa es- lara ezkondu zenean, dotea agindu zuen, eta lehen ordainketatik 20 dukat Esteban Artazubiagari zegozkion.
kribauaren aurrean horretara behartu zirelako.
Sebastianek jaso zituen, horretarako anaia Estebanen
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Joan ahalordea zuelako, eta Joan Martinezi ordainagiria
Ibarrola, Migel Agirre, Joan Perez Sariakoa, eta eman zion (ikus [XVI. m. (28-III) 7] agiria).
Joan Perez Arranibarkoa eskribaua (ikus [XVI. m.
- 1528-VI-30ean, Azpeitian, Blas Artazubiaga
(28-I) 19] agiria).
eskribauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Az- 1528-II-27an, Azpeitian, Blas Artazubiaga eskri- peitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak eta
bauak ordainagiria idatzi zuen. Martin Rruiz Errekon- emazte Maria Lopez Altzolaraskoak, Zestoako Sebasdokoa errezildarrak Azpeitiko Joan Martinez Olotza- tian Artazubiagari bi urterako Bekolako burdinola eta
gakoa kontulariari eman zion; izan ere, kontulariak errota errentan eman zioten. Bi urteak sei egun leheBekolara ezkondu zenean dotea agindu zuen, eta nago, San Joan egunez, hasi ziren kontatzen. Sebas1527. urteko San Joan egunean ordaindutako zatitik tian Artazubiaga Bekolako etxean biziko zen.
Martin Ruizek hauek jaso zituen: 18,5 dukat beretzat,
Sebastianek urtero 50 dukateko errenta ordainduko
eta 10 dukat Jofre Altzolaratsentzat haren izenean. Jozuen San Joan egunez. Joan Martinez Olotzagakoak
frek lehendik beste 12 dukat jasoak zituen.
Bekolako mendietan urtero 560 karga ikatz egiten
Ondorioz, Martin Ruizek Joan Martinezi 28,5 utziko zion maizterrari, baina Sebastianek ikatz-kardukaten ordainagiria eman zion. Lekuko Joan? Sant ga bakoitzeko 3 txanpon ordainduko zizkion. Beraz,

4.16. irudia. azpeitiko
Landetako ondarra
baserria.
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errentagatik gehi ikatzengatik, urtero 83 dukat ordaindu beharko zizkion maizterrak nagusiari.
Maizterrak Bekolako baratzea erabili ahal izango zuen. Mendietako haritzen ezkurra eta intxaurrak
ere beretzat izango zituen. Burdinolako zati nagusiak
hauek ziren: presa, aldaparoa, hiru zepoak, bi ardatzak
(gabiarena eta hauspoena), mazoa, ingudea eta boga.
Haiek hondatzen baziren, matxura ofizialek aztertuko
zuten. Berria egin behar baldin bazen, Joan Martinez
nagusiak ordainduko zuen, eta lehengoa konpontzea
erabakitzen baldin bazuten, Sebastian maizterraren
kontu izango zen.
Bi urteak igarotakoan Sebastianek burdinolan
zeuzkan hauspoak Joan Martinezek erosi ahal izango
zituen. Joan Martinez nagusia Bekolara joan eta han
bizi ahal izango zen bere familiarekin. Horretarako
etxearen erdia hartuko zuen beretzat. Gainera Sebastianek errotan nagusiak behar zuen alea lakarik kobratu
gabe ehoko zion. Burdinolari zegozkion zergak Sebastianek ordainduko zituen, eta gainerakoak nagusiak.

kuko Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa, Martin
Artzubiaga eta Pedro Ezenarro mazolariak izan ziren
(ikus [XVI. m. (28-I) 8] agiria).
- 1528-V-10ean, Aizarnan, Altzolarats jauregiko
Ana Arretxe alarguna azaldu zen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Anak zioenez, Maria Perez Arronakoa biloba eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra Altzolarats jauregira ezkondu zirenean, haren
seme Frantzisko Arronari 40 dukat agindu zizkion.
Hain zuzen 40 dukat haiek ziren orduan Otxoa Martinez Beduakoari (Anaren suhiari) maileguz eman zizkionak (ikus [XVI. m. (26-I) 3] agiria).
Dena den, 40 dukat haiek Frantzisko semearenak
ziren, eta ama Anak Otxoa Martinezi 40 dukatak kobratzeko zeukan eskubidea Frantzisko semeari eman
zion. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Igartza, Sebastian Oliden eta Joan Sorazabal (ikus
[XVI. m. (28-V) 12] agiria).

- 1528-V-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak ordainagiria idatzi zuen. Zestoako Martin OnErrentamendu-kontratuan lekuko honako hauek daldek eta Joanes Altzate ikazkinak elkarren artean
izan ziren: Zestoako Martin Ganbara, Azpeitiko Pe- izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta 3,5 dukadro Ondarra eta Lope Ondarra, eta Zumaiako Joan teko zorra azaldu zitzaion Joanesi. 3,5 dukat haiek
Martin Ondalderi Altzolarats jauregiko Ana Arretxe
Arteaga (ikus [XVI. m. (28-VI) 9] agiria).
alargunak ordaindu zizkion, eta Martinek biei ordainagiria eman zien. Lekuko Domingo Urbieta apaiza,
4.1.8. Altzolarats jauregikoen tratuak
Martin Legarda eta Joan Lizaso zestoarrak izan ziren
- 1528-I-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- (ikus [XVI. m. (28-V) 15] agiria).
rengana Aiako Nikolas Urozperoeta azaldu zen.
- 1528-VIII-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esNikolasek kanpoan zen San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrari (Altzolarats jauregiko jaunari) lur- kribauaren aurrean Joan Ereño eta Ana Arretxe azalsaila saldu zion. Indagarate baserriaren ondoan zegoen du ziren. Joanek konpromisoa hartu zuen hurrengo
lursaila, eta muga hauek zituen: batetik, batxilerraren Eguberrietan Ana Arretxeri (Altzolarats jauregikoari)
lursaila (Domingo Elkanogoikoari erosia), bestetik urrezko 3 dukat ordaintzeko. Berez Joan Ereñok DoArbestainbekoa etxearen lurrak, beheko aldean Za- mingo Zabalari zor zizkion 3 dukatak, eta Domingo
rautz eta Getariako bidea, eta goiko aldean isurialde- Zabalak Ana Arretxeri. Beraz, Domingo libre geratu
zen, ordainagiria jasota.
banaketaren haitza.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: MarLursailagatik Pedro Saroeberrik (San Joan Perez batxilerraren maizterrak) 7 dukat balio zuen idia tin Artzuriaga, Migel Etxegarai eta Domingo Zabala
eman zion Nikolasi. Hura zen lursailaren prezioa. Le- (ikus [XVI. m. (28-VIII) 5] agiria).
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4.17. irudia. aizarnako
aranburu.

- 1528-VIII-17an, Zestoako Lili etxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zestoar hauek elkartu ziren: Domingo Zabala alkatea, Ana Arretxe (Altzolarats
jauregiko andrea) eta Maria Perez Arronakoa (Anaren
biloba eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren emaztea). Anak eta Maria Perezek alkateari jakinarazi ziotenez, Maria Perezek Joan Urbietarekin, zatitu gabe, Urbieta bailarako Olazarretan lur eta mendi
batzuk erdi bana zituen. Erdia Maria Perezena zen, eta
beste erdia “pro indiviso” Joan Urbietarena.
Azkenaldian Joan Urbietak bere erdia Joan Martin
Indori saldu egin zion, baina Maria Perez Arronakoak
lehentasuna zuen lur haiek erosteko. Horregatik Maria Perezek Zestoako alkateari hiru lekuko aurkeztu
zizkion, testigantzak eman zitzaten. Joan Martinez
Lilikoa apaiza, Fernando Arreitza eta Joan Ezenarro
“Zuria” ziren lekukoak, eta zin egin zuten egia aitortuko zutela.

Ondoren alkateak ahalmena eman zion Maria Perezi lur eta mendi haiek osorik bereganatzeko izapideak egin zitzan. Ana Arretxek ere, Maria Perezen
zaintzaile zenez gero, behar ziren baimenak eman
zizkion. Jarraian Maria Perez Arronakoak ahalordea
eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari (San Joan
Perez senar batxilerraren anaiari) lur haiek osorik
eskuratzeko egin beharreko demanda eta izapide
guztiak egin zitzan. Ahalorde-agirian lekuko zestoar
hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz, Joango Arretxe
eta Joan Ezenarro.
Jarraian Maria Perez Arronakoak zin egin zuen
ahalorde-agiriaren aurka ez zela joango. Berehala
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak anaia San Joan Perez
batxilerrak 1524-I-27an Salamancan ahalordea emanez egindako agiria erakutsi zuen.

Egun berean, Aizarnako Aranburu etxean, Joan
Martinez Amilibikoa eta Blas Artazubiaga eskribaueHiru lekukoek adierazi zutenez, Maria Perezen se- kin Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan Martin Indo
narra (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra) Sa- elkartu ziren. Joan Perezek Joan Martini adierazi ziolamancan zebilen. Urbieta bailarako Olazarretako lur nez, Olazarretako lurren partea (Joan Urbietari erosia)
eta mendiak, zatitu gabe, Joan Urbietarenak eta Maria Maria Perezi zegokion, eta haren izenean Joan PerePerezenak ziren, baina Joan Urbietak bere partea Joan zek 106 dukat eta zilarrezko pitxerraren truke hartuko
Martin Indori saldu egin zion. Lur haiek, ordea, onu- zion, Maria Perezek horretarako eskubidea zuelako.
Joan Martin Indok bi eguneko epea eskatu zuen eranragarriak ziren Maria Perez Arronakoarentzat.
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Ondoren, Maria Perez Arronakoaren izenean, Joan
tzuna emateko, eta bitartean dukatak eta pitxerra,
gordailu gisa, Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Perez Idiakaitz-Lilikoa Olazarretako lurretara sartu
edukiko zituen. Lekuko Joan Martinez Lilikoa, Mar- zen, eta ezpataz eta aiztoaz zuhaitz-adar batzuk moztu zituen, jabe zela adieraztearren. Jarraian Joan Martin Artzuriaga eta Domingo Araneta izan ziren.
tinez Igartuakoak 104 dukat jaso zituen, eta beste 2
- 1528-VIII-18an, Zestoan, aipatutako bi eskri- dukat beste zor baten kontura ere bai. Zilarrezko pibauen aurrean, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan txerra Joan Perezek eraman zuen.
Martin Indo bildu ziren. Joan Martinek ontzat hartu
Joan Urbieta, Maria Beltran Urbieta, Domingo Urbiezuen Joan Perezek bezperan egindako proposamena.
Lekuko Domingo Zabala, Martin Perez Idiakaitz-Li- ta, Martin Indo eta Martin Argiain zestoarrek bermeak
eman zituzten salmenta hura ontzat hartu eta defendalikoa eta Joan Martinez Lilikoa izan ziren.
tzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Zabala
- 1528-VIII-20an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz- alkatea, Martin Artzuriaga probestuordea, Martin TxiriboLilikoak jakinarazi zuenez, Joan Martin Indorekin eta ga eta Joango Arretxe (ikus [XVI. m. (28-VIII) 6] agiria).
saltzaileekin legeak agindutakoa bete zuen. Lekuko
- 1528-IX-29an, Zestoako Lili etxean, Blas ArtaEsteban Artazubiaga, Domingo Zabala eta Martin
zubiaga eskribauarekin honako hauek elkartu ziren:
Itziar zestoarrak izan ziren.
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe alarguna eta ho- 1528-VIII-22an, Olazarretan, Joan Martinez Ami- nen biloba Maria Perez Arronakoa (San Joan Perez
libikoa eta Blas Artazubiaga eskribauekin honako Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren emaztea), eta Joan Pehauek elkartu ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Ana rez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna) eta ama DomenPerezen izenean), Joan Martin Indo, Joan Urbieta, Do- ja Lili. Hilabete inguru lehenago, abuztuaren 22an,
mingo Urbieta (anaia), Maria Beltran Urbieta (ama) eta Maria Perezek Urbieta bailarako Olazarretan lurrak
eta mendiak erosi zituen, baina horretarako Domenja
Joan Martinez Igartuakoa (Iraetako olagizona).
Lilik 108 dukat maileguz eman zizkion: 106 lurrak
Joan Martinez Igartuakoak zioenez, Joan Urbie- erosteko eta 2 agiriak ordaintzeko.
tak eta Maria Beltran amak zorra egin zioten, eta
Ondorioz, Maria Perezek Domenja Lili amaginarre104 dukat eta 74 kintal burdinagatik Olazarretako
lurrak eta beste ondasun batzuk exekutatu egin ziz- bari obligazio-agiria eman zion, handik urtebetera 108
kien. Orduan Joan Urbieta eta ama Maria Beltran dukat ordaintzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
kartzelan zeuden, eta Joan Martinezek sei egune- Joan Martinez Lilikoa, Joan Otxoa Artazubiagakoa,
rako askarazi egin zituen; baita Olazarretako lu- Martin Itziar eta Migel Otxoa Artazubiagakoa. Jarraian
rrak ere (baina exekutaturiko beste ondasunak ez). Maria Perez Arronakoak (12 eta 25 urte bitartekoa izaDomingo Urbieta apaizak ere bere partetik Olaza- nik) zin egin zuen obligazio-agiriaren aurka ez zuela
ezer argudiatuko (ikus [XVI. m. (28-IX) 19] agiria).
rretako lurrak aske utzi zituen.
Orduan Joan Perezek 106 dukatak eskaini zizkion
Joan Martin Indori, eta honek Olazarretako lurren erdia (bere partea) Maria Perezi saldu zion Joan Perezen bidez. Olazarretako lurren eta mendien mugak zehaztu zituzten errekaren bi aldeetan, Urbieta etxearen
eta Bekolaren artean. Joan Urbietak, Maria Beltran
amak, Domingo Urbieta apaizak eta Joan Martinez
Igartuakoak ere ontzat eman zuten salmenta hura.

- 1528-IX-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Ana Arretxe
andrea azaldu zen. Biloba Maria Perez Arronakoaren
(San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren emaztearen) ordezkari ere bazen.
Anak zioenez, jatorriz Bekolakoa zen Sebastian
Olazabal batxilerrak bere garaian obligazioa hartu
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4.18. irudia. aiako
arbestainberri.

zuen, urtero eta betiko, Altzolarats jauregikoei bi
kintal burdina emateko. Azkenaldian, ordea, ez zizkieten ordaintzen. Ondorioz, Ana Arretxek ahalordea eman zien zenbait pertsonari auzian prokuradore izan zitezen. Gipuzkoako korrejimenduko
Antonio Atxaga, Pedro Zabala, Joan Martinez
Untzetakoa eta Joan Lopez Etxanizkoa izendatu
zituen. Halaber Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Martin Artzuriaga, eta Valladolidko Kantzelaritzako Anton Oro eta beste zebait.

- 1528-II-2an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarengana batetik Martin Ondalde eta, bestetik, Petri Bera eta Domingo Bera anaiak aurkeztu ziren. Petri Leitzan bizi zen, eta Domingo Araitzen. Bi anaiek
Martin Ondalderi ikatza egingo zioten Urdanetako
mendietan. 10 dukat kobratu zituzten horretarako, eta
lanak hurrengo garizumako Pazko egunerako amaituta egongo ziren. Lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa,
Bartolome Txiriboga eta Martin Indo izan ziren.

Jarraian, leku berean, Domingo Berak konpromiAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: soa hartu zuen garizumako Pazko egunerako beste 5
Joan Martinez Lilikoa, Martin Artzuriaga eta Joan dukaten balioaz Martin Ondalderi ikatza egiteko (ikus
[XVI. m. (28-II) 2] agiria).
Otxoa (ikus [XVI. m. (28-IX) 21] agiria).

4.1.9. Martin Ondalde olagizonaren
harremanak

- 1528-V-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Martin Ondalde eta Ibañarrietan bizi zen
Frantzisko Segura elkartu ziren. Frantziskok Beduako
eta Oikiako errenterietatik 150 kintal burdin mea garraiatuko zizkion Martini Altzolarats jauregiko burdinolara
hurrengo San Migel egunerako. Martinek garraioaren
kostu osoa ordaindu zion. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Domingo Zabala, Domingo Urbieta apaiza eta
Migel Apategi (ikus [XVI. m. (28-V) 13] agiria).

- 1528-I-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Martin Ondalde eta Joan Belez Arbestaingoa
elkartu ziren. Martin, Altzolarats jauregiko burdinolako olagizona zen, eta Joan Belez Ibañarrietan bizi
zen. Joan Belezek Martini 300 kintal burdin mea garraiatuko zizkion Beduako edo Oikiako errenteriatik burdinolaraino, hurrengo irailaren erdi alderako.
- 1528-XI-1ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriMartinek Joan Belezi lan hura dirutan ordaindu zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, bauarekin Zestoako Martin Ondalde eta Martin Indo
Pedro Askatsua eta Jofre Altzolarats (ikus [XVI. m. elkartu ziren. Aipatutako azken biek auzia zuten Grazia Egañarekin, eta horretarako Valladolidko Kantze(28-I) 22] agiria).
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laritzako zenbait prokuradore izendatu zituzten: Joan
Luis Arrietakoa, Joan Urkizu, Joan Lazkano eta Anton Oro; baita Zestoako Otxoa Martinez Beduakoa
ere. Ahalorde-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan
ziren: Domingo Zabala, Anton Altzolarats eta Domingo Pagino (ikus [XVI. m. (28-XI) 1] agiria).

4.1.10. Zenbait zestoarren eta Grazia
Ibarraren testamentuak

Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen:
Margarita Apategi emaztea, Joan Igartza eta Joan Lopez Zelaikoa. Emaztea izango zen seme-alaben tutore
eta kudeatzaile. Testamentuan lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Martinez Lilikoa apaiza, Joan Lopez
Zelaikoa, Joan Martinez Akoakoa eta Joan Igartza
(ikus [XVI. m. (28-III) 12] agiria).
- 1528-IV-21ean, Zestoan, Pedro Martinez Baltzolakoa itsasoz Andaluziara eta beste zenbait lekutara
abiatzekoa zen. Horregatik Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean testamentua egin zuen. Zestoatik 10
legoa baino gertuago hiltzen baldin bazen, gorputza
Zestoako elizan lurperatuko zuten, Portaleko etxearen
hilobian. Hiletak, hirurrena, bederatziurrena eta urteurrenak egiteaz haren alaba zaharrena, Maria Perez
Baltzolakoa, arduratuko zen.

