5. (1529)

5. (1529)

5.1. 1529. URTEA
5.1.1. Iraetako zubiaren auzia eta Joan
Beltran Iraetaren agiriak

- 1529-I-15ean Valladoliden, Joan Beltranen
prokuradore Anton Orok aurkeztutako testigantzak
argitara zitzatela eskatu zien epaileei; baita lau egun
- 1529-I-3an, Zestoan, Joan Beltran Iraeta eta Martin geroago ere.
Ibañez Zubiaurrekoa elkartu ziren Blas Artazubiaga
- 1529-V-25ean, Anton Orok Zestoako eta Azpeitiko
eskribauarekin. Joango Olaberriak eta Kristobal Ezenarrok Joan Beltrani 15 dukat zor zizkioten, eta zor Kontzejuen prokuradore Joan Otxoa Urkizukoak zeukan
haren zati bat (10 dukat) Martinek eman zion orduan prozesua itzul zezala eskatu zuen. Joan Otxoak, berriz,
Joan Beltrani. Ondorioz, Joan Beltranek Martini es- prozesua amaitutzat jo zezatela eskatu zien epaileei, eta
kubidea eman zion Joangori eta Kristobali 10 dukat halaxe egin zuten. Handik aurrera auzia lozorroan egon
kobratzeko. Beste 5 dukatak Joan Beltranek kobra- zen zenbait urtetan, azkenean, 1556. urtean, azken epaia
tuko zizkien. Obligazio-agirian lekuko Joan Martinez izan zuen arte (ikus [XVI. m. (29-I) 2] agiria).
Lilikoa, Martin Itziar eta Esteban Eztiola izan ziren
- 1529-II-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri(ikus [XVI. m. (29-I) 2] agiria).
bauaren aurrean Joan Beltran Iraeta eta Arroako Joan
Bestalde, Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuek di- Armendia azaldu ziren. Joanek Joan Beltrani hain zurua eman zioten Joan Beltran Iraetari bere etxearen zen Aitube eta Irao aldean Arbe aldera zeukan hariztia
ondoan harrizko zubi berria eraiki zezan. Zubi berria saldu zion. Sastiberriondoa izena zuen hariztia zegoen
egin eta uholdeak eraman egin zuen, baina Joan Bel- lekuak. 400 bat sagarrondoko azalera zuen hariztiaren
tranek leku berean beste bat eraikitzen ez zuelako, lurrak (sagarrondo bakoitza 9 besoko neurrikoa eta 11
auzia zuten aipatutako bi Kontzejuek Iraetako jauna- txanponeko preziokoa izanik). Hariztiak inguru guzrekin 1525. urteaz gero. Lehenbizi Gipuzkoako ko- tietan Joan Beltranen lurrak zituen mugakide.
rrejimenduan izan zuten auzia, eta gero Valladolidko
Joan Beltranek une hartan Joan Armendiari 10
Kantzelaritzan zuten jarraipena (ikus [XVI. m. (27dukat eman zizkion, eta hariztia neurtu ondoren
VI) 10] eta [XVI. m. (28-V) 7] agiriak).
5.1. irudia. Arroako
Aitube.
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gainerakoa ordainduko zion. Arroarra saiatu zen rrak. Aizarnazabalgo errota, berriz, Urbietako ibiaren
hariztiarentzat erosleak lortzen, baina iraetarra eta bidearen ondoan zegoen.
izan zen gehien eskaini ziona (ikus [XVI. m. (29Martin Itxaurregik salgai ipini zuen Azpiazubekoa
II)16] agiria).
baserria, eta Joan Beltranek baino gehiago eskaini
- 1529-III-16an, Getarian, Garateko bidearen on- zion eroslerik ez zuen topatu. Horregatik egin zudoan, bertako Joan Martinez Amilibikoa eskribaua- ten truke hura. Alde bakoitzak bere gain hartu zuen
rengana hauek bildu ziren: batetik Zestoako Maria besteari trukean emandako ondasunen saneamendua
Perez Potzuetakoa eta Domingo Aranguren, eta, bes- egitea. Lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Igartetik, Joan Beltran Iraeta jauna. Joan Beltranek Maria tuakoa, Joan Perez Arretxekoa eta Mateo Urbieta.
Perezi maileguz 26 dukat eman zizkion, eta, DominJarraian, Joan Beltranek Martin Intxaurregiri urrezko
go Aranguren fidatzaile izanik, hurrengo garizumako
32 dukat eman zizkion, agindutako 240 dukaten konPazko egunetik urtebetera ordainduko zion zorra.
tura. Gainera Martin Intxaurregik Joan Martinez IgarObligazio-agirian lekuko Getariako Joan Perez Be- tuakoari 62 kintal burdina zor zizkion, eta zorra Joan
rrozpekoa, Zumaiako Joango Olazabal eta Debako Joan Beltranek ordaindu zion, kintal burdina dukat bateko
prezioan emanez. Beraz, 240 dukatetik 94 ordaindu ziLarretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (29-III) 3] agiria).
tuen Joan Beltranek (146 dukat falta zituen ordaintzeEgun berean, Getariako Asu baserriaren barrenean, ko) eta Martinek haien ordainagiria eman zion.
pertsona, eskribaua eta lekuko berak elkarrekin ziren.
Bestalde, Martin Intxaurregik auzia zuen Debako
Joan Beltranek eskubidea zuen Aizarnako eta Zestoako elizetako hamarrenak eta hasikinak kobratzeko. Kristobal eta Grazia Artzubiagarekin. Gipuzkoako
Iraetako etxea eta Idiakaizkoa alde batera utzita, gain- korrejidorearen epaiaz Martinek Azpiazubekoa etxean
erakoen hamarrenen erdia Maria Perez Potzuetakoak Graziari zegokion doteagatik 100 kintal burdina,
hartuko zuen, baina hurrengo garizumako Pazko egun- oheak eta behiak eman behar zizkion. Auziak Vallaetik urtebetera Joan Beltrani ordaindu egingo zion ja- dolidko Kantzelaritzan zuen jarraipena, eta amaitzen
sotakoa. Aizarnako Domingo Aranguren Maria Perezen zenean Joan Beltranek ordainduko zituen zorrak eta
fidatzaile izango zen (ikus [XVI. m. (29-III) 4] agiria). gastuak. Horretarako 120 dukat gordailuan edukiko
zituen. Ordainketak egiten zituenean, lehen aipaturiko
- 1529-III-22an, Zestoan, Azkoitiko Pedro Ubaiar 240 dukatak osatzerainokoarekin Martin Intxaurregieskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Martin Intxau- ren zorrak ordainduko zituen Joan Beltranek. Lekuko
rregi eta Zestoako Joan Beltran Iraeta elkartu ziren. Joan Martinez Igartuakoa, Joan Perez Arretxekoa eta
Martinek eta Joan Beltranek trukea egin zuten, hau Mateo Urbieta izan ziren.
da, Aizarnazabalgoak Azpiazubekoa baserria bere
Ondoren, Joan Martinez Igartuakoak ordainagiria
soro, mendi, sagasti, upel, alki eta abarrekin eman
zion iraetarrari, eta Joan Beltranek bere Aizarnazabal- eman zion Martin Itntxaurregiri. Martinek Joan Margo errota (presa, ubide, errotarri eta tresneriarekin) eta tinezi 62 kintal burdina (62 dukat balio zuten) zor zizkion, eta Joan Beltranen eskutik kobratu zuen Joanek
urrezko 240 dukat zahar eman zizkion trukean.
zorra. Lekuko hauek izan ziren: Joan Perez ArretxeLehenago Otxoa Perez Azpiazukoarena (Martinen koa, Joan Amilibia eta Sebastian Arakistain (ikus
osabarena) izan zen baserria, eta mugakide hauek zi- [XVI. m. (29-III) 6] agiria).
tuen: Azpiazugoikoaren lurrak, Aizarnazabalgo herri- 1529-V-23an, Aizarnako plazan, Joan Beltran
lurrak, Erretolatik jaisten den erreka (Gazteluko erreka), zenbait oikiarren lurrak eta Etxabeko etxeen lu- Iraeta eta Nikolas Urozperoeta zarauztarra elkar- 284 -
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Joan Amilibiak, Martin Zuubek eta Margarita
Zuubek (Joan Zuube harginaren alargunak) zorra egin
zioten Joan Beltran Iraetari, eta honek ondasunak
exekutatu egin zizkien (ikus [XVI. m. (28-VII) 2]
agiria). Zestoako alkatearen aginduz, 1529-VII-18an
Martin Zuubek 12 dukat balio zuten gariak zeuzkan
Joan Beltrani zorra ordaintzeko. Martin eta Margarita Zuubek esan zutenez, gari haiek Zestoako Maria
Joango Barrenola alargunak hartu ahal izango zituen.
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: KleUstez Zestoan, 1529ko uztailean, Blas Artazubia- mente Aisoro, Martin Azkue eta Joan Urbieta (ikus
ga eskribauarengana Joan Beltran Iraeta eta Grazia [XVI. m. (29-VII) 20] agiria).
Iraeta hurbildu ziren. Joan Beltranek Graziari lehen- 1529-IX-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriago 30 kintal burdina barratan, 10 kintal pletinatan
eta 50 florin arrunt zorretan utzi zizkion, Blas Arta- bauaren aurrean Zestoako Maria Martinez Altzolaraszubiagak orduan egin zuen agiriaren arabera (ikus koa eta Martin Ermua emazte Maria Etorrarekin azal[XVI. m. (27-IV) 8] eta [XVI. m. (27-IV) 9] agi- du ziren. Senar-emazteek Maria Martinezi ondasunak
riak). Egun hartan Joan Beltran eta Grazia ados jarri exekutatu egin zizkioten zorra ordaintzen ez zuelako.
ziren kintal burdinaren prezioa dukat batean finkatze- Aldi berean, Martin Ermuak eta emazteak 9 dukat zor
ko, eta Joan Beltran Iraetak zorraren zati bat (25 dukat) zizkioten Joan Beltran Iraetari. Beraz, Maria Martinez Altzolaraskoari zorra kobratzeko eskubideak Joan
ordaindu zion.
Beltranen esku utzi zituzten. Agirian lekuko zestoar
Grazia Iraetak Joan Beltrani 25 dukaten ordaina- hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Joan Igartza eta
giria eman zion, eta gainerakoa zorretan geratu zen. Martin Ganbara (ikus [XVI. m. (29-IX) 18] agiria).
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Domin- 1529-X-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrigo Lizarrarats, Joan Urbieta eta Domingo Lizarrarats
bauarekin Maria, Migel eta Joan Argiain anai-arregaztea (ikus [XVI. m. (29-VII) 19] agiria).
tu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Nikolasek lehendik obligazioa zeukan, Joan Beltranentzat Iraetako presa eraikitzeko harria garraiatzeko. Lehendik Joan Beltranek eman zizkion
oihal eta diruez gain, egun hartan urrezko bost
dukat ordaindu zizkion, eta Nikolas behartuta geratu zen harria garraiatzera. Lekukoetako bi Joan
Igartza eta Pedro Iribarrena izan ziren (ikus [XVI.
m. (29-V) 11] agiria).