- 1528-III-10ean, Zestoako Zubigoena baserrian Joan
Zuube harginak testamentua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Hildakoan Aizarnako
elizan, Zuubeko etxearen hilobian, lurperatuko zuten. Ohiko hileta, elizkizun eta urtebetetzeak egingo
zizkioten. Aizarnako elizan Joan Martinez Lilikoak,
Joanes Ipintzak eta Joan Otxoa Artazubiagakoak 30na
meza emango zituzten haren arimaren alde. Gatibu
Zestoako elizan haren arimaren alde 30na meza
zeuden kristauak askatzeko erreal bat utzi zuen. Aizarna, Zestoa eta Santa Engraziako elizei erreal bana emango zituzten Liliko, Ipintzako, Indoko eta Urbietako abadeek. Joan Otxoa Artazubiagakoa iloutzi zien.
bak 120 meza emango zituen, eta Esteban Aisoro
Ondoren Joan Zuubek bere zorren zerrenda egin bikarioak 60 meza. Itziarko elizari 10 dukat utzi
zuen: Domingo Lizarraratsi erreminta eta tresna ba- zizkion, Zestoakoari beste 10 dukat eta Aizartzuk zor zizkion, Martin Zuube anaiari 8 dukat eta nakoari 2 dukat. Zestoako ospitaleari dukata eman
beste sei dukat (14 guztira) arbitroek auzi batean zion, eta beste horrenbeste gatibu zeuden kristauak
emandako epaiaren arabera, Domenja Liliri dukat bat, askatzeko.
eta Joan Martinez Lilikoa apaizari beste dukat bat.
Ana Baltzola eta Grazia Baltzola alabak ezkonduta
Jarraian, kobratzeko zeuzkan zorren zerrenda lu- zeuden. Bakoitzak dotean 300 dukat, arreoa, arropak
zea egin zuen. Hona hemen batzuk: Joan Apategik eta eta oheak zituen, eta horrekin konformatuko ziren.
Joan Atristainek 36,5 dukat zor zizkioten, Zuubeba- Aitaren eta ama zenaren beste ondasunik ez zuten
rreneko Joan Zuubek 15 kintal burdina, Joan Marti- eskatuko. Oinordeko unibertsal Maria Perez Baltzonez Amilibikoa harginak 10 kintal burdina, Domingo lakoa, alaba zaharrena, izango zen. Herenaren eta bosZabalak 17 txanpon, Joan Aranok 3 dukat, Katalina tenaren hobekuntza eman zion. Zestoako hiribilduan
ibaiko portalearen ondoan etxe berria bere arreo, zilar
Zuubek dukat bat eta 35 txanpon, eta beste hainbat.
eta tresneria guztiarekin eman zion. Halaber bertako
Joan Zuubek bere oinordeko Joan seme zaharre- baratzea eta sagastia. Ariztondon Joan Arronaren eta
na izendatu zuen, eta herenaren eta bostenaren hobe- Lope Ariztondoren baratze ondoko sagastia ere eman
kuntza eman zion. Legezko seme-alabarik gabe hil- zion. Pagio baserria bere lur, ganadu eta ondasun guztzen bazen, bigarren semea izango zen oinordeko, eta tiekin ere Maria Perezentzat izango zen; baita Txirihorrela segidan anaia guztiak. Gero eskubidea arreba bogako presaren ondoko hariztia ere. Zestoan Pedro
Ezenarro ilobaren etxe ondoko beste etxea ere alaba
zaharrenak izango zuen, etab.
zaharrenarentzat izango zen.
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Hala ere, onibar haiek guztiak betiko lotuta geratuko ziren, eta ezingo ziren saldu. Ezer salduz gero,
ondasun haren jabe bigarren alaba (Ana Baltzola) eta
haren oinordekoak izango ziren. Hauek ere saltzen
bazuten, hirugarren alabarena (Grazia Baltzolarena)
izango zen.
Testamentua bete eta gainerako ondasun higigarriak hiru alaben artean berdin banatuko ziren. Maria Areitzaga bilobari zilarrezko zinta utzi zion. Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Domingo
Lizarrarats, Joan Baltzola eta Joan Otxoa Artazubiagakoa. Lekuko Domingo Zabala, Joan Perez Arretxekoa eta Esteban Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m.
(28-IV) 16] agiria).
- 1528-V-26an, Elgoibarko Ibarra baserrian, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Grazia
Ibarrak testamentua egin zuen. Joan Ibarraren alarguna zen, eta lau seme-alaba zituen: Maria eta Grazia alabak, eta Sebastian (seme zaharrena) eta Andres semeak. Hildakoan gorputza San Bartolome
Olasokoaren elizan Ibarra etxeak zuen hilobian lurperatuko zuten.

4.19. irudia. Baltzolako armarria.

Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako EsElizkizunak eta mezak haren arimaren alde nola teban Artazubiaga (Graziaren suhia?), eta Elgoibarko
izango ziren agindu zuen, eta bere limosnak nola bana- Joan Zuloeta eta Pedro Amusategi (ikus [XVI. m. (28tuko ziren zehaztu zuen. Grazia Ibarrak zeuzkan zorrak V) 32] agiria).
aipatu zituen, oinordekoak ordain zitzan. Baserriak
- 1528-VII-27an, Lasaon, Blas Artazubiaga eskrizeuzkan ondasunen eta ganaduen berri ere eman zuen.
bauaren aurrean Martin Gartzia Lasaokoak, bertako
Maria eta Grazia alabei dote gisa 90na dukat eta jaunak, testamentua egin zuen. Aizarnako elizan luroheak agindu zizkien. Bi semeetan oinordeko zein peratuko zuten, gurasoen eta arbasoen hilobian, eta
izango zen (Sebastian zaharrena ala Andres) amak era- han egingo zizkioten ohiko hiletak eta elizkizunak.
bakiko zuen. Oinordeko ez zenak 30 dukateko dotea 30na meza ere emango zituzten haren arimaren alde
jasoko zuen. Oinordekoa ezkontzen zenean, emazteak bertako benefiziadu Joanes Ipintzak, Joan Martinez
ekarritako dotea Ibarrako beste anai-arreben dotea or- Lilikoak eta Joan Otxoa Artazubiagakoak.
daintzeko erabili ahal izango zen. Oinordeko izango
Testamentuan lehenbizi ongintzarako aginduak
zenari herenaren eta bostenaren hobekuntza egin zion.
eman zituen. Gatibu zeuden kristauak askatzeko
Grazia Ibarrak, bizi zen artean, baserriko gozame- dukat bat utzi zuen, eta Aizarnako elizari beste bat.
naren erdia berea izango zuen; baita Basartesoroetako Sasiolako San Frantziskoren monasterioko fraide
gaztainadia ere. Testamentu-betearazle Joan Zuloe- goardianoari 30 dukat utzi zizkion (15 pobreenei bata eta Joan Mugertza elgoibartarrak izendatu zituen. natzeko eta 15 beste ongintza-gaietarako). Lasaoko
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presa amaitu eta burdinolan egindako lehen agoa Maria Lasao arrebari arreoa ematea agindu zuen. KaArantzazuko Andre Mariaren elizarentzat izango zen. talina Lasao arreba zenaren alabari 160 kintal burdina
eta arreoa osatzerainokoa emango zioten.
Ondoren, Martin Gartzia Lasaokoak bere ondaTestamentu-betearazle Maria Nikolas Zabala
sunen zerrenda egin zuen. Joan Lasaok eta emazteak
9 dukat zor zizkioten. Sebastian Artazubiagak 104 emaztea eta Joan Lopez Zelaikoa izendatu zituen.
dukat zor zizkion, eta Joan Belez Beduakoak 120 Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
txanpon. Domingo Lizarraratsek 107 kintal burdina Igartza, Joan Otaegi eta Joan Lopez Zelaikoa, Azpeizor zizkion, Martin Etxabek eta Joan Agirrek 104 tiko Joan Arregi eta Arroako Joan Armendia.
dukat, Zumaiako Katalina Beduak 6 dukat, Beduako
Jarraian, Lasaon, eskribau eta lekuko berak auKatalina andreak 2 dukat, Otxoa Martinez Beduakoak
30 dukat, Martin Perez Mantzizidorkoak 5 dukat, Do- rrean zirela, Martin Gartzia Lasaokoak kodiziloa egin
mingo Zabalak 4 dukat, Getariako Pedro Iñigez Alda- zuen. Ana Lasao alaba naturalari (Domenja Etorra
zenarekin izandakoari) 40 kintal burdina agindu zizmarkoak 120 dukat, etab.
kion, eta sasiko beste bi alabei 20na kintal. Dena den,
Martin Gartzia Lasaokoak 60 dukat zeuzkan Ai- alaba hauek Maria Nikolas Zabala emaztea zerbitzazarnako erretoretzakoak, eta haiek Zestoako Kontze- tuko zuten 18 edo 20 urte bete arte.
juari itzuliko zizkioten. Martin Gartziak bere harreOndoren Blas Artazubiagak eskribauak erregemanen liburuak eta oroitza-txostenak zeuzkan, eta
hango kontuetatik ateratzen zena bete egingo zuten erreginen 1525-XI-4ko priblilegioari, Lasaon maiorazkoa sortzekoari, kopia atera zion. Lekuko hiru
testamentu-betearazleek.
zestoar hauek izan ziren: Domingo Zabala alkatea,
Bestalde, Martin Gartzia Lasaokoak eta Maria Domingo Aspe eta Pedro Iribarrena (ikus [XVI. m.
Nikolas Zabala emazteak Lasaoko etxeko maiorazko (28-VI) 7] agiria).
Joan Gartzia Lasaokoa (seme zaharrena) izendatu
- 1528-VII-7an, Aizarnako Gorosarri etxean, Blas
zuten. Horretarako ahalmena errege-erreginek eman
zieten (ikus 1525-XI-4ko [XVI. m. (25) 77] agiria). Artazubiaga eskribauak Joan Otxoa Gorosarrikoaren
Maiorazkoan bilduta eta inoiz saltzeko aukerarik testamentu itxia idatzi zuen, hau da, testamentua
gabe ondasun hauek edukiko zituzten: Lasaoko etxea, Joan Otxoa hildakoan ireki eta irakurriko zuten. Joan
burdinola eta errotak, Azpeitiko etxe eta baserriak eta Otxoa gaixo zegoen, eta lehenbizi ongintzarako aginduak eman zituen. Altzolarats jauregiko Ana Arretxek
zeuzkaten onibar guztiak.
emandako 40 dukat zeuzkan Aizarnako elizarentzat,
Joan Gartzia seme-alabarik gabe hiltzen bazen, eta Joan Otxoak beste 20 dukat ere eman zituen. Santa
hurrengo semea izango zen maiorazko, eta hurrengo Engraziako ermitarentzat eta Zestoako ospitalearensemerik ezean alaba zaharrena, etab. Maiorazko ez tzat dukat bana ere eman zuen, besteak beste.
ziren seme-alabentzat 200na dukat izendatu zizkieten
Ondoren bere ondasunen zerrenda egin zuen.
ezkontzen zirenerako dote gisa, eta horrenbestez Lasaoko etxeko ondasunetatik at geratuko ziren. Dote Aizarnako Gorosarri baserria berea zuen, eta Gorohaiek ordaintzeko 460 kintal burdina zeuzkaten bur- sarriko baserri egin berria ere bai. Zarautzen Zubiaurre baserria zeukan, Martin Joan Mendiari erosita.
dinolan eta Beduan.
Kobratzeko hainbat zor ere bazeukan. Hona hemen
Seme-alaben tutore, zaintzaile eta kudeatzaile, zordun batzuk: Durangoko Joan Gonzalez Elgetakoa
Maria Nikolas Zabala emaztea izendatu zuen Martin (309 dukat eta 255 marai), Domingo Gorostiaga (300
Gartziak. Martinek, halaber, Urbietara ezkondutako dukat), Donostiako Joan Bono Tolosakoa (66 dukat),
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4.20. irudia. Lasaoko
bista (Indalezio
oiangurenen argazkia).

Zarauzko San Joan Berazadi (93 dukat), Tristan Segurola (50 kintal burdina eta 16 dukat), Zarauzko Joan
Arreitza (16 dukat), Aiako Martin “Sendo” (3 dukat
eta 39 txanpon), Zarauzko Joan Egurmendi (8 kintal burdina eta 4 dukat), eta beste hainbat, guztira 40
zordun osatu arte. Zordun haietako bat Joan Martinez Olotzagakoa kontularia zen, Zestoako Bekolara
ezkondutako azpeitiarra.

Joan Otxoa Gorosarrikoak, bestalde, Joan Zabala
harginari 24 dukat zor zizkion, Zarauzko Joan Egurmendiri 14 dukat eta Aiako Lizardi maisuari 26 dukat.

Joan Otxoak oinordeko Joaniko Aranburu iloba
izendatu zuen, Joan Aranbururen eta Maria Gorosarriren semea. Gorosarri etxeak (zaharra eta berria), Zarauzko Zubiaurre baserria eta ganaduak utzi zizkion,
baina baldintza batekin. Joanikok 12 urte betetzen ziJoan Otxoa Gorosarrikoak Olaberria burdinolaren tuenean, Gorosarrira joan eta han biziko zen. Joanikoherena errentan hartuta zeukan. Han eta Orioko por- ren neskame Jordana Zinkunegik Zubiaurreko basetuan ikatza eta burdin mea zeuzkan. Mañaringo bur- rriari zegokion gozamenaren erdia izango zuen bizi
dinolaren erdia ere hartuta zeukan. Han ere ikatza eta zen artean. Joaniko iloba Gorosarrin bizitzen hasten
burdin mea zeuzkan. Aipatutako bi burdinoletan 800 zenean, 500 kintal burdina emango zizkioten.
kintal burdina imguru bereak zituen Joan Otxoak. AsJoaniko Aranburu seme-alabarik izan gabe hiltzen
teasuko mendietan 4.000 karga ikatz ere bazituen.
bazen, oinordeko Joan Aranburu eta Maria GorosarriPagaeluts eta Basobeltzen (Zarautzen) mendiak zi- ren beste seme bat izango zen, eta semerik ezean alabaren bat. Joanikok edo oinordekoak Martin Azkue
tuen Joan Otxoak, 40 dukat inguru balio zutenak.
eta Marina Gorosarriren alabaren batekin ezkondu
Ondasun horiez gain Joan Otxoak abereak beharko zuen.
zeuzkan Gorosarri Garrokoan, Aizarnako GorosJoan Otxoa Gorosarrikoak bere emazte Maria
arrin, Gorosarriko baserri berrian eta Etxebeste baserrian. Guztira 286 dukat balio zuten. Horrez gain Edarritzagari 62 dukat utzi zizkion. Horiez gain 43
12 anega gari eta 35 anega olo zeuzkan jasotzeko dukat ere bai, Martin Fernandez Edarritzagakoa aiMartin Agirre, Domingo Arbestain eta Pedro Etxe- taginarrebak Joan Otxoari zor zizkionak. Testamentu-betearazle Joanes Ipintza apaiza, Joan Indo eta
besterengandik.
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4.21. irudia. aizarnako
Gorosarri.

Blas Artazubiaga eskribaua izendatu zituen. Haiek
kudeatuko zituzten ondasunak eta kobratuko zituzten zorrak. Testamentuan lekuko hauek izan ziren:
Zarauzko Joan Gonzalez Segurolakoa batxilerra eta
Andres Egurmendi, eta Zestoako Joan Igartza, Joan
Perez Zabalakoa, Joango Garratza, Martin Amilibia,
Pedro Altzolarats eta Martin Akertza.

- 1528-VII-12an, Aizarnako Gorosarrin, bertako
Joan Otxoa Gorosarrikoa ohean gaixo zegoela, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean aitorpena egin zuen
obligazio-agiri bati buruz. Delako agiri hura 13 bat
urte lehenago Pedro Lopez Altzolaraskoak egin zuen,
eta 130 kintal burdina Joan Otxoari eta anaia Ramus
Gorosarriri ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.

Berez, ordea, zor hura kobratzea Ramusi baino ez
- 1528-VII-20an, Zestoan, bertako Domingo Zabala alkatearekin Blas Artazubiaga eta Joan Martinez zegokion, eta Joan Otxoak bere eskubideak anaiari
Amilibikoa eskribauak zeuden. Bertan ziren Joanes utzi zikzion. Lekuko Zestoako Joanes Ipintza apaiza
eta Martin Zulaika eta Zarauzko Joan Aranburu izan
Ipintza apaiza eta Joan Indo ere.
ziren (ikus [XVI. m. (28-VII) 4] agiria).
Sei bat egun lehenago Aizarnako Joan Otxoa Go- 1528. urtean, Aizarnazabalen, uztaila eta urte
rosarrikoa hil egin zen, eta hark egindako testamentu
itxia alkatearen aginduz irekitzea eta argitaratzea nahi amaiera bitartean Aizarnako Ramus Gorosarrik teszuten. Halaxe agindu zuen alkateak. Blas Artazubia- tamentua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren
ga, Joanes Ipintza eta Joan Indo ziren testamentu-be- aurrean. Ramus Aizarnazabalen bizi zen, baina Aitearazleak. Lekuko Pedro Altzolarats, Joan Martinez zarnako elizan lurperatuko zuten Gorosarri etxekoen
hilobian. Aizarnan egingo zizkioten hiletak eta gaineErretzabalgoa eta Martin Arzallus izan ziren.
rako elizkizunak.
Testamentuaren bukareran jakinarazten denez,
Aizarnako elizari Gaztelako bi erreal utzi zizkion,
Joan Otxoa Gorosarrikoak ez zekien idazten. Beraz,
irakurtzen ere ez, baina oroimen paregabea zuen; izan Aizarnazabalgoari lau, eta erreal-erdi bana San Krisere, testamentuak gutxienez 63 “Yten” edo atal ditu, tobal, San Bartolome, San Lorente eta Santa Engraeta bakoitzaren xehetasunak Joan Otxoak buruz eman ziari. Gatibu zeuden kristauak askatzeko bi erreal
eman zituen.
zituen (ikus [XVI. m. (28-VI) 3] agiria).
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Ramus Gorosarrik izandako tratu eta harremanak
bere eskrituretan zehaztuta zeuden, eta haiek ziotena
beteko zuten. Agirietatik at jasotzeko eta ordaintzeko
zeuden kontuek ziotena ere beteko zuen testamentubetearazleak, hau da, emazte Maria Fernandez Arreitzakoak. Ramus eta Maria senar-emazteen oinordeko unibertsal alaba Grazia Gorosarri izendatu zuten.
Ama Maria izango zen Graziaren tutore, zaintzaile eta
kudeatzaile.

eta Martin Indo izango ziren. Testamentuan lekuko
honako zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Joan
Goikoetxea eta Esteban Akertza (ikus [XVI. m. (28XII) 10] agiria).

4.1.11. Lasao etxekoen harremanak eta
agiriak

- 1528-III-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak
salmenta-agiria idatzi zuen. Saltzaileak Zestoako
Testamentuan lekuko honako hauek izan ziren: Martin Sastarrain eta Maria Antxieta emaztea ziren,
Migel Agirre (Aizarnazabalgo bikarioa), Pedro Agi- eta eroslea Ana Lasao alarguna. Zestoan Joan Martinrre (bikarioaren morroia), Frantzisko Aizarnazabal ez Amilibikoaren Gezatedia izeneko sagastiaren oneta Martin Asu, Zumaiako eta Getariako biztanleak doko lursaila saldu zuten senar-emazteek, 9,5 duka(ikus [XVI. m. (28-VII) 5] agiria).
tean. Lursailak 9 sagarrondoko azalera zuen, bakoitza
10 besoko neurrikoa izanik. Salerosketa-agirian le- 1528-XII-28an, Santa Engraziako ermitaren on- kuko Joan Lizarrarats, Domingo Urbieta eta Martin
doko etxean, bertako serora Maria Akoak testamen- Indo zestoarak izan ziren.
tua egin zuen Blas Artazubiaga eskribaua aurrean
zela. Aizarnako elizan lurperatuko zuten Akoako
Ondoren eskribaua, lekukoak, saltzaileak eta erosGoikoetxekoen hilobian, eta ohiko hiletak eta elizki- lea lursailera joan ziren. Senar-emazteek Ana alarguna
zunak egingo zizkioten. 30na meza emango zuten ha- eskutik heldu eta barrura sartu zuten. Han Anak adar
ren arimaren alde Indoko abadeak, Urbietakoak, Joan eta belar batzuk moztu zituen jabea zela adieraztearren.
Otxoa Artazubiagakoak eta testamentu-betearazleek
izendaturiko beste apaiz batek.
- 1528-III-21ean, Zestoan, Lizarrarasko etxean,
Blas Artazubiagarekin Martin Sastarrain, Maria AnOngintzarako limosna hauek eman zituen: kristau txieta emaztea eta Ana Lasao bildu ziren. Ana Lasaok
gatibuak askatzeko zilarrezko erreala, Santa Engra- lursailagatik 9,5 dukateraino ordaintzeko falta zuena
ziako ermitari dukat erdia, eta Aizarnako elizari dukata. eman zien senar-emazteei, eta hauek ordainagiria eman
zioten. Jarraian Maria Antxietak zin egin zuen agiri
Honako ondasun hauek zerrendatu zituen: Martin haien aurka ez zuela ezer argudiatuko. Lekuko DominIndok zor zizkion 5 dukat (basoak botatakoan kobra- go Lizarrarats, Joan Lizarrarats eta Martin Artzuriaga
tzeko), Maria Martinez Intzinakoak zor zizkion 47 zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-III) 4] agiria).
txanpon, Pedro Askatsuaren 45 txanpon, Altzolarats
jauregiko Joan Beltran Gebara zenaren 5 dukat, Ma- 1528-III-15ean, Zestoan, kontuak egin zituzten,
ria Joango Azkarateren bi dukat, Grazia Egañaren 14 batetik Martin Ibañez Zubiaurrekoak, eta, bestetik
txanpon, Santa Engraziako artaldeko 15 edo 16 ardi Joan Baltzola, Joan Armendia eta Maria Perez Poeta Anton Altzolaratsen bi arkume, Maria Aizarnaza- tzuetakoak. Maria Perez, hain zuzen, Lope Potzueta
balen 86 txanpon, Santa Engraziako ermita ondoko senar zenaren izenean ari zen. Blas Artazubiaga esetxean zeukan arreoa, etab.
kribauaren aurrean esan zutenez, Joan Baltzolak eta
bere bi lagunek Lasaoko presaraino (Martin Gartzia
Ondasun haiek Akoako Goikoetxeko nagusiek Lasaokoarentzat) gurdikada harriak garraiatu behar
jasoko zituzten (Joan Goikoetxeak, emazteak eta ama- zituzten. Lan hura Martin Ibañez Zubiaurrekoak egin
ginarrebak). Testamentu-betearazle Joan Goikoetxea zuen, eta guztira 55 gurdikada harri eraman zituen.
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4.22. irudia. Lasaoko
Kantoikoa.

- 1528-III-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriGurdikadagatik Gaztelako 4na erreal zegozkion, hau
bauaren aurrean Maria Perez Altzolaraskoa (Martin
da, guztira 220 erreal.
Baltzolaren alarguna) azaldu zen. Maria Perezek,
Kopuru hura Martin Ibañezi hurrengo garizumako seme-alaba adingabeen tutore ere izanik, ahalordea
Pazko egunean ordainduko zioten. Horrez gain, lehen- eman zien Joan Martinez Amilibikoa getariarrari eta
ago egindako kontuengatik zor ziotena ere ordain- Gipuzkoako korrejimenduko Joan Lopez Etxanizduko zioten. Lekuko hauek izan ziren: Martin Gartzia koari eta Pedro Zabalari. Maria Perezek auzia zuen
Lasaokoa, Domingo Arretxe eta Getariako Joan Asu Pedro Lasaorekin eta Martin Mantelolarekin, eta izendaturiko prokuradoreek ordezkatuko zuten. Lekuko
(ikus [XVI. m. (28-III) 16] agiria).
Martin Ganbara, Jakobo Baltzola eta Joan Arretxe zes- 1528-III-15ean, Zestoan, Martin Gartzia La- toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-III) 19] agiria).
saokoak eta Domingo Arretxe harginak tratua egin
- 1528-IX-6an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrizuten Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Domingok Martini 1.300 anega kare Akoako karobian egingo bauarekin honako hauek bildu ziren: batetik Maria
zizkion. Haietatik 800 anega Lasaoko presaren azpiko Nikolas Zabala (Lasaoko andrea), eta, bestetik, Zualdean utziko zizkion, eta 500 anega goiko aldean, La- maiako Martin Olaskoaga eta Saiazko Martin Izeta
rrar aldera. Anegako 16,5 sos ordainduko zizkion. 144 (Izetagoikoa etxearen jabea) eta Domingo Elkanobitarte (Elkanobitarte etxearen jabea). Martin Gartzia
librako kintalean 4 anega kare sartuko ziren.
Lasaokoa zenak Joan Agirre zumaiarrari ondasunak
Kare guztia hurrengo maiatzeko Pazko egunean exekutatu egin zizkion 104 dukateko zorra ordaintzen
entregatuko zion Domingok, eta Martinek haien balio ez ziolako. Egun hartan, ordea, Martin Olaskoagak 24
osoa ordaindu zion. Karea pisatu eta neurtzeko orduan, dukat eman zizkion Maria Nikolasi (Martin Gartziaren
Martin Gartziaren ordezkari bat egongo zen, sei egunez. alargunari). Gainera, Martin Olaskoagak eta bere bi lagunek konpromisoa hartu zuten hurrengo EguberrietaObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako tik urtebetera beste 40 dukat eta handik urtebetera azken
Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Joango Oliden, eta De- 40 dukatak ordaintzeko. Lekuko Martin Igartza, Martin
Ganbara eta Domingo Urbieta apaiza izan ziren.
bako Joan Baltzola (ikus [XVI. m. (28-III) 17] agiria).
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Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Martin Olaskoagak konpromisoa hartu zuen Martin
Izeta eta Domingo Elkanobitarte obligazio hartatik
onik eta kalterik gabe ateratzeko; izan ere, zorraren
erantzule bakarra Martin Olaskoaga baitzen (ikus
[XVI. (28-IX) 1] agiria).

lehenago Maria Nikolas alargunak Joan Urbietari eta
Joan Amilibiari 100 kintal burdina eman zizkien Blas
Artazubiagaren aurrean, eta bi zordunek ordainagiria
eman zioten. Lekuko Joan Bedua, Joan Igartza eta
Martin Artzuriaga zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
m. (28-XII) 3] agiria).

- 1528-IX-24an, Lasaon, Blas Artazubiaga eskribauarekin zestoar hauek elkartu ziren: batetik Joan
Urbieta eta Joan Amilibia hargina, eta, bestetik, Maria
Nikolas Zabala-Lasao (Martin Gartzia Lasaokoaren
alarguna). Maria Nikolasek Joan Urbietari eta Joan
Amilibiari 100 kintal burdina maileguz eman zizkien,
eta hauek Beduako errenterian utziko zizkioten, zergak ordainduta, hurrengo San Migel egunetik hiru urtera. Burdina pletina formakoa izango zen.

4.1.12. Zestoarren ezkontza-kontratuak
- 1528-II-23an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Domingo Potzueta zen senarra, Pedro Potzueta eta Maria Martin
Potzueta zenen semea. Emaztea, berriz, Maria Aranburu zen, Joan Aranburu zenaren eta Maria Perez
Aranburukoa alargunaren alaba. Joan Otxoa Artazubiagakoa apaizak ezkondu zituen Aizarnako elizan.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Maria Perez Aranburukoak ezkonberriei Aranburu
Joan Armendia, Joan Lopez Zelaikoa, Joan Zelaia eta baserria eman zien, bere lur, mendi, sagasti, baso eta
Esteban Akertza (ikus [XVI. m. (28-IX) 14] agiria).
guzti. Etxeko arreoa, ahuntz taldearen erdia eta bi ohe
ere eman zizkien. Maria Perez amak beretzat gorde
- 1528-IX-27an, Aizarnako plazan, Blas Artazu- zituen ohe batzuk eta kutxa bat, Mariaren ahizpa zabiaga eskribauarekin honako zestoar hauek bildu zi- harragoari emateko. Aranburuko sei haritz onenak ere
ren: batetik, Joan Urbieta, ama Maria Beltran Urbieta beretzat gorde zituen.
eta alaba Maria Urbieta, eta, bestetik, Joan Amilibia
hargina. Hiru bat egun lehenago aipatutako laurek LaMaria Perezek emandako ondasun haien gozamensaoko Maria Nikolas Zabalaren 100 kintal burdinako aren erdia beretzat izango zuen bizi zen artean, eta
mailegua jaso zuten. Urbietako etxea, Iraetako olagi- gero ezkonberrientzat izango zen. Hauek egingo zizzon Joan Martinez Igartuakoak eskatuta, exekutatu kioten hiletak eta elizkizunak. Gozamenaren erdia
egin zieten. Beraz, mailegu hura Joan Urbietarentzat amak ezkonberriei bizi zela utziz gero, senar-emazeta honen amarentzat eta alabarentzat zen.
teek mantenduko zuten behar bezala ama.
Ondorioz, Joan Amilibia obligazio hartatik onik
eta kalterik gabe ateratzeko konpromisoa hartu zuten
Urbietako hirurek. Obligazio-agirian lekuko zestoar
hauek izan ziren: Joan Lopez Zelaikoa, Joango Zelaia semea eta Martin Ganbara. Jarraian Maria Urbieta alabak zin egin zuen Joan Amlilibiari emandako
obligazio-agiriaren aurka ez zela joango (ikus [XVI.
m. (28-IX) 15] agiria).

Domingo Potzueta senarrak eta Maria Perez Potzuetakoa arreba alargunak ezkontzara dote gisa
urrezko 100 dukat, ohe bat, behia, zekorra, hiru ardi
eta kutxa bat agindu zituzten. Hurrengo garizumako
Pazko egunean 30 dukat ordainduko zituzten, handik
urtebetera beste 30 dukat, handik urtebetera 20 dukat
eta handik urtebetera azken 20 dukatak. Dukat haiek
Aranburu etxeak zituen zorrak ordaintzeko izango ziren. Besteak beste, hauek ziren zorrak: Migel Mar- 1528-XII-7an, Beduan, Blas Artazubiaga eskri- tinez Barrenolakoari 17 dukat, Etxabegoiko oinorbauarekin Maria Nikolas Zabala-Lasao, Joan Urbie- dekoei 35 dukat, Maria Joango Barrenolari 9 dukat,
ta eta Joan Amilibia bildu ziren. Bi hilabete inguru Zabalako serora zenari 10 dukat, Joan Otxoa Artazu- 249 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

4.23. irudia. aizarnako
Zabala.

biagakoa apaizari 8 dukat, Joan Indo apaizari 6 dukat,
Ana Arretxeri 3 dukat, bi emakumeri dobloi bana, eta
Grazia, Santxa eta Domenja Aranbururi 6 dukat. Zorra guztira 110 dukatekoa zen. Beraz, falta ziren 10
dukatak Maria Perez Aranburukoak ordainduko zituen bere gozamenaren fruituetatik.
Ezkontza legezko seme-alabarik izan gabe deuseztatzen bazen, edo seme-alabak testamentua egiteko
adina izan baino lehen hiltzen baziren, ezkontzara eramandako ondasun bakoitza jatorrizko enborrera itzuliko zen. Maria Perez Aranburukoak aurkeztutako fidatzaileak hauek ziren: Migel Martinez Olaberrikoa
azpeitiarra, Joan Perez Mantzizidorkoa zumaiarra, eta
Domingo Agirre eta Tomas Egaña zestoarrak. Domingo Potzuetak fidatzaile hauek aurkeztu zituen: Martin
Ondalde, Martin Indo, Domingo Aranguren eta Pedro
Ausoroetxea zestoarrak. Alde bakoitzak konpromisoa
hartu zuen bere fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko. Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Zestoako Pedro Iribarrena eta Sebastian Artazubiaga,
eta Zumaiako Joan Orroaga apaiza, Joan Sarasola eta
Bartolome Etxabe (ikus [XVI. m. (28-II) 17] agiria).

zen, Joan Martinez Akoakoa “Olajaun” deitutakoaren
eta Maria Beltran zenaren semea. Emaztea Maria Perez Goikoetxekoaren Maria Goikoetxea alaba zen.
Joan Martinez “Olajaun” aitak ezkonberriei Aurrekoetxea baserria bere lur, sagasti eta gainerako zuhaitzekin eman zien. Gozamenaren erdia, ordea, aitarena izango zen, bizi zen artean. Gero ezkonberriena
izango zen, baina hauek egingo zizkioten hiletak eta
gainerako elizkizunak. Gozamenaren erdia bizi zela
ezkonberriei uzten bazien, hauek behar bezala mantendu beharko zuten aita. Joan Martinez aitak ezkonberriei ardi, ahuntz eta behi guztiak utzi zizkien; baita
etxeko arreoa ere, baina beretzat gorde zituen bi idi,
oheak eta kutxak. Seme ezkonberriari herenaren eta
bostenaren hobekuntza ema zion.

Emaztearen Maria Perez Goikoetxekoa ama alargunak Maria Goikoetxea alabaren dote gisa 90 dukat,
lau ohe, kutxa bat, bi behi txahalekin eta bi idi agindu
zituen. Maria alaba ongi jantzita joango zen Aurrekoetxera, eta zilarrezko katilua ere agindu zion. Maria Perezek 90 dukat Joan Martinez zaharrari epeka
emango zizkion, Aurrekoetxeko gainerako seme- 1528-IX-14an, Zestoako errebaleko Ariztondo alabei dotea emateko. Oheak, kutxak eta jantziak
etxean, Blas Artazubiaga eskribauak ezkontza-kon- senarrarekin Aurrekoetxean bizitzen hasten zenean
tratua idatzi zuen. Senarra Joan Martinez Akoakoa emango zizkion alabari. Maria Perezek Goikoetxea
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baserria eman ahal izango zien, bizi zela edo hiltzen arreo eta gainerako guztiarekin eman zioten, baldintza batzuekin. Sebastian Artazubiagari saldutako
zenerako, ezkonberriei edo hauen seme-alabei.
basoak eta etxe ondoko haritzak ezingo zituzten mozEzkontza seme-alabarik gabe hausten baldin ba- tu. Ezkonberriek egingo zituzten gurasoen eta amona
zen, emandako ondasun bakoitza bere jatorrizko en- Teresa Aizarnatearen hiletak eta elizkizunak. Hurrenborrera itzuliko zen. Lekuko Domingo Lizarrarats, go San Miguel egunetik hasita hamar urteko epean
Aizarnatearen gozamen osoa ezkonberrientzat izango
Joan Akoa eta Martin Amilibia izan ziren.
zen, eta handik aurrera gozamenaren erdia Pedro eta
Jarraian, leku berean, Joan Martinez Akoakoa ai- Maria Jakoberentzat izango zen. Hamar urteko epe
tak gainerako seme-alabei dotea zehaztu zien. Maria horretan, Domingo Amasek Aizarnateko etxearen
Akoa eta Anako Akoa alabek 200na florin arrunteko hormak eta gorputza eraikiko zituen. Teresa amonak
dotea izango zuten. Martin Akoa eta Pedro Akoa se- bere gozamen-erdia ezkonberriei utzi zien, baina Aimeek, berriz, 60na lizar. Ondoren Anako Akoa alabak zarnatean biziko zen eta Pedro semeak behar bezala
zin egin zuen, dotea onartuz, agiri haren aurka ez zela mantenduko zuen.
joango (ikus [XVI. m. (28-IX) 10] agiria).
Domingo Amasek dote gisa 84 dukat agindu zi- 1528-IX-22an, Aizarnako elizan, Joan Otxoa Ar- tuen. Pedrori eta Maria Jakoberi hurrengo urteko San
tazubiagakoa apaizak Domingo Amas eta Maria Aizar- Migel egunean 14 dukat ordainduko zizkien, eta gero
natea ezkondu zituen. Domingo senar aiarra Aizarnatea urtero beste 14na dukat 84 dukatak osatu arte. Haiebaserrira ezkondu zen, eta Blas Artazubiaga eskribauak tako 4 dukat amona Teresarentzat izango ziren, eta
idatzi zuen ezkontza-kontratua. Maria emaztea Pedro gainerakoak Aizarnateko zorrak ordaintzeko.
Aizarnatearen eta Maria Jakoberen alaba zen. AizarnaEzkontza seme-alabarik gabe hausten baldin batea etxean Pedroren ama Teresa Aizarnatea ere bizi zen,
zen, ondasun bakoitza bere jatorrizko enborrera itzueta etxeko gozamenaren erdia berea zuen.
liko zen. Pedro Aizarnateak fidatzaile gisa zestoar
Pedro Maria Jakobe eta Teresak ezkonberriei Ai- hauek aurkeztu zituen: Pedro Paginolarrea, Domingo
zarnatea baserria bere lur, soro, sagasti, gaztainadi, Aranburu eta Joan. Domingo Amasen fidatzaileak

4.24. irudia. aizarnatea
ondoko san Joantxo
ermita.
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hauek ziren: Joan Amas eta Martin Amas-Bearritzaga
aiarrak. Ezkontza-kontratuan lekuko zestoar hauek
izan ziren: Sebastian Artazubiaga, Joan Otxoa Artazubiagakoa, Domingo Aranguren eta Domingo Lizaso.
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko berak aurrean zirela, Maria ezkonberriaren izeba Maria
Aizarnateak eta Katalina Aizarnateak (Pedroren arrebek), ezkonberiei utzi zizkieten haiek Aizarnatean
seniparteagatik zeuzkaten eskubide guztiak. Ondoren
Pedro Aizarnateak bere Maria eta Katalina arrebei
15na dukat agindu zizkien, Domingo Amasen dotetik
(ikus [XVI. m. (28-IX) 12] agiria).

4.1.13. Erretzabaldarren harreman eta
agiriak

tuzten, eta Maria Amilibiari ondasunak itzulita, Osanak 12 dukat ordaindu zizkion. Horrela kontu guztiak
kitaturik geratu ziren. Beraz, Mariak, senar Estebanek
eta ama Maria San Joanek ordainagiria eman zioten
amona Osanari (ikus [XVI. m. (28-I) 5] agiria).
- 1528-II-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrera Domingo Arretxe “Amezketa” eta
Osana Erretzabal alarguna azaldu ziren. Domingoren
seme Anton Arretxe Osanaren alaba Domenja Aizarnarekin ezkondu zenean, Domingok Osanari Antonen
dote gisa 60 dukat agindu zizkion Blas Artazubiagak
idatzitako kontratuan. Domingok 60 dukatak ordaindu egin zizkion Osanari, eta honek hari ordainagiria
eman zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazubiaga, Pedro Ezenarro eta Martin Ganbara
(ikus [XVI. m. (28-II) 11] agiria).

- 1528-I-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik Osana Erretzabal (Joan
Aizarna pilotuaren alarguna), alaba Domenja Aizarna
eta honen senar Anton Arretxe, eta, bestetik, Osanaren alaba Maria San Joan Aizarna, honen alaba Maria
Amilibia eta honen senar Esteban Eztiola eskribaua.