5.2. irudia. Aiako
Urozperoetaundi.
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Sagastiak 12 otar sagar eman arte, jasotakoa Martinentzat izango zen. 12 otar baino gehiago ematen
zituenean, Martinek sagarra bildu, elizari hamarrenak
eta hasikinak eman eta gainerakoa erdi bana hartuko
zuten. Hurrengo urtean landareak ipini eta 15 urteko
epean ihartutako landareak edo akastunak ordezkatu
ahal izango zituen Martinek bere kontura. Sagastia
- 1529-XI-14an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- zahartu eta 12 otar baino gutxiago ematen zituenean,
bauarengana Joan Beltran Iraeta eta Zestoako Martin Martinek sagastia utzi egingo zuen.
Argiain azaldu ziren. Martinek Joan Beltrani lehendik
Kontratuan lekuko Esteban Aisoro bikarioa, Joan
zorretan zeuzkan 20 anega olo ordaindu zizkion, eta
Joan Beltranek ordainagiria eman zion. Lekuko Mar- Amilibia eta Martin Itziar zestoarrak izan ziren (ikus
tin Lizaso, Migel Argiain eta Meltxor Artazubiaga [XVI. m. (29-XII) 2] agiria).
izan ziren (ikus [XVI. m. (29-XI) 12] agiria).
- 1529-XII-12an, Zestoan, Zumaiako Martin izen- 1529-XII-6an, Zestoan, Joan Beltran Iraetak eta eko batek obligazio-agiria eman zion Joan Beltran
Martin Ganbarak kontratua egin zuten Blas Artazu- Iraetari, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Joan
biaga eskribauaren aurrean. Joan Beltranek sagastia Beltranek Martini urrezko 4 dukat maielguz eman
zeukan Enekosauztegiko hariztiaren ondoan, bidea, zizkion, eta zumaiarrak hurrengo Eguberrietarako
Ertxiñako herri-lurrak eta Blas Artazubiagaren sagas- ordainduko zion zorra. Agirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Domingo Lizarrarats, Joan Arretxe eta Dotia mugakide zituela.
mingo Aranburu (ikus [XVI. m. (29-XII) 8] agiria).
Martin Ganbarak sagarrondo zaharrak atera, lurra
- 1529-XII-12an, Zestoan, Joan Beltran Iraeta eta
prestatu eta landare berriak aldatuko zituen. Landare berriak erosi eta ekartzea erdi bana ordainduko zuten, baina Maria Martinez Altzolaraskoa alarguna Blas Artalandatzea Martinen kontura izango zen. Martinek aitzur- zubiaga eskribauaren aurrean elkartu ziren. Maria
Fernandez Iraetakoa zenaren zorrak kobratzeko estu eta simaurtuko zituen bi urtez behin sagarrondoak.
bak eta Joan Beltran Iraeta bildu ziren. Anai-arrebek konpromisoa hartu zuten Joan Beltrani seinalea
markaturik zuen zilarrezko katilu bat emateko. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Otxoa Artazubiagakoa, Martin Artzuriaga eta Migel
Artazubiaga (ikus [XVI. m. (29-X) 11] agiria).