- 1528-XII-31n, Zestoan, Domingo Zabala Blas
Artazubiaga eskribauarekin bildu zen. Domingo Zabala Maria Ganboa zenaren oinordekoa zen, eta honi
Joan Aizarna pilotu zenak urrezko 7 dukat eman zizkion, baina Sautza Zatarainek zorra ordaindu egin
zuen, eta Domingok Sautzaren eta Joan Aizarna zeAnton Arretxe eta Domenja Aizarna ezkondu zire- naren oinordekoei ordainagiria eman zien. Lekuko
nean, Osana amak Zestoan zituen etxe eta ondasunak Fernando Olazabal medikua, Martin Ibañez Zubiaueman zizkien dote gisa. Bestalde, Osanak bere alaba rrekoa eta Domingo Areitzaga izan ziren.
Maria San Joan Aizarnari eta biloba Maria Amilibiari
Jarraian, Maria Perez Altzolaraskoak ordainagidirua eta altzariak eman zizkien, eta horrenbestez zegokien senipartea kobratuta geratu ziren. Denek ontzat ria eman zien Joan Aizarna pilotu zenaren eta Sautza Zatarain zenaren oinordekoei. Sautzak zorra egin
hartu zuten Osanak emandako dotea eta senipartea.
zion Maria Joango Ganbarari, baina Joan Aizarnaren
Onespen-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: emazte Osana Erretzabalek ordaindu egin zuen zorra,
Jakobo Baltzola, Martin Perez Artzubiagakoa eta eta Maria Perezek ordainagiria eman zuen. Lekuko
Joango Artzuriaga. Jarraian, Maria Amilibiak zin egin Domingo Zabala, Fernando Olazabal eta Pedro Errezuen agiriaren aurka adingabea zela edo beste ezer ez zusta izan ziren (ikus [XVI. m. (28-XII) 16] agiria).
zuela argudiatuko.

4.1.14. Fernando Olazabal medikuaren lan
Ondoren, leku berean eta eskribaua zein lekuko eta agiriak

berak aurrean zirela, Osana Erretzabalek zioenez,
bera izan zen, Joan Aizarna senar zenarekin batera,
Maria Amilibiaren tutore eta kudeatzaile, hain zuzen
Mariaren aita Martin Amilibia eta izeba Sautza Zatarain hil egin zirelako. Kudeaketaren kontuak egin zi-

- 1528-III-22an, Zestoan, Fernando Olazabal maisua
Blas Artazubiaga eskribauarekin bildu zen. Fernando
maisuak auzia zuen Fernando Aizarnazabalekin, 8
dukateko zorra ordaintzen ez ziolako. Fernando Ai-
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4.25. irudia. Aizarnako
Egañazpi.

zarnazabal zorduna preso egon zen korrejimenduko
kartzelan, baina askatu egin zuten. Beraz, Fernando
maisuak ahalordea eman zien Domingo Zabala eta
Martin Ganbara zestoarrei korrejimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauari edo beste edonori
8 dukat eta auzi-gastuak kobra ziezazkioten. Lekuko
Joan Igartza, Joan Erretzabal eta Martin Fernandez
Edarritzagakoa zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
(28-III) 22] agiria).

zen, eta bestea Zestoako Fernando Olazabal. Seroraren belarriak, begiak, aurpegia eta gorputz osoa ikertu
zuten, baina ez zioten legenarraren arrastorik aurkitu.
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian lekuko
Martin Indo, Martin Legarda eta Segurako Pedro Gorrotxategi (doktorearen morroia) izan ziren.

Ondoren Aizarnan Domenja Aitzaga aztertu zuten
bi medikuek, eta orkatiletan minbizia topatu zioten.
Eskuetan ere erroitzak zituen azalean. Medikuek zio- 1528-IV-19an, Zestoan, Kristobal Zelaieta zes- tenez, legenarra artean ez zeukan, baina, sendatzen ez
toarrak ahalordea eman zien Grazia Artiga emaztea- bazen, laster izan zezakeen. Agirian lekuko Martin
ri eta Fernando Olazabal medikuari (agian urrutira Indo, Martin Legarda eta Martin Ondalde zestoarrak
bidaiaren bat egin behar zuelako). Blas Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (28-V) 3] agiria).
eskribauak idatzi zuen agiria. Graziak eta Fernando
- 1528-VI-2an, Zestoan, Fenando Olazabalek Zumedikuak Kristobalen ondasun guztiak kudeatuko
zituzten, eta ahalmena zuten auzietan parte hartzeko, maiako Joan Gorostiagari ordainagiria eman zion.
Fernandok Joani ondasunak exekutatu egin zizkion,
saltzeko, erosteko eta edozein agiri egiteko.
baina zumaiarrak 18 kintal burdian eta auzi-gastuak
Ahalordean lekuko lau zestoar hauek izan ziren: Joan ordaindu egin zizkion.
Igartza, Esteban Artazubiaga, Joan Martinez ErretzabalBlas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian lekuko
goa eta Pedro Egaña (ikus [XVI. m. (28-IV) 12] agiria).
Bartolome Txiriboga, Martin Itziar eta Domingo Arretxe
- 1528-V-3an, Aizarnako Santa Engrazian, Zestoako hargina izan ziren (ikus [XVI. m. (28-VI) 2] agiria).
Kontzejuak eskatuta, bertako serora Maria Akoa bi me- 1528-VI-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esdikuk aztertu zuten, legenarrik zuen ala ez erabakitzeko. Mediku bat Joan Lopez Galfarsorokoa doktorea kribauarengana Fernando Olazabal medikua eta
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Azkoitiko Joan Otxoa Urteagakoa eta Joan Urteaga bildu ziren. Fernandok, bere maizter Martin Nafarraren bidez, bi azkoitiarrei 4 behi, 12 ardi eta 12
ahuntz saldu zizkien 18 dukat eta 12 txanponean.
Joan Otxoak eta Joanek zor hura handik urtebetera orddainduko zioten. Obligazio-agirian zestoar
hauek izan ziren lekuko: Joan Martinez Ibañetakoa, Joan Arretxe eta beste bat (ikus [XVI. m.
(28-VI) 5] agiria).

rako Fernando Olazabalek 28 kintal burdina maileguz
eman zizkion. Egun hartan, Domingok Fernandori
zorra ordaindu egin zion, eta, ondorioz, Fernandok
ordainagiria eman zion. Lekuko Domingo Urbieta, Tomas Egaña eta Joan Ezenarro izan ziren (ikus
[XVI. m. (28-IX) 9] agiria).

4.1.15. Artzuriagatarren agiriak

- 1528-I-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1528-VIIII-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- bauaren aurrean Debako Maria Artzuriaga azaldu zen.
kribauak epai bat jakinarazi zion Joan Urbietari. Epai Maria lehenbizi Tomas Larretxerekin ezkondu zen,
hura 1527-I-2an Fernando Olazabalek eta Domingo eta harekin Maria Otxoa Artzuriagakoa eta beste seme
Artigak eman zuten, eta Joan Urbieta eta honen ama bat izan zituen. Alargundu ondoren Pedro Goiorekin
kondenatu egin zituzten. Zortzi ontzako zilarrezko ezkondu zen, eta berriz ere alargundu egin zen.
katilu landua, bost urteko epean, Martin Indori eta
honen emazte Katalinari eman beharko zioten.
Ezkonduta egon zen bitartean, Itizarko Artzuriaga
baserriaren ondasun batzuk, Mariaren dotekoak, saldu
Joan Urbietak ontzat eman zuen epaia. Lekuko egin zituzten. Sebastian Uzkangak Gaztainazarragan
Martin Artzuriaga, Pedro Etxeberria eta Lope Erna- hariztia eta gaztainadia erosi zizkien; baita Txopolo,
taritz zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-VIII) Gaztainadizabal eta Zearsoron mendi eta lurrak ere.
1] agiria).
Halaber Ibia etxearen ondoko hariztia eta Artzuriaga
etxe ondoko lursaila ere.
- 1528-VIII-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zumaiako Martin Etxabe eta Frantzisko
Maria Martin Lasturrek, bentako andreak, Iribe saOlazabal elkartu ziren. Martinek Frantziskori zorra gastia eta Ormaazpiko lursaila erosi zien. Domingo
egin zion, eta, ordainetan, hurrengo urteko martxoko Etxabek Ormaazpiko lur batzuk erosi zizkien. Martin
Andre Mariaren egunean 20 kintal burdina pletinatan Otxoa Sasiolakoak, berriz, Eleizpurun lurrak eta haemango zizkion Beduako errenterian. Lekuko Joan riztia. Pedro Gaintza, Maria San Joan Zigaran, Martin
Urbieta, Martin Legarda eta Joan Bengoetxea zes- Arretxe eta emazte Madalena Usarraga, Santuru Erretoarrak izan ziren.
ten eta beste zenbait pertsona ziren Maria Artzuriagari
ezkondu ondoren lurrak eta ondasunak erositakoak.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak Maria Artzuriagak zioenez, ondasun haiek haren doaurrean zirela, Martin Etxabek Zestoako Fernando tekoak ziren eta ezin ziren saldu.
Olazabal medikuari 15 dukateko zorra (Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak bere garaian idatzitakoa),
Artzuriaga etxea bere ondasun guztiekin (salduordaindu egin zion, eta Fernandok ordainagiria eman takoekin eta saldu gabekoekin) dohaintzan eman zion
zion Martini (ikus [XVI. m. (28-VIII) 10] agiria).
alaba Maria Otxoa Artzuriagakoari, ondo ezkon zedin. Maria ama bizi zen artean, gozamenaren erdia
- 1528-IX-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- beretzat izango zuen, eta hiltzen zenean, Maria Otxoa
bauaren aurrean Zestoako Fernando Olazabal me- alabarentzat geratuko zen, baina alabak ordainduko
dikua eta Domingo Aranguren azaldu ziren. Domin- zituen amaren hiletak eta elizkizunak. Dohanitzagok, bere garaian, Zestoako Kontzejuari Aranguren agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Igartza,
baserriaren ondoko lursaila erosi zion, eta horreta- Pedro Ezenarro eta Kristobal Zelaeta.
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4. (1528)

4.26. irudia. Lasturko
Zigaranerdikoa.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziJarraian, Zestoako errebalean, Maria Artzuriagak
Zestoako alkate Domingo Zabalari eskea egin zion, ren: Joan Bengoetxea, Joango Artzuriaga eta Mateo
egin berria zuen dohaintza-agiria sendo zezan. Domin- Urbieta (Domingo Beltran Urbietaren semea) (ikus
gok, bere alkate-aginpidea erabiliz, sendotu egin zuen [XVI. m. (28-I) 27] agiria).
dohaintza hura. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren:
- 1528-II-11an, Deban, Blas Artazubiaga eskriMartin Ganbara, Jakobo Baltzola eta Joango Artzuriaga.
bauaren aurrean Maria Artzuriaga, alaba Maria Otxoa
Ondoren, Zestoan, Maria Artzuriagak orduan zi- Artzuriagakoa eta anaia Martin Artzuriaga bildu zituen zorrak zein ziren zehaztu zuen, Artzuriaga etxeak ren. Egun batzuk lehenago, urtarrilaren 24an, Maria
ordaintzekoak zirelako. Maria Perez Mendarokoari 5 amak dohaintza-agiria egin zuen Maria Otxoa alabari
dukat zor zizkion, Maria San Joan Zigarani 3 dukat Artzuriaga baserria bere ondasun, eskubide eta zor
eta 33 txanpon, Maria Zigarani dukat bat, Maria Mar- guztiekin emanez, ahalik eta ongien ezkon zedin (ikus
tin Lasturri 2 dukat, eta Martin Artzuriaga anaiari 19 [XVI. m. (28-I) 18] agiria).
dukat. 19 dukat horiek zirela eta, Artzuriaga etxeko
Egun hartan, delako dohaintza-agiria berretsi eta
ondasunak exekutatu egin zituzten (ikus [XVI. m.
Mariak alaba Maria Otxoari eman zion. Alabak ontzat
(28-I) 18] agiria).
hartu zuen dohaintza, eta agiria osaba Martin Artzu- 1528-I-29an, Zestoako Urbietan, Blas Artazubia- riagari eman zion, haren izenean gorde zezan. Lekuko
ga eskribauarekin zestoar hauek bildu ziren: batetik debar hauek izan ziren: Domingo Buztintza, Anton
Joan Urbieta eta Maria Beltran Urbieta ama, eta, bes- Artzuriaga eta Joango Artzuriaga (ikus [XVI. m. (28tetik, Martin Artzuriaga probestuordea. Ama-semeek II) 9] agiria).
konpromisoa hartu zuten Martini hurrengo garizumako
- 1528-III-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriPazko egunerako 14 dukat eta 30 txanpon ordaintzeko.
Joan eta Maria Beltrani ondasunak exekutatu egin ziz- bauarengana zestoar hauek hurbildu ziren: Joan Amikieten Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonak libia hargina, Martin Zuube eta Martin Artzuriaga
eta Zestoako Maria Perez Zubiaurrekoak eskatuta, eta probestuordea. Joan Amilibiak, Martin Zuubek eta
Joan Zuube hargin zenak probestuordeari 6 dukat eta
horren ondorioz egin zioten zorra probestuordeari.
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3 txanpon zor zizkioten; izan ere, lehen hirurei ondasunak exekutatu egin zizkieten Joan Beltran Iraetaren
eskariz, eta Martin Artzuriagak gastu haiek egin zituen. Zorra probestuordeari San Markos? eguenan ordainduko zioten. Obligazio-agirian lekuko Joan Ibañeta, Joanto Amezketa eta Zumaiako Joan Gorostiaga
izan ziren.

- 1528-V-6an, Zestoan, Getariako Martin Agirreberrik konpromisoa hartu zuen hurrengo San Martin
egunerako Zestoako Martin Artzuriagari bi barrika
ardo emateko. Zestoarrak ardoaren balioa dirutan ordaindu zion.

Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazubiaga,
Jarraian, leku berean eta lekuko berak aurrean zi- Martin Ganbara eta Joan Arretxe (ikus [XVI. m. (28rela, Joan Amilibia harginak konpromisoa hartu zuen V) 8] agiria).
Martin Artzuriagari maiatzeko Pazko egunean 6 dukat
- 1528-V-19an, Ibañarrietan, Getariako Domenja
eta 15 txanpon emateko; izan ere, probestuordeak baAgote eta Zestoako Martin Artzuriaga elkartu ziren
lio hura zuten oihalak saldu baitzizkion.
Blas Artazubiaga eskribauarekin. Domenjak bi baOndoren, Joanto Amezketa eta Maria San Joan Ai- rrika ardo zor zizkien Zestoako Joanto Amezketari
zarnazabalgoa emaztea aurkeztu ziren. Getariako Do- eta emazteari, baina zor hura kobratzeko eskubideak
menja Agotek bi upel ardo zor zizkien senar-emazteei, Martin Artzuriagak zituen. Beraz, Domenjak hueta zorra hurrengo abuztuan ordainduko zien. Aldi be- rrengo San Martin egunean, Askizuko Agote etxean,
rean Joantok eta Maria San Joanek zorra egin zioten emango zizkion Martini bi barrika ardoak.
Getariako Frantzisko Estellari, eta zor hura kobraObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako
tzeko eskubideak Martin Artzuriagak zituen. Beraz,
Martin Artzuriagak, Frantziskoren izenean, Joanto Pedro Iribarrena, Zarauzko Joan Sorola eta Zumaiako
Amezketaren eta emaztearen zorra Domenja Agoteri Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (28-V) 26] agiria).
zuzenean kobratuko zion. Agirian lekuko Joan Ami- 1528-VII-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrilibia eta Joango Garratza izan ziren (ikus [XVI. m.
bauaren aurrean honako zestoar hauek azaldu ziren:
(28-III) 28] agiria).
batetik Joan Amilibia hargina, Martin Zuube eta Mar- 1528-IV-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- garita Zuube (Joan Zuuberen alarguna), eta, bestetik,
bauarekin Zumaiako Joan Gorostiaga elkartu zen. Martin Artzuriaga probestuordea. Joan Amilibiak eta
Zestoako Fernando Olazabalek eta Fernando Igartzak lagunek Martin Artzuriagari hurrengo Eguberrietazumaiarrari ondasunak exekutatu egin zizkioten, eta rako 9,5 kintal burdina pletinatan, zergak ordainduta,
auzi-gastuengatik eta exekuzioagatik 7 dukat baino 6 utziko zikzioten Beduako errenterian.
txanpon gutxiagoko zorra egin zion Zestoako Martin
Joan Amilibiari eta lagunei ondasunak exekutatu
Artzuriaga probestuordeari. Hurrengo San Joan eguegin zizkieten Joan Beltran Iraetak eskatuta, eta Marnerako ordainduko zion zorra.
tin Artzuriagari exekuzio-gastuak zor zizkioten. MarBestalde, Maria Joango Akertzak 80 kintaleko zo- tin probestuordeak preso eduki zituen hiru zordunak,
rragatik Joan Gorostiagari ondasunak exekutatu egin eta orduan emandako zenbait janari ere zor zizkioten
zizkion, eta Martin Artzuriagak, zumaiarrari bahitu- Martin Artzuriagari. Obligazio-agirian lekuko Joan
Urbieta, Joan Arretxe eta Joan Bengoetxea izan ziren.
ran hartuta, zilarrezko katilua zeukan.
Ondoren, leku berean eta eskribau berak beste
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Martinez Ibañetakoa, Esteban Artazubiaga eta Pedro obligazio-agiri bat idatzi zuen. Joan Amilibia harginak 10 kintal burdina pletinatan emango zizkion MarIribarrena (ikus [XVI. m. (28-IV) 3] agiria).
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4.27. irudia. akoako
Zuube (orain txaperi).

tin Artzuriagari hurrengo Eguberrietarako. Beduan,
zergak ordainduta, utziko zizkion; izan ere, Martinek
Joani kintal haien balioa dirutan eta oihaletan eman
baitzion. Lekuko Joan Urbieta, Joan Bengoetxea eta
Domingo Pagino izan ziren.
Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak
aurrean zirela, Martin Artzuriaga probestuordeak
Joan Amilibiari, Martin Zuuberi eta Margarita Zuuberi ordainagiria eman zien. Egun hartan egindako bi
obligazio-agiriak alde batera utzita, gainerakoan harekin beste zorrik ez zutela aitortu zuen Martin Artzuriagak (ikus [XVI. m. (28-VII) 2] agiria).

Domingo Areitzagakoa, eta, bestetik, Zumaiako
Otxoa Esnal eta emazte Maria Migel Epelola (Joan
Domingoren arreba). Otxoa Esnal kartzelan zegoen,
zorrak zituelako, Maria Perez Potzuetakoa alargunak,
Joan Amilibiak, Nafarra Mantzizidorrek eta beste
zenbaitek eskatuta.
Otxoa Esnalek kapare zela argudiatu zuen, eta auzi
hartan Otxoak egin zituen gastuak ordaintzeko Joan
Domingok Maria Migel arrebari 20 dukat eta 2 erreal
maileguz eman zizkion. Diru harekin Otxoa Esnal askatu eta seme-alabak elikatu ahal izango zituen. Maria Migel Epelolak obligazio-agiria eman zion anaiari, zorra epe batean ordaintzeko.

- 1528-VIII-28an, Aizarnazabalgo Intxaurregi
Horrenbestez Martin Artzubiaga probestuordeak
etxean, Blas Artazubiaga eskribauak ordainagiria idatzi zuen. Zestoako Urbietako seroraren izenean, Mar- Otxoa Esnal, katea kenduta, aske utzi zuen. Lekuko
tin Artzuriaga probestuordeak Zumaiako Mateo Enbi- Zestoako Joan Otxoa Artazubiagakoa, Domingo Zali eman zion ordainagiri hura, Mateok 2 dukat eta 11 bala eta Arroako Pedro Zugasti izan ziren.
txanponeko zorra ordaindu egin ziolako.
Jarraian Maria Migel Epelolak zin egin zuen obligaLekuko honako hauek izan ziren: Domingo Liza- zio-agiriaren aurka ez zela joango. Halaber, Joan Doso, Martin Enbil eta Joaniko Enbil (ikus [XVI. m. (28- mingo Areitzagak Martin Artzuriagari obligazio-agiria
eman zion hurrengo Domu Santu egunerako 6 dukat
VIII) 13] agiria).
eta 43 txanpon ordaintzeko. Zor hura Otxoa Esnalek
- 1528-IX-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- egin zion Martin probestuordeari, kartzelan preso egon
bauarekin hauek elkartu ziren: batetik Arroako Joan zen bitartean (ikus [XVI. m. (28-IX) 6] agiria).
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4.1.16. Zubiaurretarren tratu eta
harremanak

- 1528-VI-2an, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen.
Martin Ibañez Zubiaurrekoak 2 dukat maileguz eman
- 1528-V-5ean, Zestoako zubiaren ondoan, Zabaleta zizkion Martin Argiaini, eta honek hurrengo abuztuko
baserrian bizi zen Joan Mendarok obligazio-agiria Andre Mariaren agunean ordainduko zion zorra. Leeman zion Maria Perez Zubiaurrekoari. Maria Pe- kuko Martin Ganbara, Joan Erretzabal eta Domingo
rezek Joani 6 dukat eta 35 txanpon maileguz eman Arretxe hargina izan ziren (ikus [XVI. m. (28-VI) 4]
zizkion, eta honek hari hurrengo San Joan egunean agiria).
ordainduko zion zorra. Bitartean Zabaleta baserriko 7
- 1528-VII-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriahuntz, 5 ardi, txerri bat eta soroetan ereindako gariak
bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Pedro
hipotekatuta geratu ziren.
Etxeberriak bertako Martin Ibañez Zubiaurrekoari 7
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian le- dukat ordainduko zizkion: handik 20 egunera 3 dukat,
kuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazubiaga, eta hurrengo iraileko Andre Mariaren egunean beste
Joan Gartzia Lasaokoa eta Pedro Artazubiaga (ikus 4 dukatak.
[XVI. m. (28-V) 6] agiria).
7 dukat haiek Errezilgo Martin Basabek zor ziz- 1528-V-18an, Zestoan, Arroakolako olagizon kion Martin Ibañezi, baina Pedro Etxeberriak zorra
Joan Errementarik obligazio-agiria eman zion Zes- bere gain hartu zuen. Lekuko Jakobo Baltzola, Joan
toako Grazia Martinez Zubiaurrekoari Blas Artazu- Errezusta eta Frantzisko Olazabal izan ziren.
biaga eskribauaren aurrean. Graziak eta seme Jakobok
Leku eta egun berean, eskribau eta lekuko berak
4 dukat eta 36 txanpon balio zuten tresnak eman zizkioten Joani, eta honek bi epetan ordainduko zien zo- aurrean zirela, Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak
rra: 2 dukat maiatzeko Pazko egunean, eta 2 dukat eta Errezilgo Martin Basaberi 7 dukaten ordainagiria
36 txanpon hurrengo iraileko lehen igandean. Lekuko eman zion. Idi bat erosi zion errezildarrak zestoarraDomingo Zabala, Joan Arretxe eta Martin Artzuriaga ri, eta zorraren erantzukizuna Pedro Etxeberriak bere
gain hartu zuen (ikus [XVI. m. (28-VII) 1] agiria).
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-V) 25] agiria).

4.28. irudia. aizarnako
arano.
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- 1528-VIII-25ean, Aizarnan, Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Joan Arano bildu ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin. Joanek Martini lehenago 15 dukateko zorra egin zion Blas eskribauaren aurrean, eta
Joanek zorra ordaindu egin zion. Ondorioz, Martinek
ordainagiria eman zion. Lekuko Martin Artzuriaga,
Migel Apategi e Joan Akoa izan ziren (ikus [XVI. m.
(28-VIII) 9] agiria).

Migel egunez kitatuko zion zorra. Lekuko Joanes Ipintza
eta Joan Martinez Lilikoa apaizak, eta Martin Legarda
zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-VIII) 3] agiria).

- 1528-IX-7an, Aizarnako Etxeberrin, Blas Artazubiaga eskribauarekin Maria Ruiz Etxeberrikoak kodiziloa idatzi zuen. Bezperan egina zuen Mariak testamentua, eta han haren arimaren alde Aizarnako elizan
bi urtean egunero meza bat, edo urtebetean egunero
- 1528-X-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- bina meza, ematea agindu zuen. Kodiziloan testamenbauarekin honako hauek elkartu ziren: batetik Joan tu-betearazleei Joan Ruiz Etxeberrikoa apaiza izendaAzkarate elgoibartarra, eta, bestetik, Martin Ibañez tu zien meza haiek emateko, eta agian beste apaiz bat
Zubiaurre-Akoabarrenekoa zestoarra. Martinek Joa- ere izendatuko zuten testamentu-betearazleek.
ni hezitako idia saldu zion 9 dukatean, eta diru hura
Lekuko honako hauek izan ziren: Fernando Ruiz
elgoibartarrak hurrengo San Miguel egunerako ordainduko zion. Lekuko Domingo Lizarrarats, Joan Etxeberrikoa, Martin Fernandez Edarritzagakoa,
Ibañeta eta Joango Artzuriaga izan ziren (ikus [XVI. Martin Urruzuno, Ramus Zabala eta Joan Martinez
Arzalluskoa (Zestoa, Azpeitia eta Errezilgoa biztanm. (28-X) 8] agiria).
leak) (ikus [XVI. m. (28-IX) 5] agiria).
- 1528-XII-29an, Aizarnan, Zestoako Martin Iba- 1528-X-11n, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga
ñez Zubiaurrekoak Errezilgo Martin Basabe harginari
idia saldu zion 7 dukatean. Errezildarrak zestoarra- eskribauarekin honako hauek bildu ziren: batetik Zesri hurrengo garizumako Pazko egunean ordainduko toako Pedro Etxeberria eta Maria Ruiz emaztea, eta,
zion. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako obliga- bestetik, Martin Urruzuno azpeitiarra. Martin maizter
zio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan zegoen Aizarnako Etxeberrin, eta errentamenduaz desUrbieta eta Martin Zuube, eta Aiako Martin Ruiz adostasunak zituen Pedro nagusiarekin. Ondorioz, alde
bakoitzak bi epaile arbitro izendatu zituen: Pedrok Joan
Arangurengoa (ikus [XVI. m. (28-XII) 13] agiria).
Arano eta Joan Martinez Arzalluskoa, eta Martinek
Lope Zelaia eta Martin Ezenarro. Lau arbitroek bos4.1.17. Etxeberriatarren agiri eta tratuak
garrena aukeratu ahal izango zuten, behar izanez gero.
- 1528-IV-13an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriArbitroek epaia 15 eguneko epean emango zuten.
bauak ordainagiria idatzi zuen. Pedro Etxeberriak eta
emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak kontratua egin zu- Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazuten Martin Zulaikarekin Urrutia baserriaz, eta Mar- biagakoa, Martin Ganbara eta Pedro Urruzuno azpeitinek, kontratua betez, ordaindu egin zion Pedrori. tiarra (ikus [XVI. m. (28-X) 4] agiria).
Ondorioz, senar-emazteek ordainagiria eman zioten.
- 1528-X-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriAgirian lekuko Domingo Zabala, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Anton Altzolarats izan ziren (ikus [XVI. bauarekin Pedro Etxeberria-Arzallus eta Joan Arretxe
elkartu ziren. Pedro ermandade-alkate zen Zestoan,
m. (28-IV) 8] agiria).
eta Joan izendatu zuen ordezko, Pedro ez zegoenean
- 1528-VIII-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- ofizio hartan bere eginkizuna bete zezan.
bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Bertako Pedro EtxeLekuko Joan Erretzabal, Martin Ganbara eta Doberriak Domingo Arangureni hezitako idia erosi zion,
eta 3 dukat zorretan utzi zizkion. Hurrengo iraileko San mingo Artazubiaga izan ziren. Agiria Martin Ganba- 259 -
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rak sinatu zuen, Pedrok idazten ez zekielako (ikus ren hormak eraikitzen ari zen. Lehenago kontratua
egin zutenean, Joanek harginari 20 dukat eman ziz[XVI. m. (28-X) 11] agiria).
kion, eta egun hartan beste 20. Ordainagirian lekuko
- 1528-XI-8an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- zestoar hauek izan ziren: Pedro Ezenarro, Pedro Egabauaren aurrean Martin Ezenarro eta Joan Arano epaile ña eta Joan Kamio (ikus [XVI. m. (28) 1] agiria).
arbitroak azaldu ziren. Etxeberriko errentamenduaz beren epaia eman zuten. Pedro Etxeberriak eta emazteak - 1528-I-22an, Aizarnan, Joan Otxoa Artazubiagakoa
(nagusiek) Azpeitiko Martin Urruzuno maizterrari 7 apaizak 7,5 dukat eman zizkien maileguz Maria Pedukat ordainduko zizkioten 8 eguneko epean. Gainera rez Aranburukoari eta alaba Maria Aranbururi. AmaPedro nagusiak Martin maizterrari arreoa eta tresnak alabek apaizari dukat bakoitzeko 50 txanpon itzuliko
Azpeitian biziko zen etxeraino eramango zizkion. Mi- zizkioten, eta zor osoa hurrengo garizumako Pazko
gel Aginetaren jornalak erdi bana ordainduko zituzten. egunean ordainduko zioten. Obligazio-agiria Blas
Artazubiaga eskribauak idatzi zuen. Lekuko zestoar
Horrenbestez Etxeberri baserria libre geratuko zen.
hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Anton AlEpaian lekuko Zestoako Joan Etxeberria apaiza, tzolarats eta Fernando Edarritzaga (Martin Fernandez
Pedro Askatsua eta Pedro Ausoroetxea izan ziren Edarritzagakoaren semea).
(ikus [XVI. m. (28-XI) 3] agiria).
Jarraian Maria Aranburuk, 25 urte bete gabea ze- 1528-XI-8an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- lako, zin egin zuen obligazio-agiriaren aurka ez zuela
bauarengana hauek bildu ziren: batetik Aizarnako adingabea zela edo beste ezer argudiatuko (ikus [XVI.
Pedro Etxeberria-Arzallus eta anaia Joan Martinez m. (28-I) 16] agiria).
Arzalluskoa errezildarra, eta, bestetik, Joan Perez
- 1528-II-19an, Zestoako zubiko portalean, Blas
Arraiokoa azpeitiarra (Domingo Arraioren semea). Bi
anaiek Joan Perezi 13 kintal burdina pletinatan ema- Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen.
teko konpromisoa hartu zuten; izan ere, azpeitiarra Bergarako Kristobal Amatiano kartolagileak Zesanaientzat ari zen Altzolarasko burdinolan ofizial ti- toako Pedro Martinez Baltzolakoari mandoa erosi
zion 18 dukatean. 6 dukat 15 egunen buruan ordainratzaile gisa lanean.
duko zizkion, eta 12 dukat hurrengo garizumako PazHurrengo Egubierrietan 6,5 kintal emango zizkio- ko egunean. Lekuko Joan Martinez Lilikoa, Domingo
ten Joan Perezi, eta beste 65, kintal maiatzeko Pazko Arretxe eta Pedro Ezenarro zestoarrak izan ziren (ikus
egunean. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan [XVI. m. (28-II) 13] agiria).
Igartza, Pedro Ausoroetxea eta Martin Azkue.
- 1528-III-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esJarraian, Pedro Etxeberriak konpromisoa hartu kribauak Grazia Arronak Joan Perez Arretxekoari
zuen anaia Joan Martinez Arzalluskoa obligazio har- emandako ahalordea idatzi zuen. Graziak auzia zuen
tatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. Azpeitiko Domingo Oiartzabalekin, eta korrejidoreak
epaia emana zuen. Joan Perezek ordezkatuko zuen
(28-XI) 4] agiria).
auzian Grazia Arrona. Lekuko Fernando Olazabal
medikua, Joan Olazabal eta Julian Olazabal izan ziren
4.1.18. Arretxe, Artazubiaga eta Baltzola
(ikus [XVI. m. (28-III) 15] agiria).
etxeetakoen agiriak
- 1528-IV-21ean, Aizarnan, Zestoako Esteban Ar1528ko urtarrilean, Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean Joan Baltzola eta Domingo Arretxe hargina tazubiaga eta Aiako Martin Arruti, burdinolako tiraelkartu ziren. Domingo Joanentzat Urtaranen etxea- tzailea, bildu ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin.
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4.29. irudia. Zestoako
arretxe.

Errentamendu-agirian lekuko zestoar hauek izan
Estebanek berea zuen Iruresaroe baserria (oraingo
Iruresoro) Bedaman, Errezilgo partean, eta 10 urte- ziren: Joanes Ipintza apaiza, Joan Arbestain eta Marrako errentan eman zion Martin maizterrari. Hurrengo tin Elurra (ikus [XVI. m. (28-IV) 17] agiria).
San Migel egunean hasiko zen errenta aldia.
- 1528-V-17an, Aizarnan, Domingo Paginolarrea,
Martin Arrutik errenta gisa urtero 11 anega gari eta seme Joan Paginolarrea, Esteban Artazubiaga eta Blas
4 anega artatxiki emango zizkion Estebani San Migel Artazubiaga eskribaua elkartu ziren. Domingok eta
egunean; baita bere garaian 6 gazta eta 6 gaztanbera Joanek 4 kintal burdina pletinatan hurrengo Eguberrietan ordainduko zioten Estebani, Beduako errenterian,
ere. Eguberrietarako bi kapoi emango zizkion.
zergak ordainduta. Lekuko Migel Otxoa ArtazubiaIruresaroen ganaduak (behi, ardi eta ahuntzak) erdi gakoa, Domingo Lizaso eta Martin Lizaso izan ziren.
bana haziko zituen maizterrak. Martinek bere kontura
Jarraian Estebanek adierazi zuenez, Domingo Pabi txerri hazi ahal izango zituen. Txerri gehiago baziren, erdi bana haziko zituen. Iruresaroeri zegozkion ginolarreak eta Joan Aizarnazabal zenak 16 kintal
zerga bereziak Esteban nagusiak ordainduko zituen, burdinako zorra egin zioten, aurrean Joan Martinez
baina Probintziaren sukaldekako zerga Martinek. Sal- Ibañetakoa eskribaua zela. Egun hartan, ordea, Dodutako gaien alkabalak erdi bana ordainduko zituzten mingok 12 kintal dirutan ordaindu zizkion, eta beste
4 kintalengatik Domingo eta Joan aita-semeek aipanagusiak eta maizterrak.
tutako obligazio-agiria eman zioten. Ondorioz, EsteEkaitzagatik edo ezustekoren bategatik Martin banek zor haren eskubide guztiak Domingo PaginolaArrutiri uztak hondatzen baldin bazitzaizkion, Este- rreari eman zizkion, Joan Aizarnazabal zenaren oinorbanen esku egongo zen urte hartan errukitsu jokatzea. dekoei zegokion zatia kobra ziezaien (ikus [XVI. m.
Maizterrak ate batzuk eta ganbara egingo zituen base- (28-V) 21] agiria).
rrian. Ganadua gordetzeko baserria ere konponduko
- 1528-V-17an, Zestoan, Debako Joan Baltzola eta
zuen, hurrengo San Migel egunerako. Martinek ganaduen egoeraren berri emango zion Estebani, eta ezin- Joan Urain elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin. Joan Baltzolak Joan Uraini lau dukat maileguz
go ziren saldu honen baimenik gabe.
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eman zizkion, eta Joan Urainek zorra hurrengo irailaren lehen igandean ordainduko zuen. Lekuko hiru
zestoar hauek izan ziren: Martin Ganbara, Joan Poza
(Fortun Santxez Iraetakoa artzapezaren morroia) eta
Lope Amilibia (ikus [XVI. m. (28-V) 21] agiria).

Ruiz Lertxundikoa zarauztarra, eta Pedro Gebara eta
Matxin Akertza zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
(28-I) 17] agiria).

- 1528-I-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bi talde elkartu ziren: batetik Joan Goro- 1528-XII-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- sarri, Anton Gorosarri eta Maria Joango Gorosarri,
kribauarekin bi zestoar hauek bildu ziren: Maria eta, bestetik, Pedro Askatsua eta Maria Joango AsBeltran Iraeta eta Domingo Arretxe hargina. Egun katsua emaztea. Bi taldeek desadostasunak eta auziak
hartara arte bien artean izandako tratuen kontuak zituzten Grazia Gorosarri zenak Joan Gorosarriri eta
garbitu zituzten, eta, ondorioz, Maria Beltranek Do- Maria Joango Gorosarriri utzitako ondasunez, zenbait
arropez eta abarrez.
mingori ordainagiria eman zion.
Auziak alde batera uzteko, arbitro epaileak izendaOrdainagirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren:
Joan Igartza, Martin Artzuriaga eta Martin Ganbara tu zituzten. Joan Gorosarrik eta lagunek Joan Otxoa
Gorosarrikoa ipini zuten arbitro, eta Pedro Askatsuak
(ikus [XVI. m. (28-XII) 7] agiria).
eta emazteak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. Hiruga4.1.19. Akertza, Artzubiaga, Ezenarro eta rren arbitroa Joan Otxoa Artazubiagakoa izango zen.
Epaia 20 eguneko epean emango zuten. Epaia beteGorosarrikoen agiriak
tzen ez zuen aldeak 40 dukateko isuna ordaindu be- 1528-I-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak harko zuen. Lekuko Pedro Iribarrena, Pedro Egaña
obligazio-agiria idatzi zuen. Aizarnako Pedro Iriba- eta Anton Altzolarats izan ziren.
rrenak Zumaian bizi zen Ramus Gorosarriri bi kintal
- 1528-II-12an, Aizarnan, bi aldeek arbitroei
burdina ordainduko zizkion, Beduako edo Oikiako
errenterian, hurrengo ekaineko San Joan egunerako. beste 30 eguneko epea eman zieten beren epaia
Elkarren arteko harremanen kontuak eginda, zor hura emateko. Joan Igartza eta Pedro Iribarrena izan zigeratu zitzaion Pedrori. Agirian lekuko Domingo ren lekuko.

4.30. irudia. oikiako
errenteria.
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- 1528-II-23an, Zestoan, hiru arbitroek beren epaiaren berri eman zuten. Pedro Askatsuak eta emazteak
Maria Joango Gorosarriri 31 florin arrunt ordainduko
zizkioten: erdia hurrengo inauterietarako, eta beste erdia hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako. Gai
harekin ezingo zuten beste inolako auzirik hasi. Lekuko
Pedro Ezenarro, Pedro Iribarrena eta Ramus Gorosarri
zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-I) 20] agiria).
- 1528-III-6an, Arroako Akertzan, Blas Artazubiaga eskribauak Maria Joango Akertzak emandako
ahalordea idatzi zuen. Maria Joango auzitara eraman
zuten Pedro Zugastik, Joan Arbek eta Arroako San
Esteban parrokiako eliztarrek. Maria Joangok ahalordeaz prokuradore izendatu zituen Martin Akertza
semea eta Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Zabala,
Antonio Atxaga eta beste bi. Ahalorde-agirian lekuko
Joan Oliden eta Joan Armendia arroarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (28-III) 6] agiria).