5.3. irudia. Iraetako
ermita. (Indalezio
oiangurenen argazkia).
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kubidea Joan Beltranek zuelako, Maria Martinez Altzolaraskoak Joanes Ipintza seme zenarekin egindako
urrezko 9 dukateko zorra ordaindu zion, Martin Itziar
jaunaren bidez. Ondorioz, Joan Beltranek ordainagiria
eman zion Maria Martinezi. Lekuko Zestoako Martin
Ganbara eta Domingo Aranburu, eta Zumaiako Domingo Intxaurregi izan ziren (ikus [XVI. m. (29-XII)
9] agiria).

balari, Martin Ganbarari eta Joan Martinez Erretzabalgoari, Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Zabalari
eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Lopez Arrietakoari eta Joan Otxoa Urkizukoari.

- 1529-XII-19an, Zestoako errebalean, batetik
Joan Aldalur eta Domingo Aldalur semea, eta, bestetik, Joan Beltran Iraeta elkartu ziren Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean. Aita-semeak Joan Beltranentzat
Jauregi izeneko etxea egiten ari ziren Zestoako Urbietan, Joan Perez Etxezarretakoa eskribauarekin egindako kontratuaren arabera. Joan Beltranek lehendik 8
dukat ordaindu zizkien, eta egun hartan beste 5 dukat.
Beraz, Joan eta Domingo Aldalurrek 13 dukaten ordainagiria eman zioten iraetarrari. Lekuko Zestoako
Domingo Urbieta eta Joan Igartza, eta Azpeitiko Migel Berrasoetaren semea izan ziren (ikus [XVI. m.
(29-XII) 12] agiria).

Fortun Santxez Iraetakoa apaizak Aita Santuarengandik buldak lortuta, Aizarnako erretore egin zen,
baina Zestoako eta Aizarnako elizak errege-patronatukoak ziren, eta Zestoako Kontzejuak zuen haien
patronatua erregeen mesedez. Zestoako apaiz batzuk
elizkizunak egiten ez zituztela egon ziren, nahiz eta
errege-gutunen bidez beren lana egin zezatela agindu
(ikus [XVI. m. (25) 11] agiria).

5.1.2. Zestoako Kontzejuak emandako
ahalordeak eta agiriak
- 1529-I-3an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Han ziren,
besteak beste, Joan Igartza alkatea, Joan Martinez
Erretzabalgoa fiela, Jakobo Baltzola zinegotzia, Domingo Lizarrarats, Fernando Olazabal, Joan Kamio,
Joan Perez Arretxekoa, Kristobal Artzubiaga, Pedro
Baltzola, Domingo Sastarrain, Domingo Arretxe
“Amezketa”, Anton Arretxe, Martin Ganbara, Domingo Aspe, Pedro Ezenarro eta Martin Itziar.
Kontzejuak auzia zuen Fortun Santxez Iraetakoarekin eta honen anaia Joan Beltran Iraetarekin elizetako
patronatuaz, eta Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak
bi anaiei gai hari buruzko agiriak bidegabeki eta behar bezala sinatu gabe eman omen zizkien. Ondorioz, auzitara eramango zuen Kontzejuak eskribaua,
eta horretarako ahalordea eman zien honako hauei:
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoari, Domingo Za-

Ahalorde-agirian lekuko Domingo Urbieta apaiza,
Joan Olazabal eta Domingo Ezenarro izan ziren (ikus
[XVI. m. (29-I) 1] agiria).