Blas Artazubiaga eskribauarekin. Domingo Aranetak
Maria Perezi Gaztelako 34 erreal eta 3 txanpon zor
zizkion, eta Sebastianek Domingori ere kopuru bera
zor zion. Beraz, Sebastian Ezenarrok Maria Perezi zuzenean ordainduko zion zorra hurrengo Eguberrietan.
Lekuko Bartolome Txiriboga, Martin Argiain eta
Sebastian Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (28IV) 21] agiria).
- 1528-V-1ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kristobal Artzubiagak ordainagiria
eman zion Pedro Zugastiri (Igarategikoari), honek
hari 18 kintal burdina eman zizkiolako. Zor hura Pedrok Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren aurrean
onartu zuen. Ordainagirian lekuko Domingo Areitzaga bikarioa, Pedro Otalora eta Martin Ibia izan ziren
(ikus [XVI. m. (28-V) 1] agiria).

- 1528-V-3an, Zestoan, Arroako Martin Akertzak
- 1528-III-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Zestoako Pedro Ezenarrori ganadua saldu zion. Guzbauarekin Maria Perez Aiakoa eta Maria Artzubiaga tira hiru behi, urtebeteko txahal urrixa eta bi txahal
elkartu ziren. Maria Artzubiaga Zestoako hiribilduko txiki ziren. 15 dukat ordaindu zituen Pedrok, adituek
bere etxearen orubean harrizko horma eraikitzen ari ipinitako prezioa hori zelako.
zen, baina hormaren erdia Maria Perezen orubean ere
Ondoren, ganadu hura Pedrok Martin Akertzari
ari zen eraikitzen. Biak ados zeuden horretarako, baina Maria Perez Aiakoak etorkizunean hormaren bere utzi zion, Akertza baserrian erdi bana 11 urtean haz
erdiaz gozatu ahal izango zuen, habeentzat zuloak zezan. Martinek 7,5 dukateko zorra egin zion Pedrori
eginez, zutabeak ipiniz, etab., ezer ordaindu gabe. ganaduen erdiagatik, eta ordaindu bitartean abereak
Kontratuan lekuko Domingo Zabala, Fernando Ola- hipotekatuta geratuko ziren Pedroren alde.
zabal eta Joan Errezusta zestoarrak izan ziren (ikus
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian le[XVI. m. (28-III) 26] agiria).
kuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazubiaga,
- 1528-IV-11n, Zestoako Urbietan, Joan Sorola za- Martin Amilibia eta Martin Santxez San Miliangoa
rauztarrak Zestoako Pedro Ezenarrori behi ernaria, bi (ikus [XVI. m. (28-V) 5] agiria).
urteko zezenkoa eta bi urteko txahal urrixa saldu ziz- 1528-V-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrikion 9 dukatean. Salerosketa-agiria Blas Artazubiaga
eskribauak idatzi zuen, eta haren aurrean ordaindu ziz- bauak Lizasoeta-Ormaetxea baserria bost urterako
kion Pedrok Joani 9 dukatak. Lekuko Martin Indo, errentan emateko kontratua idatzi zuen. Nagusiak
Domingo Lizaso eta Martin Lizaso izan ziren (ikus Joan Otxoa Gorosarrikoa, Martin Legarda eta Zarauzko Joan Sorola ziren. Maizterra, berriz, Domingo
[XVI. m. (28-IV) 7] agiria).
Lizasoeta, “Suhi”ren semea. Errenta aldia hurrengo
- 1528-IV-26an, Aizarnan, Sebastian Ezenarro, San Migel egunean hasiko zen, eta ordura arte baseDomingo Araneta eta Maria Perez Goikoa bildu ziren rriko zuhaitzen fruituak Domingok eramango zituen.
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4.31. irudia. Pagiolarre
baserria.

Horren truke soroetako itxiturak konpondu egingo zi- eta Mateok lehen maileguz jasotako lau kintal burdinako zorra ordaindu egin zion. Lekuko Sebastian Artatuen. Ezingo zuen zuhaitzik moztu errenta aldian.
zubiaga eta Jakobo Baltzola zestoarrak eta Joan Atristain
Maizterrak urtea igarota San Migel egunean 9 zumaiarra izan ziren (ikus [XVI. m. (28-X) 10] agiria).
dukateko errenta ordainduko zuen, baina ordainketan
- 1528-XII-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrihiru nagusiek egon behar zuten aurrean. Maizterrak
etxea, soroak, basoak, etab. ongi zaindu eta goberna- bauarekin Zumaiako Lopeitza Elorriaga eta Zestoako
tuko zituen. Baserrian zegoen tresneria 5 urtean era- Maria Joango Ganbara elkartu ziren. Lopeitza alargunbiliko zuen, baina errenta aldia amaitzen zenean, jaso- ak eta Maria Joangok (Joan Akertzaren emazteak)
takoan bezain egoera onean itzuliko zituen lanabesak. auzia zuten Arroako Maria Joango Akertzarekin eta
seme-alabekin, etxe hartan zegokien seniparteagatik.
Joan Otxoak eta Joan Sorolak ahalmena eman zioBi emakumeek konpromisoa hartu zuten auzi hartako
ten Martin Legardari baserriko ondasunak zehaztu
eta ikatza egiteko, edo beste zerbaiterako, baserriko gastuak erdi bana ordaintzeko. Agirian lekuko Joanto
basoak saltzeko. Domingo maizterrarekin batera, Arretxe, Joan Zuube eta Pedro Baltzola zestoarrak izan
Martin Indok obligazioa hartu zuen bost urtean ze- ziren. Maria Joango Ganbararen ordez Esteban Akertza
har urtero 9 dukateko errenta ordaintzeko. Domingok semeak sinatu zuen (ikus [XVI. m. (28-XII) 9] agiria).
konpromisoa hartu zuen Martin Indo obligazio hartatik onik ateratzeko.
4.1.20. Joan Martinez Igartuakoaren eta

Joanes Ipintzaren agiri eta tratuak

Errentamendu-agirian lekuko Martin Ondalde, Domingo Paginolarrea eta Migel Otxoa Artazubiagakoa - 1528-I-27an, Zestoan, Iraetako burdinolako Joan
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-V) 18] agiria).
Martinez Igartuakoa Blas Artazubiaga eskribauarekin
elkartu zen. Joan Martinezek auzia zuen Joan Urbie- 1528-X-28an, Ibañarrietan, Blas Artazubiaga es- tarekin, honen amarekin eta Domingo Beltranekin.
kribauaren aurrean Ramus Gorosarrik Mateo Enbili or- Auzi hartarako ahalordea eman zion Joan Perez Arredainagiria eman zion. Aizarnazabalen bizi zen Ramus, txekoa zestoarrari, prokuradore izan zedin. Lekuko
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zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga probestuordea, Joango Itziar semea eta Meltxor Artazubiaga
(ikus [XVI. m. (28-I) 25] agiria).

Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Artzuriaga
eta Joango Artzuriaga, eta Araiako Petri Bera eta Joanes Altzate.

- 1528-II-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriJarraian, Pedro Etxabek konpromisoa hartu zuen
bauaren aurrean zestoar hauek elkartu ziren: batetik,
Joanes Ipintza apaiza, eta, bestetik, Martin Egaña Mateo Goiburu obligazio hartatik onik ateratzeko
eta Maria Nikolas Aranguren emaztea, eta Domingo (ikus [XVI. m. (28-IV) 6] agiria).
Aranguren eta Maria Martinez Arangurengoa emaz- 1528-VI-20an, Joan Martinez Igartuakoak
tea. Domingo Martinen suhia zen, eta Maria Martinkonpromisoa hartu zuen Azpeitiko Joan Altzaga
ez alaba.
merkatariari 62 kintal burudina pletinatan Beduako
Aizarnako Aitza sagastiko fruituak erdi bana ja- errenterian emateko1.
sotzen zituzten, batetik Joanes Ipintzak, eta, bestetik, Arangurengo bi senar-emazteek. Joanes Ipintzak
- 1528-IX-28an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esMartin Egañari, Domingori eta haien emazteei maile- kribauak Joanes Ipintza apaizak emandako ahalordea
guz 24 dukat eman zizkien, eta zor hura urtero sagas- idatzi zuen. Joanes Ipintzak auzia zuen Iruñean eliztiaren arangurendarren erdiko fruituetatik kobratuko barrutiko bikario nagusiaren aurrean, Joan Etxeberria
zuen; izan ere, sagasti osoa (eta ez erdia bakarrik) apaizak eta Antonio Corradis fiskalak ipinita. Auzi
Joanes Ipintzarentzat izango zen 24 dukat jaso arte. hartarako Joanes Ipintzak ahalordea eman zien DoBost otarkada sagarrek sei txanpon balioko zuen.
mingo Urbieta apaizari, Joan Igartzari, Jakobo Ipintzari, Zaragozako artzapezpikutegiko prokuradoreei
Joanes apaizak bere zorra kobratu ondoren, sagas- eta beste zenbaiti. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
tia lehen bezala erdi bana ustiatuko zuten. Obligazio Joan Arano, Migel Etxegarai eta Martin Legarda (ikus
hartan Maria Perez Potzuetakoak ere parte hartu zuen, [XVI. m. (28-IX) 18] agiria).
berme gisa. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Urbieta apaiza, Sebastian Artazubiaga eta
- 1528-X-1ean, Azpeitian, Maria Lizaso preso zeJoan Zelaia gaztea.
goen Joan Mendizabal ermandade-alkatearen aginduz. Orduan, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko be- bidez, ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenrak aurrean zirela, Domingo Arangurenek eta emazte duko prokuradore hauei: Pedro Zabala, Joan Martinez
Maria Martinezek konpromisoa hartu zuten Joanes Untzetakoa, Antonio Atxaga eta Joan Lopez EtxanizIpintzak bere zorra kobratu eta gerorako. Apaizak koari. Ahalordea eman zien, halaber, Valladolidko
sagastiaren beste erditik 24 dukat jaso ondoren, erdi Kantzelaritzako Anton Oro, Joan Lopez Arrietakoa,
hartatik Martin Egaña eta Maria Nikolas emaztea ha- Joan Lazkano eta Joan Urkizuri.
siko ziren fruituak jasotzen, 12 dukat kobratzen zituzten arte. Gero sagastia hasieran bezala ustiatuko zuten
Maria Lizasok auzia zuen Pedro Etxeberriarekin
(ikus [XVI. m. (28-II) 15] agiria).
eta Joan Ruiz Etxeberrikoarekin; baita Joan Mendizabal alkatearekin ere. Ahalordean lekuko hauek izan
- 1528-IV-9an, Zestoan, Joan Beltran Iraetaren ziren: Azpeitiko Joan San Pedro, Alonso Zuola eta
burdinolako Joan Martinez Igartuakoa olagizonak sei Domingo Arregi, eta Zestoako Joanes Ipintza apaiza.
kintal burdina pletinatan eman zizkien Zumaiako Pedro Etxaberi eta Mateo Goibururi. Zumaiarrek zorra
Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak auhurrengo Eguberrietarako ordainduko zioten.
rrean zirela, Joanes Ipintza apaizak ahalordea eman zien
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4.1.21. Iribarrena, Irure, Lizaso(eta) eta
Lizarrarats etxekoen agiriak
- 1528-I-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak
obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Domingo Lizarraratsek Azpeitiko Joan Uitziri bi mando (bata beltza
eta bestea gorria) saldu zizkion 55 dukatean. Azpeitiarrak erdia hurrengo San Joan egunean ordainduko
zion, eta beste erdia hurrego Eguberrietan. Lekuko
Zestoako Joan Kamio eta Debako Joango Artzuriaga
eta Martin Ibarrola izan ziren (ikus [XVI. m. (28-I) 7]
agiria).
- 1528-I-26an, Aizarnan, Zestoako Fernando Sorazabalek 8 dukat maileguz eman zizkien Martin Zelaiari eta Pedro Iribarrenari. Hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zuten zorra. Blas
Artazubiagak idatzitako obligazio-agirian lekuko
zestoar hauek izan ziren: Domingo Zabala Martin
Ganbara eta Pedro Egaña.

4.32. irudia. Iraetako “iraulika”-fabrika zaharra
(antzinako burdinolaren kokalekua).

lehentxeago aipatutako prokuradoreei. Joanes apaizak
auzi kriminala izango zuen Pedro Etxeberriarekin, Joan
Etxeberriarekin eta Fernando Ruiz Etxeberrikoarekin;
baita Azpeitiko Fernando Mendizabal ermandade-alkatearekin ere. Beraz, prokuradoreek ordezkatuko zuten
Joanes Ipintza auzian (ikus [XVI. m. (28-X) 1] agiria).
- 1528-XII-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Armendiak eta Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonak tratua egin
zuten. Arroarrak iraetarrari 20 kintal burdina zor zizkion, eta haiek ordaintzeko, 60 kintal burdina lortzeko behar zen adina ikatz emango zion hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Zabala, Joan Goikoetxea eta Anton Arretxe
(ikus [XVI. m. (28-XII) 2] agiria).

Jarraian, leku berean, Martin Zelaiak konpromisoa
hartu zuen Pedro Iribarrena obligazio hartatik onik
ateratzeko (ikus [XVI. m. (28-I) 21] agiria).
- 1528-III-9an, Zestoan, bertako Martin Artzuriaga probestuordeak Aizarnazabalgo Domingo Intxaurregi preso zeukan. Hain zuzen Domingok Fernando
Olazabali 17 dukat eta auzi-gastuak zor zizkion, eta
Martin Ondalderi 200 karga ikatz eta auzi-gastuak.
Horrez gain Domingo Lizasori eta Joan Martin Indori
ere zorra egin zien.
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Zestoako Otxoa Martinez Beduakoa eta Pedro Iribarrena, Zarauzko Joan Sorola eta Zumaiako
Martin Intxaurregi (Domingoren anaia). Laurak Domingo Intxaurregiren fidatzaile azaldu ziren, eta, ondorioz, probestuordeak Domingo kartzelatik askatu
egin zuen. Probestuordeari 3 dukat eta 10 txanponeko
gastua egin zion Domingok.
Ondoren, Domingo eta Martin Intxaurregik
konpromisoa hartu zuten fidatzaileak obligazio harta-
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Jarraian, Martin Indok senipartea ordaintzeko
tik onik ateratzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Zuube, Martin Arano, Joango Oliden eta Joa- obligazio-agiria eman zien senar-emazteei. Hurrengo Eguberrietan 15 dukat emango zizkien, handik
nes Garratza (ikus [XVI. m. (28-III) 10] agiria).
urtebetera 10 dukat eta beste urtebetera azken 10ak
- 1528-IV-26an, Zestoan, Domingo Lizarrarats eta (guztira 35). Ume egiteko bi ardi hurrengo martxoko
Gallari baserrian bizi zen Joan Arraio azpeitiarra elkar- Andre Mariaren egunean emango zizkien, eta behi ertu ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin. Domingok naria hiru urteren buruan (ikus [XVI. m. (28-VIII) 11]
eta Joanek egun hartara arte izandako harremanen agiria).
kontuak egin zituzten. Joan Arraiok 21 dukat zor ziz- 1528-V-24an, Zestoan, Aizarnazabalen bizi zen
kion Domingo zestoarrari, eta azpeitiarrak onartu egin
zuen diru hura zor ziola. Lekuko Martin Sastarrain, Ramus Gorosarri eta Pedro Iribarrena bildu ziren Blas
Domingo Arizmendi eta Domingo Arano zestoarrak Artazubiaga eskribaua aurrean zela. Pedrok aitortu
zuenez, bi kintal burdina zor zizkion Ramusi, honek
izan ziren (ikus [XVI. m. (28-IV) 23] agiria).
lehen garia eta burdina maileguz eman zizkiolako.
- 1528-V-8an, Zestoan, Joan Errezustak, Martin Pedrok bi kintalak Beduako edo Oikiako errenterian
Lizasoren izenean, ordainagiria eman zion Zarauzko ipiniko zizkion hurrengo San Joan egunerako. Lekuko
Urtetako Elizamendi baserrian bizi zen Lope Irureri. Domingo Lizarrarats, Joan Aitzaga eta Pedro Gebara
Lopek 7.928 maraiko zorra zeukan Martin Lizasori izan ziren.
ordaintzeke, eta ondasunak exekutatu egin zizkioten.
Jarraian Joan Aitzagak Ramus Gorosarriri 80
Egun hartan, ordea, Martin Lizasoren izenean ziharduen Joan Errezustari zorra eta auzi-gastuak ordaindu txanpon zor zizkiola aitortu zuen. Elkaren artean
urdaia eta beste zenbait gai tarteko, tratuak izan ziegin zizkion.
tuzten, Katalina Txiriboga ere bitartekari zela, baina,
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako ordaina- kontuak eginda, Joan Aitzagak 80 txanpon zorretan
girian lekuko Martin Artzuriaga, Joan Artzuriaga eta zituen. Hurrengo San Migel egunerako ordainduko
Joango Oliden zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. zizkion. Lekuko Domingo Lizarrarats, Pedro Iribarrena eta Pedro Gebara izan ziren (ikus [XVI. m. (28-V)
(28-V) 9] agiria).
30] agiria).
- 1528-VIII-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga
- 1528-IX-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrieskribauarekin zestoar hauek bildu ziren: batetik Domingo Lizasoeta eta emazte Katalina Indo, eta, beste- bauaren aurrean Domingo Lizarraratsek Debako Joan
tik, Martin Indo. Katalina Indok senipartea jasotzeko Areitzagari eta Joan Sorazuri ordainagiria eman zien.
zeukan Indo etxean, eta Martin Indo anaiarekin ados Debarrek lehenago 30 kintal burdinako zorra egin
jarri ziren kopuruak zehazteko. Katalinari 35 dukat, zioten, eta egun hartan ordaindu zioten zestoarrari.
behi ernari bat eta ume egiteko bi ardi zegozkion. Lekuko Fernando Sorazabal, Pedro Zugasti eta Joan
Hortik gainerako eskubide guztiak Domingo eta Ka- Lizarrarats izan ziren (ikus [XVI. m. (28-IX) 7] agiria).
talina senar-emazteek Martin Indori utzi zizkioten.
- 1528-IX-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriLekuko Joan Urbieta, Martin Ganbara eta Joan Benbauarekin hauek bildu ziren: batetik Zumaiako Joan Logoetxea zestoarrak izan ziren.
pez Arteagakoa eta Aiako Petri Berdabio, eta, bestetik,
Ondoren, leku berean eta eskribau zein lekuko Zarauzko Lope Irure. Petri Berdabio preso zegoen Lope
berak aurrean zirela, Katalina Indok zin egin zuen Irureri 6 dukateko zorra ordaindu ez ziolako. Orduan
Martin anaiarekin adostutako agiriaren aurka ez zuela Joan Lopez Arteagakoak bermeak eman zituen Petrik
bere zorra, Zarauzko jaunaren mendietan ikatza eginez,
adingabea zela edo beste ezer argudiatuko.
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4.33. irudia. Lizarrarats
etxea (orain Lizarraitz).

hurrengo maiatzeko Pazko egunerako ordaintzeko. Karga ikatz bakoitzagatik hiru txanpon kobratuko zituen.
Petrik zorra ordaindu ezean, Joan Lopezek ordainduko
zion zarauztarrari 6 eguneko epean. Martin Artzuriaga
probestuordeari ere 150 txanpon ordainduko zizkioten,
gastu hura Petrik preso zegoela egin ziolako.

soroetxea (ikus [XVI. m. (28-XI) 7] agiria).

- 1528-XI-24an, Zarautzen, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrera honako hauek azaldu ziren:
batetik Zumaiako Joan Lopez Arteagakoa eta Oiartzungo Petri Berdabio, eta, bestetik, Zarauzko Lope
Irure. Joan Lopezek eta Petrik ikatza egingo zioten LoPetri Berdabiok konpromisoa hartu zuen Joan Lo- peri Zarauzko jaunaren mendietan, karga bakotizaren
pez Arteagakoa obligazio hartatik onik ateratzeko. prezioa 3 txanponekoa izanik. Lope Irurek urrezko 8
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan Pe- dukat eman zizkien, eta beste biek ikatz guztia hurrenrez Etxezarretakoa eta Joan Izeta, eta Arroako Pedro go garizumako Pazko egunerako emango zioten.
Zugasti. Petri Berdabio baliteke jatorriz Oiartzungo
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Beltran
Berdabiokoa izatea (ikus [XVI. m. (28-IX) 8] agiria).
Mendia eskribaua, Joan Perez Etxebestekoa eta Martin
- 1528-XI-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- Artzuriaga zestoarra (ikus [XVI. m. (28-XI) 11] agiria).
kribauarekin Zestoako Domingo Lizaso eta aita Joan
- 1528-XII-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriLizaso “Suhi” elkartu ziren. Domingo semeak aita
Joanengandik Lizasobekoa etxean seniparteagatik bauaren aurrean Martin Lizasoeta zestoarra azaldu zen.
zegozkion dukatak eta ardi eta ahuntzak (20 buru Martinek zioenez, Domingo Lizasoeta anaiak auzia
guztira) eta ohea jaso zituen. Ondorioz semeak aitari zuen Domingo Intxaurregirekin. Domingo anaiak Intxaurregiri idi parea saldu zion, baina honek hari ez
ordainagiria eman zion.
zion zorra ordaindu nahi. Gehienez ere idi parearen
Jarraian, leku berean, Domingok aita Joani eman ziz- herena zela Domingo Lizasoetarena zioen, eta beste bi
kion Martin Indori 10 dukat kobratzeko eskubideak. herenak Martin eta Migel Lizasoeta anaienak.
Domingok hurrengo Eguberrietatik urtebetera jaso beMigel Lizasoeta anaia hila zen ordurako, baina,
har zituen Martinen 10 dukatak, baina aita Joanek diru
hura aurreratu egin zion. Agirian lekuko zestoar hauek Martinek bezalaxe, kobratzeko eskubideak Dominizan ziren: Pedro Ezenarro, Pedro Egaña eta Pedro Au- go Lizasoeta anaiari eman zizkion. Martinek berretsi
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egin zuen kobratzeko eskubide guztiak Domingo Lizasoeta anaiak zituela. Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Ezenarro eta Martin Artzuriaga,
eta Zumaiako Joan Erretola eta Matxiko Intxaurregi
(ikus [XVI. m. (28-XI) 5] agiria).

4.1.22. Mirubia, Paginolarrea eta
Potzuetako etxekoen harreman eta agiriak

ren fidatzaielekin, eta, bestetik, Domenja Ausoroetxea
alarguna, bere fidatzaileekin. Lehenago, Domingo eta
Maria Joangoren seme Joan Paginolarrea Domenjaren ahizpa Santxa Ausoroetxearekin ezkondu zen, eta
ezkontza-kontratua Joan Martinez Amilibikoa eskribauak idatzi zuen bere garaian.
Kontratu hura ontzat hartu zuten Domingok, emazteak eta Zumaiako Joan Esnal zein Mateo Enbil fidatzaileek; baita Domenja Ausoroetxeak eta Zestoako Martin
Ondalde eta Martin Indo fidatzaileek ere. Maria Joango
Paginolarreak bere garaian ezkonberriei Pagiolarre baserria bere ondasun guztiekin eman zien, eta Domenja
Ausoroetxeak bere ahizpa Santxari 70 kintal burdina
agindu zizkion dote gisa. Denek onetsi egin zuten kontratu hura, baina baldintza batzuk erantsi zituzten.

- 1528-I-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Perez Potzuetakoa eta Madalena
Arrona aurkeztu ziren. Madalenak Maria Perez alargunari 2 dukat eta 37 txanpon zor zizkion, eta aldi berean
Madalenari kopuru horixe Maria Ausoroetxeak zor
zion. Zor hura zela eta, Madalenak Aizarnako Garaialde etxearen jabetza zuen (Maria Ausoroetxeak etxearen
balio osoa ordaindu arte). Beraz, Madalenak Maria PePagiolarre baserriko basoak mozten ari ziren, eta
rezi utzi zizkion Garaialden zituen eskubideak, eta, ondorioz, etxearen jabetza Maria Perezen esku utzi zuen. egur haiek Domingo eta Maria Joango gurasoentzat
izango ziren, baina hurrengo San Migel egunerako
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Pe- dolarea egingo zuten, haien kontura, ezkonberriendro Iribarrena, Domingo Aranguren eta Joan Zelaia tzat. Handik aurrera, gurasoek Pagiolarreko ondasunen gozamenaren erdia izango zuten bizi ziren ar(ikus [XVI. m. (28-I) 15] agiria).
tean. Gero senar-emazte gazteentzat izango zen, baina
- 1528-I-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- hauek egingo zizkieten hiletak eta elizkizunak. Dobauaren aurrean honako hauek elkartu ziren: batetik menja Ausoroetxeak agindutako 70 kintalak ordainDomingo Paginolarrea eta emazte Maria Joango, be- duko zituen epeka.

4.34. irudia. aizarnako
Iribarrena.
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Ezkontza legezko seme-alabarik izan gabe hausten
baldin bazen (edo seme-alabak testamentua egiteko
adina eduki baino lehen hiltzen baziren), ezkontzara
ekarritako ondasun bakoitza bere jatorriko enborrera itzuliko zen. Domingok eta emazteak, batetik, eta
Domenja Ausoroetxeak, bestetik, konpromisoa hartu
zuten beren fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Martin Azkue eta Ramus Zabala (ikus [XVI.
m. (28-I) 24] agiria).

ateratzeko. Lekuko Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua eta Jakobo Baltzola, eta Debako Joan
Domingo Areitzagakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (28III) 3] agiria).

- 1528-II-5ean, Zumaian, bertako Joan Arbestain
eskribauaren aurrean bi zumaiar hauek bildu ziren:
Andra Maria Dorrekoa eta Martin Diaz Mirubikoa.
Martinek Andra Mariari maileguz 7,5 dukat eman zizkion, eta honek zorra epe baten barruan ordainduko
zion. Lekuko hiru zumaiar hauek izan ziren: Anton
Garate, Joan Migelez Askizukoa eta Joan Epelola
(ikus [XVI. m. (28-II) 5] agiria).

Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazioagirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Martin Artzubiaga, Joan Zelaia “Beltza” eta Joan Zelaia
anaia, Aizarnakoa (ikus [XVI. m. (28-III) 21] agiria).

- 1528-III-18an, Zestoan, Joanto Amezketa-Iriarte
kartolagileak Maria Perez Potzuetakoa alargunari zamak garraiatzeko zaldia erosi zion 6 dukatean. Joantok hurrengo San Migel egunean 2 dukat ordainduko
zizkion, eta handik urtebetera beste 4 dukatak.

- 1528-IV-26an, Aizarnan, Maria Perez Potzuetakoak (Lope Potzuetaren alargunak) ordainagiria
eman zion Joan Esnal zumaiarrari. Joan Esnal zordun
zitzaion Maria Perezi, eta zati bat (27 kintal burdina
eta 3 dukateko zatia) ordaindu egin zion. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako ordainagirian lekuko
Bartolome Txiriboga, Joango Artzuriaga eta Sebastian Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (28-IV)
22] agiria).

- 1528-III-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua Joan Atristainekin elkartu zen. Joan Atristaini
bere baserria, 13 behi, txahala eta beste zenbait ondasun exekutatu egin zizkioten. Bi agindu zeuden
horretarako, Zestoako Fernando Olazabal medikuak
eskatuta: bata 20 dukat eta 6 kintal burdinakoa zorra
- 1528-V-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrikobratzeko zen, eta bestea 32 dukat eta 36 kintalekoa
bauaren aurrean Maria Ierroa zestoarra azaldu zen.
kobratzeko.
Auzia zuen Zumaiako Katalina Mirubiarekin, eta MaSaneamendu-fidantza ordaintzeko obligazioa Zes- riak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Martinez Untoako Joan Amilibia harginak eta Zumaiako Joan Mi- tzetakoa, Joan Lopez Etxanizkoa, Antonio Atxaga eta
rubiak eta Joan Erretolak hartu zuten. Ondoren, Joan Joan Martinez Amilibikoa prokuradoreei ahalordea
Atristain Zestoako kartzelatik askatu egin zuten. Joan eman zien, auzian ordezka zezaten. Ahalorde-agirian
Atristainek preso egondako denboraldian Martin Ar- lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga,
tzuriagari 427 txanponeko gastua egin zion, exekuzio- Joan Errezusta, Joango Iraeta eta Joango Artzuriaga
(ikus [XVI. m. (28-V) 10] agiria).
gastuez gain.
- 1528-V-18an, Aizarnan, Zestoako alkate DominOndoren, Joan Mirubiak eta Joan Erretolak
konpromisoa hartu zuten Joan Amilibia hargina obli- go Zabalaren eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Martinez Intzinakoa alarguna seme Joagazio hartatik onik ateratzeko.
nes Potzuetarekin azaldu zen. Joanes semeak apaiz
Jarraian, Joan Atristainek, emazte Domenja Atris- ordenatu behar zuen, eta amak Benezia etxearen ontainek eta Joan Mirubiak konpromisoa hartu zuten doan zuen sagastia eman zion dote gisa, benefiziadu
Joan Erretola obligazio hartatik onik eta kalterik gabe izan arte manten zedin. Gainera, lekuko gisa Joan Lo- 270 -
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pez Zelaikoa, Martin Legarda eta Domingo Aranguren aurkeztu zituen.
Alkatearen aurrean hiru lekukoek zin egin zuten egia
aitortuko zutela. Haiek ziotenez, Joanes Potzuetak 23
urte zituen, eta Mateo Potzueta zena zuen aita. Maria
Martinez Intzinakoa emaztearekin izandako legezko semea zen. Dotean emandako sagastia ere ona zen.
Domingo Zabala alkateak bere aginpidea erabiliz
agindua eman zion eskribauari agiria egin eta bere
ikurraz sina zezan (ikus [XVI. m. (28-V) 22] agiria).
- 1528-V-22an, Zestoako Urbietan, Domingo Paginolarreak Domenja Ausoroetxeari ordainagiria eman
zion. Domenjaren alaba Santxa Domingoren semearekin ezkondu zenean, amak 70 kintal burdinako dotea
agindu zuen, eta Domingok kintal haiek jaso egin zituen. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako ordainagirian lekuko Domingo Zabala, Fernando Arreitza
eta Bartolome Txiriboga izan ziren (ikus [XVI. m.
(28-V) 28] agiria).
- 1528-VIII-23an, Aizarnan, Domingo Paginolarrea eta Joan Paginolarrea semea Blas Artazubiaga
eskribauarekin elkartu ziren. Bertan zen Anton Altzolarats ere. Aita-semeek Antoni urrezko 10 dukat
ordainduko zizkioten: handik urtebetera 5 dukat eta
handik bi urtera beste 5ak. Diru hura Anton Altzolaratsi amaren seniparteagatik zegokion. Lekuko Zestoako Sebastian Artazubiaga eta Joan Otxoa Artazubiagakoa, eta Azpeitiko Frantzisko Zarate izan ziren
(ikus [XVI. m. (28-VIII) 8] agiria).

Egun hartan, ordea, Katalinak Laurgaingo mendietan Joan Mirubia gazteari 6.000 karga ikatz eman zizkion, eta haien balioa 250 dukatekoa baino handiagoa
zen. Beraz, Joan Mirubia semeak ordainduko zizkion
aitari 250 dukatak, eta Iturrarango Katalina Sasiolak
ordainagiria jaso zuen. Lekuko aiar hauek izan ziren:
Joan Ibañeta errementaria, Domingo Idoeta eta Pedro
Idoeta (ikus [XVI. m. (28-XI) 5] agria).

- 1528-XI-9an, Aiako Laurgaingo Iturraran baserrian, Getariako Sebastian Zabalaga eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Mirubia gaztea eta Katalina
Sasiola amaginarreba elkartu ziren. Joan Mirubia Maria Lopez Laurgaingoarekin (Katalinaren alabarekin)
ezkondu zenean, Katalinak Joan Mirubia aitari arreoa,
zilarrak eta 300 dukat agindu zizkion dote gisa, Zumaiako Joan Perez Elorriagakoa eskribauak idatzitako
ezkontza-kontratuaren arabera. Joan Mirubia aitak 50
dukat jasoak zituen, baina 250 dukat zeuzkan jasotzeko.

- 1528-XII-29an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik, Pedro Iribarrena, Bartolome Txiriboga eta
Domenja Mirubia (Bartolomeren amaginarreba),
eta, bestetik, Joan Amilibia, Martin Zuube eta Joan
Zuube hargina. Lehen hirurek konpromisoa hartu
zuten azken hirurei 112 florin arrunt (1 florin =
100 sos) eta 12 kintal burdina Beduan, zergak ordainduta, hurrengo ekaineko San Joan egunerako
ordaintzeko.

4.35. irudia. aiako Laurgaingo san Migel eliza.
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112 florineko zorra Domenja Mirubiaren senar Martin Atxaga zenak Martin Arano zenari ordaindu behar
zion, Altzolarats jauregiko Fernando Gebara zenak
(Juliana Gebararen aitak) kobratzeko eskubideak eman
zizkiolako. Gero, gainera, Domenja Mirubiak Martin
Arano zenari 12 kintal burdinako zorra egin zion.

Martin Zuube azaldu ziren. Mariak Martini ahalordea
eman zion Mutrikuko Maria Joan Sasiolari 16 dukat,
kutxa bat eta bi oheren izarak kobra ziezazkion; izan
ere, ondasun haiek Maria Martinezen izeba Santxa
Igartza zenak utzi baitzizkion.
Ahalordean lekuko Bidaniko Joan Lopez Ibarganetakoa eta Zestoako Anton Altzolarats eta Martin
Goiatz? izan ziren (ikus [XVI. m. (28-I) 12] agiria).

Martin Aranoren semea Joan Zuube “Urtubia” zen,
baina “Urtubiak” egindako zorrak Joan Amilibiak, Martin Zuubek eta Joan Zuube harginak ordaindu zituzte- 1528-II-17an, Zestoan, Joan Otxoa Gorosalako, Domenjak eta bere bi lagunek azken hirurei egin
zieten obligazio-agiria. Lekuko zestoar hauek izan ziren: rrikoak eta Tomas Egañak 28,5 dukateko zorra egin
Martin Artzuriaga, Martin Indo eta Joan Arregi-Zabala. zioten Fernando Sorazabali. Fernandok balio hura
kintal burdinatan eman zien. Blas Artazubiagak idaEgun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak tzitako obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan
aurrean zirela, Bartolome Txiribogak eta Domenja ziren: Domingo Zabala, Martin Gartzia Lasaokoa eta
Mirubiak konpromisoa hartu zuten Pedro Iribarrena Pedro Ezenarro.
obligazio hartatik onik ateratzeko.
Jarraian, Tomas Egañak konpromisoa hartu zuen
Jarraian, Joan Amilibia harginak, Martin Zuubek Joan Otxoa Gorosarrikoa obligazio hartatik onik ateeta Katalina Amilibiak (Joan Zuube “Urtubiaren” ratzeko; izan ere, zor osoa berez Tomas Egañarena
emazteak), Martin Aranori ordaindu beharreko 112 baitzen (ikus [XVI. m. (28-II) 12] agiria).
florin eta 12 kintal burdinako obligazioa, Domenjak
- 1528-IV-1ean, Zestoan, Joan Urbietak obligazioeta Bartolomek emandakoa, ontzat hartu zuten.
agiria eman zion Domenja Ausoroetxea alargunari.
Ondoren, Domenja Mirubiak aitortu zuenez, Martin Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen. Domenjari
Aranok 12 florineko eta 12 kintal burdinako zorra egin Joanek 8 dukat, 2 kintal burdina eta zilarrezko katilua
zion. Beraz, 100 florin ordaintzea zegokien Domenjari emango zizkion (katilua hiru urte barru eta gainerakoa
bost urte barru). Lekuko Martin Ganbara, Pedro Ezeeta Bartolomeri (ikus [XVI. m. (28-XII) 15] agiria).
narro eta Jakobo Baltzola zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (28-IV) 1] agiria).
4.1.23. Sorazabal, Urbieta, Zelaia eta

Zuube etxekoen agiriak

- 1528-V-10ean, Ibañarrietan, Blas Artazubiaga
- 1528-I-7an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak eskribauaren aurrean Fernando Sorazabal eta Ana
obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Fernando So- Amezketa azaldu ziren. Ana Ibañarrietan bizi zen, eta
razabalek Joan Urbietari eta Joango Olaberriari 5 Fernandok 31 dukat zor zizkion. Hurrengo San Joan
dukatean zaldia saldu zien, eta hurrengo ekaineko San egunerako ordaintzeko obligazio-agiria eman zion
Joan egunean ordainduko zioten. Lekuko Joan Igar- Anari. Lekuko Zestoako Joan Amilibia hargina eta
tza, Joan Urdaneta eta Domingo Bera izan ziren (Zes- Martin Artzuriaga, eta Zumaiako Joan Soralde? izan
toa, Aia eta Leitzakoak, hurrenez hurren) (ikus [XVI. ziren (ikus [XVI. m. (28-V) 16] agiria).
m. (28-I) 2] agiria).
- 1528-IX-20an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- 1528-I-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- bauak ordainagiria idatzi zuen. Zestoako Fernando
bauarengana Zestoako Maria Martinez Igartzakoa eta Sorazabali lehenago 28 kintal burdinako zorra egin
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4.36. irudia. aizarnako
aranguren.

zioten Tomas Egañak eta Joan Otxoa Gorosarrikoa Otxoa Artazubiagakoa, Kristobal Zelaeta eta Dominzenak. Egun hartan, ordea, zorra ordaindu egin zioten, go Arretxe (ikus [XVI. m. (28-X) 6] agiria).
eta Fernandok ordainagiria eman zien. Lekuko Martin
- 1528-X-28an, Zestoako Ibañarrietan, Blas ArtaArtzuriaga, Domingo Areitzaga eta Domingo Aranzubiaga eskribauarekin bertako Joan Belez Beduaguren izan ziren (ikus [XVI. m. (28-IX) 11] agiria).
Arbestaingoa eta Alegiako Joan Gazteazuritegi ha- 1528-X-3an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- gagilea elkartu ziren. Joan Belezek Alegikoari esbauarekin Zestoako Joan Igartza eta Joan Lopez Ze- kubidea eman zion Zarauzko Iñigo Narbazta-Urozlaikoa bildu ziren. Joan Lopezek maileguz 16 dukat peroetari eta Joan Esteban Arbestaini 7 dukat eta 15
eman zizkion Joan Igartzari, eta honek hurrengo txanpon kobratzeko. Kopuru hura zor zioten Joan
Domu Santu egunetik urtebetera itzuliko zizkion. Le- Belezi, Zarauzko Beltran Mendia eskribauak idatzikuko zestoar hauek izan ziren: Joan Erretzabal, Mi- tako agiriak zioenez. Lekuko hiru zestoar hauek izan
gel Otxoa Artazubiagakoa eta Joango Olaberria (ikus ziren: Sebastian Artazubiaga, Jakobo Baltzola eta
Fernando Sorazabal.
[XVI. m. (28-X) 2] agiria).
- 1528-X-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarengana zestoar hauek bildu ziren: Martin Ganbara
(Kontzejuko fiela), Martin Zuube (zerga-fiela) eta Joan
Amilibia hargina. Martin Zuube preso zegoen Martin
Ganbarari 4.739 marai zor zizkiolako (baita auzi-gastuen
16,5 txanpon ere). Orduan Joan Amilibia hargina zor
hartan partaide agertu zen, eta 15 eguneko epean dena
ordaintzeko obligazio-agiria egin zuen. Bestela Martin
Zuube eta Joan Amilibia biak preso geratuko ziren.
Orduan Martin Zuube kartzelatik askatu egin zuten. Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan

Egun eta leku berean, Joan Belez Bedua-Arbestaingoak eta Fernando Sorazabalek obligazio-agiria eman
zioten Joan Gazteazuritegiri, garizumako Pazko egunean 2 dukat eta 15 txanpon emateko; izan ere, alegitarrak balio hura linazitan eman zien. Lekuko Zestoako
Sebastian Artazubiaga eta Jakobo Baltzola zestoarrak
eta Ibañarrietan bizi zen Martin Ibia izan ziren.
Jarraian, leku berean eta eskribaua zein lekuko berak aurrean zirela, Joan Belezek konpromisoa hartu
zuen Fernando Sorazabal obligazio hartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (28-X) 12] agiria).
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- 1528-XI-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Igartza eta Joan Zelaia elkartu
ziren. Lehenago Joan Zelaiak Joan Igartzari 16 dukat
maileguz eman zizkion, eta egun hartan beste dukat
bat gehiago eman zion. Beraz, hurrengo urteko Domu
Santu egunean 17 dukat itzuliko zizkion.