- 1529-II-11n, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Kontzejua bildu zen. Bertan
ziren, besteak beste, zestoar hauek: Joan Igartza alkatea, Joan Erretzabal fiela, Jakobo Baltzola zinegotzia,
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Esteban Artazubiaga,
Domingo Lizarrarats, Martin Saez San Miliangoa,
Pedro Iribarrena eta Martin Itziar.
Kontzejuak ahalordea eman zien Joan Igartza
alkateari eta Domingo Zabalari, bi egun barru (hilaren 13an, larunbatez) Azkoitiko Basarten egingo ziren Batzar Berezietara prokuradore gisa joan zitezen.
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin
Zuube, Domingo Lizarrarats gaztea eta Joan “Zuri”.
Fernando Olazabal alkateordeak eta Domingo Lizarraratsek sinatu zuten agiria Kontzejuaren izenean
(ikus [XVI. m. (29-II) 7] agiria). Basarten otsailean
egin beharreko Batzar Berezi hauen aipamenik ez
dugu beste inon topatu.
- 1529-II-10ean, berriz ere azken errege-gutunaren
berri eman zitzaien Zestoako eta Aizarnako elizetako
apaizei. Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Igartza
alkatea eta Joan Martinez Olotzagakoa (Aizarnako
elizako administratzailea) Joan Martinez Lilikoa apaizarekin elkartu ziren. Joan Martinezek entzun zuen
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5.4. irudia. Aizarnako
eliza.

besteren bati Ordizian hil hartan izango ziren Probintziako Batzar Nagusietara prokuradore gisa joan zitezen. Kontzejuko alkate Joan Igartza zen, eta Blas
Artazubiaga eskribauak idatzitako ahalordean lekuko
hiru zestoar hauek izan ziren: Esteban Aisoro bikaEgun berean alkatea, Joan Martinez Olotzagakoa rioa, Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Joan Garratza
eta eskribaua Aizarnako plazan elkartu ziren Joan (ikus [XVI. m. (29-IV) 1] agiria).
Otxoa Artazubiagakoa, Joanes Ipintza eta Domingo
- 1529-V-3an, Zestoako Gurutzeagan eta Santa
Urbieta apaizekin. Haiei ere errege-gutunaren berri
eman zitzaien. Joan Otxoak zioenez, zazpi urtean go- Kutz egunez, bertako Kontzejua bildu zen, Blas Argoz saiatu omen zen erregearen borondatearen ara- tazubiaga eskribau fiel izanik. Besteak beste, zestoar
bera elizkizunak egiten eta sakramentuak eliztarrei hauek elkartu ziren: Joan Martinez Igartzakoa alkatea,
ematen. Hala ere, Kontzejuaren eta alkatearen agin- Joan Martinez Erretzabalgoa fiela, Lope Ernataritz ziduz errentak eta aldare-oinean eskainitakoa bahituta negotziordea (Jakobo Baltzola kanpoan zelako), Joan
edukitzen omen zituzten fielaren esku, eta apaizei ez Perez Idiakaitz-Lilikoa, San Joan Perez Idiakaitz-Liomen zieten zegokiena ordaindu. Gutxienez aldare- likoa, Joan Martinez Amilibikoa, Sebastian Artazuoineko eskaintza apaizei omen zegokien. Joan Otxoak biaga, Esteban Artazubiaga, Pedro Iribarrena, Pedro
zioenez, hura prest zegoen aurrerantzean ere bere Ausoroetxea, Domingo Lizarrarats, Domingo Arizmendi, Pedro Egaña eta Lope Zulaika.
apaiz-lanak zintzo betetzeko.
errege-gutunaren aginduak zioena, eta egin beharrekoa egiteko prest zegoela jakinarazi zien. Lekuko
Joan Martinez Amilibikoa, Domingo Lizarrarats eta
Fernando Olazabal izan ziren.