25 urte betea zen ala ez. Lekuko Zestoako Pedro Iribarrena eta Zumaiako Joan Orroaga apaiza eta Joan
Sarasola izan ziren (ikus [XVI. m. (28-II) 16] agiria).

- 1528-II-24an, Zestoan, bertan bizi zen Joango
Amezketa-Iriarte kartolagileak ahalordea eman zien
zenbaiti auzietan ordezka zezaten. Blas Artazubiaga
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: eskribauak idatzitako agirian hauek izendatu zituen:
Joan Zelaia “Beltza”, Pedro Askatsua eta Domingo Zestoako Joan Perez Aurretxekoa eta Martin Zuube,
eta Joan Martinez Amilibikoa, Joan Martinez UntzeElurra (ikus [XVI. m. (28-XI) 9] agiria).
takoa, Antonio Atxaga eta Gipuzkoako korrejimenduko beste zenbait; baita Kantzelaritzako Anton Oro,
4.1.24. Beste zenbait kontratu eta agiri
Joan Lopez Arreitakoa eta beste batzuk ere.
- 1528-I-14an, Ibañarrietan, Blas Artazubiaga eskriAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Arroako Pedro
Erkisketak hurrengo maiatzeko Pazko egunean Pedro Pedro Ezenarro, Martin Zabala eta Martin Fernandez
Zugasti-Igarategiri 1,5 dukat ordainduko zizkion. De- Edarritzagakoa (ikus [XVI. m. (28-II) 18] agiria).
bako apaizekin izandako auzian egindako gastuenga- 1528-II-27an, Azpeitian, Zestoako Katalina Urrutik zor zizkion Pedro Erkisketak. Lekuko Zestoako
Martin Artzuraiga eta Martin Ibia, eta Debako Joan tia Blas Artazubiaga eskribauarekin elkartu zen. Katalinak Zestoako etxe, sagasti eta baratze batzuei buruz
Bedua izan ziren (ikus [XVI. m. (28-I) 11] agiria).
auzia zuen Marina Larretxerekin. Katalinaren proku- 1528-II-2an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- radore ordura arte Bartolome Ibarbia izan zen, baina
bauak ordainagiria idatzi zuen. Errezilgo Joan Goia- egun hartan ahalordea eman zien Gipuzkoako korreri Domingo Arizmendik aita Joan Bikendi zenak zor jimenduko Joan Martinez Untzetakoari, Joan Lopez
zion idia ordaindu zion. Egun hartara arteko harrema- Etxanizkoari eta beste zenbaiti; baita Kantzelaritzako
nen kontuak ere garbitu zituzten. Joan Goiak Domin- Anton Oro, Joan Lopez Arrietakoa eta beste biri ere.
gori ordainagiria eman zion. Lekuko Joan Urbieta,
Ahalorde-agirian lekuko azpeitiar hauek izan ziPedro Iribarrena eta Joan Bengoetxea izan ziren (ikus
ren: Joan Perez Egurtzakoa, Pedro Ondarra eta Pedro
[XVI. m. (28-II) 1] agiria).
Odriozola barberua (ikus [XVI. m. (28-II) 19] agiria).
- 1528-II-23an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- 1528-III-3an, Zestoan, Katalina Ariztondo eta
kribaua Aranburu etxean zen. Bertan Domingo Potzueta eta Maria Aranburu ezkonberriak zeuden. Grazia Aizpuru zestoarrak elkartu ziren Blas ArtaMaria serora, Domenja, Grazia, Teresa eta Santxa zubiaga eskribauarekin. Katalinak Graziari lau behi
Aranburu (Martin Amilibiaren emaztea) Maria eman zizkion, eta Graziak Aizpurun erdi bana haziko
ezkonberriaren izebak ziren. Ados zeuden ezkon- zituen hurrengo hamaika urteetan. Behiek 11 dukat
tza-kontratuarekin, eta Aranburu etxean zegokien balio zuten, eta Graziak Katalinari 5,5 dukat ordainduko zizkion. Lekuko Joango Artzuriaga, Frantzisseniparteari uko egin zioten.
ko Irazabal eta Grazian Etorraetxea izan ziren (ikus
Jarraian, Maria ezkonberriaren ahizpa Maria Aran- [XVI. m. (28-III) 2] agiria).
buruk egin zion uko seniparteari, ezkontza-kontratuak
- 1528-III-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eszioena beteta ados zegoelako. Zin ere egin zuen, agiri
haren aurka ez zela joango; izan ere, ez zegoen ziur kribauak ordainagiria idatzi zuen. Maria Joango Ben- 274 -
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4.37. irudia. arroako
Larretxeberri.

- 1528-V-18an, Zestoan, bertan bizi zen Maria
Egurtza alargunak obligazio-agiria eman zion Azpeitiko Santxa Akoari, Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean. Santxak Mariari dukat bat eta txanpon bat
maileguz eman zizkion, eta Mariak zorra hurrengo
San Migel egunean ordainduko zion. Lekuko Zes- 1528-IV-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- toako Domingo Zabala, Joan? Amilibia eta Joan Kabauaren aurrean errezildar hauek bildu ziren: batetik, mio izan ziren (ikus [XVI. m. (28-V) 24] agira).
Martin Basabe eta emazte Maria Elurra, eta, bestetik,
- 1528-V-24an, Aizarnan, Azpeitiko Domikutza
Martin Elurra (Mariaren aita eta Grazia Goenagaren alarguna). Maria Elurra ezkondu zenean, Martin aitak dote Orkatzagirre eta Zestoako Martin Txiriboga elkartu
gisa hauek agindu zizkion: 25 dukat, behia, 6 ardi, ohe ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin. Domikutzak
batzuk eta hiru kutxa. Hura guztia jasoa zuten senar- zioenez, Martinek birjintasuna galduarazi zion eta
emazteek. Gainera, aitarekin egun hartara arte izandako umea izan zuen. Ondorioz, auzia ipini zion korrejiharremanen kontuak garbitu zituzten. Ondorioz, Martin dorearen aurrean. Umea elikatzeko eta ordura arte
izandako beste harremanengatik guztira Martin TxiBasabek eta emazteak ordainagiria eman zioten aitari.
ribogak 4 dukat zor zizkion.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: BartoMartin Txiribogak onartu egin zuen zor hura zuelome Txiriboga, Joan Bengoetxea eta Martin Zelaia
la, eta ordaintzeko obligazio-agiria egin zuen. Lekuko
(ikus [XVI. m. (28-IV) 19] agiria).
hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Martin
- 1528-V-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- Azkue, Joan Pagino eta Martin Indo.
kribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Aurrean zituen
Jarraian, Martin Txiribogak obligazio-agiria egin
Domingo Arano eta Joan Martin Indo zestoarrak. Domingok Joan Martini 129 txanpon zor zizkion, eta zuelako, Domikutza Orkatzagirre azpeitiarrak ordainhurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordain- agiria eman zion (ikus [XVI. m. (28-V) 29] agiria).
duko zion zorra. Lekuko Domingo Urbieta apaiza,
- 1528-V-25ean, Zestoan, Martin Argiainek
Bartolome Txiriboga eta Martin Txiriboga izan ziren
konpromisoa hartu zuen hurrengo Gorpuzti egune(ikus [XVI. m. (28-V) 14] agiria).
goetxeak Katalina Elizamendiri 9 dukateko zorra ordaindu egin zion, eta honek hari ordainagiria eman
zion. Lekuko Domingo Zabala, Sebastian Artazubiaga eta Joan Martin Indo zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (28-III) 24] agiria).
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4.38. irudia. Zestoako
Beduaundi.

Domingo Goiak Joan Anaiari 23 dukat dirutan
rako Martin Itziarri 77 txanpon ordaintzeko. Elkarren
arteko harremanen kontuak eginda, zor hura zeukan eman zizkion, eta Domingok, Joani zor zizkioten 23
dukatak kobratzeko eskubide guztiak bereganatu ziMartin Argiainek.
tuen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazio- Artazubiagakoa, Joan Arano eta Domingo Elurra
agirian lekuko Domingo Zabala, Pedro Egaña eta Joan (ikus [XVI. m. (28-IX) 13] agiria).
Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (28-V) 31 ] agiria).
- 1528-X-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1528-VIII-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- bauaren aurrean Joan Aranok eta Joan Bengoetxeak
bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Arroako Joan Do- ahalordea eman zioten Gipuzkoako korrejimenduko
mingo Areitzagakoak Joan Gaintzari? dirua, burdin mea zenbait prokuradoreri; Antonio Atxagari, Beltran Arizeta ikatza eman zizkion maileguz, eta haien ordainetan mendiri eta Joan Martinez Untzuetakoari, hain zuzen.
Joan Gaintzak? hurrengo ekaineko San Joan egunerako Haien auzietan ordezkari izango ziren. Lekuko zestoar
70 kintal burdina pletinatan emango zizkion. Burdinak hauek izan ziren: Martin Indo, Martin Ibañez ZubiauBeduako errenterian edo Narruondokoan utziko zituen rrekoa eta Domingo Aranburu (ikus [XVI. m. (28-X)
5] agiria).
(ikus [XVI. m. (28-VIII) 2] agiria).
- 1528-IX-23an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Goia errezildarra eta Domingo Goia
anaia elkartu ziren. Domingo Zestoan orduan hasi
zen bizitzen. Dena den, Joan Goiak 23 dukat zeuzkan
jasotzeko, eta zordunak hauek ziren: Lope Almizki
errezildarra (4 dukat), Maria San Joan Apategi zestoarra (4 dukat), Joan Amilibia zumaiarra (dukat bat),
Joan Ernalas? itziartarra (dukat bat), Joan Ipintza
azkoitiarra (2 dukat), Joan Odria azpeitiarra (6 dukat)
eta Joan Bikendi azkoitiarra (5 dukat).

- 1528-X-29an, Zestoako Urbietako Ausoroetxean,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domenja Ausoroetxea eta Pedro Ausoroetxea semea elkartu ziren.
Ama-semeek auzia zuten Zumaiako Joan Atristainekin, eta hauek izendatu zituzten prokuradore: Gipuzkoako korrejimenduko Antonio Atxaga, Joan Lopez Etxanizkoa, Joan Martinez Untzetakoa eta Pedro
Zabala; eta horiez gain Fernando Olazabal, Martin
Indo eta Martin Ondalde zestoarrak.
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Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Perez Kortazarkoa, Joan Kortazar eta Joan
Ausoroetxea (ikus [XVI. m. (28-X) 13] agiria).
- 1528-XII-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zestoako Tomas Egaña eta Aiako Nikolas
Urozperoeta bildu ziren. Nikolasek Tomasi 17 dukat
eta 11 kintal burdinako zorra ordaindu zion. Egun
hartara arteko harremanen kontuak ere egin zituzten.
Tomasek Nikolasi ordainagiria eman zion. Lekuko
Martin Artzuriaga, Joan Apategi eta Martin Legarda zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (28-XII) 12]
agiria).
- 1528-XII-29an, Aizarnan, Urdanetako elizako
Migel Agineta administratzaileak urrezko florina
jaso zuen. Aizarnako Maria Martinez Intzinakoak
eman zion, Joan Gebara apaiz zenak bere testamentuan agindu zuelako. Blas Artazubiagak idatzitako
ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Joan Urbieta,
Martin Indo eta Domingo Areitzaga (ikus [XVI. m.
(28-XII) 14] agiria).
4.39. irudia. azpeitiko Kontzeju-etxea.

4.1.25. Gerra-giroa, Gipuzkoako
Batzarrak eta beste zenbait gai
Urte hartan gerra-giroa nagusi zen Europan. Batetik
Karlos V.a enperadoreak Italia libre utzi nahi zuen,
baina Frantzia Napoli eta Nafarroa inbaditzekotan
zebilen. Ingalaterra ere Karlos enperadorearen aurka
zebilen, eta honek Gipuzkoara zenbait gutun bidali
zuen frantziarren aurkako gerrarako prestatzearren.
Gipuzkoako Probintziak bere neurriak hartu zituen,
bai kostaldea zainduz (ikus 4.1.2. ataleko III-22ko
eta 4.1.5. ataleko III-17ko albisteak) eta bai elikagaiz
osatzeko neurriak hartuz2. Enperadoreak zioenez, Gipuzkoako korrejidoreak gerra-garaian ahalik eta gehien Donostian egon behar zuen, Hondarribiarekin
batera Gipuzkoako hiribildurik gotortuena zelako3.
1528an Gipuzkoako lehen Batzar Bereziak urtarrilaren 30ean izan ziren. Zestoatik Domingo Zabala
alkatea joan zen prokuradore, bezperan Kontzejuak
eman zion ahalordeari esker.

- 1529-III-7an egin ziren berriz ere Batzar Bereziak
Basarten, eta hain zuzen Zestoatik prokuradore Martin
Ganbara fiela izan zen, egun hartan Kontzejuak ahalordea
emanda. Batzar hauen berririk ez dugu beste inon topatu.
Hurrengo Azpeitiko Batzar Nagusiak izan ziren,
apirilaren 25etik maiatzaren 5a arte. Zestoatik prokuradore Domingo Zabala alkatea, Martin Ganbara fiela
eta Martin Gartzia Lasaokoa joan ziren, Kontzejuak
bi egun lehenago ahalordea emanda (ikus 4.1.2. atalean 1528-I-29, III-7 eta IV-23ko albisteak).
Azpeitiko Batzarretan Gipuzkoako hiru ibarretan fiskal bana izendatzea aipatu zuten, Probintzian bizi ziren
judu eta mairuak egozteko. Iraetako zubia ere aztergai
izan zuten. Hiru prokuradore fiskal izendatu zituzten:
Joan Martinez Untzetakoa, Joan Martinez Amilibikoa
etra Joan Zabala. Ermandade-alkateari Iraetako jaunak
prozesua eman beharko zion. Arrieta batxilerrari lansaria
eman zioten Iraetako zubiaren auzian egindako lanagatik.
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Batzar haietan agindua eman zioten Galfarsoro
doktoreari Probintziaren sorreraz eta historiaz liburua
idatz zezan. (Gure iritziz 4.1.14. atalean V-3ko albistean aipatutako Joan Lopez Galfarsorokoa mediku eta
doktorea zen). Halaber Santanderko hiribilduarentzat
gutuna egin zuten, Frantzisko Lasaok handik Probintziara garia ekartzen utz ziezaioten4.

19ean, Domingo Zabala alkateari eta Joan Martinez
Amilibikoari eman zien. Zarautzen zen, halaber, Pedro Etxeberria ermandade-alkate zestoarra. Bilera
haietan Iraetako zubiaren auzian Probintziak parte
hartu behar zuen ala ez eztabaidatu zuten. Ordurarte
7 dukateko auzi-gastuak egin zituzten, eta auzian goreneko mailan erabakitzen bazen, diru haiek Probintziak berreskuratu egingo zituen.

Batzar Nagusi haietan Probintziren gastuen konBatzar haietan gogoz arduratu ziren Probintziarentzat
tuak egin zituzten. Guztira 204.065 maraikoa zen
gastua, eta 2.335 sukaldek 87na marai ordainduko Ordenantzak prestatzeaz. Horretarako legegizonak eta lezituzten. Urte hartan txanponak 9 marai balio zituen, gegizon ez zirenak izendatu zituzten, eta azken hauetako
dukat berriak 50 marai, dobloiak 100 marai, doblak bat Zestoako biztanle Joan Otxoa Abendañokoa zen7.
48 marai, gaztelauak 64 marai, florinak 36 marai, koroak 48 marai eta errealak 4,5 marai5.
1528. urtean Gipuzkoako Probintziak bi korrejidore
izan zituen. Lehenak, Diego Vargas lizentziatuak, azaAzpeitiko Batzar Nagusi haien ondoren Usarragan roa arte iraun zuen bere karguan, eta txanda Diego Ruiz
beste hirutan izan ziren Batzar Bereziak, eta gero Ba- Lugokoa lizentziatuak hartu zion abenduaren 12an2.
sarten berriz azaroaren 2an6.
Bestalde, hain zuzen 1528an jaio zen FonteneUrteko azkenak Zarauzko Batzar Nagusiak izan zi- blaun gero 1555-1572 bitartean Nafarroako erregina
ren, azaroaren 14tik 24a bitartekoak. Probintziak or- izango zen Joana III.a Albretekoa8. Urte hartan berdaintzeko gastuak guztira 326.046 maraikoak izan zi- tan, Andres Urdaneta kapitain ordiziarra Moluketan
ren. Hain zuzen 2.288 sukalderi 143na marai ordain- zebilen portugaldarren aurka, Indietako espeziak lortzea egokitu zitzaien5. Zarauzko Batzar Nagusietara tu nahian9. Zumarragako Migel Lopez Legazpikoa,
joateko ahalordea Zestoako Kontzejuak, azaroaren berriz, 1528. urtean abiatu zen Mexikorantz.

4.40. irudia. Zarauzko
dorreluzea.
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