Gipuzkoako Probintziarekin desadostasunak zituzErantzun harekin bat zetozela jakinarazi zuten Joanes Ipintza eta Domingo Urbieta apaizek ere. Lekuko ten ordainketei buruz, eta gaia bideratzeko ordezkari
Bartolome Txiriboga, Martin Indo eta Domingo hauek izendatu zituzten: Joan Igartza alkatea, Martin
Potzueta izan ziren (ikus [XVI. m. (29-II) 6] agiria). Indo, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Martinez Amilibikoa eta Domingo Lizaso. Ahalorde-agirian lekuko
1529ko apirilean, Zestoako Kontzejuak ahalor- Joan Otaegi, Kristobal Erretzabal eta Pedro Gesalaga
dea eman zien Martin Artzuriaga probestuordeari eta zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (29-V) 1] agiria).
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- 1529-VII-11n, Zestoan, zubi ondoko portalean
Blas Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Bertan Pedro Egaña gazteak eta Domingo
Arangunenek konpromisoa hartu zuten Kontzejuko
Joan Martinez Erretzabalgoa altxorzainari 27 dukat
ordaintzeko. Pedrok eta Domingok enkantean hartu
zuten urte hartan Aizarnako erretoretzari zegozkion
errentak jasotzeko ardura, eta, ondorioz, 27 dukat ordainduko zituzten. Obligazio-agirian lekuko zestoar
Kontzejukoek ziotenez, Zestoa eta Aizarnako hauek izan ziren: Joan Santxez San Miliangoa, Doelizetako eta Santa Engraziako ermitako patronatua mingo Zabala eta Domingo Aspe (ikus [XVI. m. (29berea zuten, eta, ondorioz, Aizarnako elizako sero- VII) 15] agiria).
ra izateko Ana Akoa aurkeztu zuten, Joan Martinez
Handik lau egunera, 1529-VII-15ean, Aizarnan,
Akoakoaren legezko alaba. Anak Aizarnako elizari
dote eta limosna gisa 18 dukat eman zizkion, eta Blas Artazubiaga eskribauak agiria idatzi zuen. AiJainkoari eta elizari zintzo zerbitzatzeko konpromi- zarnako erretoretzako errenten gaian, Pedro Egaña
soa hartu zuen. Lekuko Joan Otaegi, Martin Txiriboga eta Joango Zulaika izan ziren (ikus [XVI. m.
(29-V) 10] agiria).
- 1529-V-23an, Aizarnako plazan, Zestoako Kontzejua bildu zen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Bertan ziren, besteak beste, Joan Igartza alkatea,
Joan Martinez Erretzabalgoa fiela, Joan Pagino, Joan
Martinez Olotzagakoa kontularia, Joan Bengoetxea,
Martin Ondalde, Martin Indo, Lope Zelaia, Fernando
Olazabal, Martin Ezenarro, Domingo Arrona, Tomas
Egaña, Domingo Aranburu eta Joan Goienetxea.

- 1529-VI-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Otxoa Martinez Beduakoa azaldu
zen. Ordura arte Zestoako Kontzejuak emandako ahalordea Joan Martinez Untzetakoak erabili zuen Gipuzkoako korrejimenduan auzi kriminaletarako, baina egun hartan Zestoako Otxoa Martinez Beduakoak
bere gain hartu zuen ahalordea, Joan Martinezek
egindako lana onetsiz. Ahalorde-ordezkapenean lekukoetako bat Domingo Zabala zestoarra izan zen
(ikus [XVI. m. (29-IV) 13] agiria).
- 1529-VI-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Kontzejuak ahalordea
eman zuen. Joan Igartza alkateak sinatu zuen agiria
(ikus [XVI. m. (29-VI) 23] agiria).
- 1529-VII-4an, Zestoan, Kontzejuak ahalordea
eman zion Otxoa Martinez Beduakoari. Auzia zuten
Fortun Santxez Iraetakoa artzapezarekin elizetako patronatuaz, eta Otxoa Martinezek prokuradore-lanak
egingo zituen. Ahalorde-agirian lekuko hiru zestoar
hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats gaztea, Joan
Artsuaga eta Periko Altzolarats (ikus [XVI. m. (29VII) 10] agiria).
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gazteak laguntzearren parte hartu zuen, eta beste bi 5.1.3. Domenja Liliren agiriak eta
kideek agiria egin zuten Pedro Egaña gaztea obligazio kontratuak
hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
- 1529-I-25an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Pe- eskribauarekin bertako Domenja Lili eta Martin Ondro Etxeberria, Martin Ganbara eta Domingo Lizarra- dalde olagizona bildu ziren. Martin Ondaldek Altzolarats jauregiko burdinolaren urteko errenta ordaindu
rats (ikus [XVI. m. (29-VII) 16] agiria).
zion Domenjari, hain zuzen San Joan Perez Idiakaitz- 1529-X-31n, Zestoako udaletxean ohi beza- Lilikoa batxilerra nagusia kanpoan zelako eta ahalorla Kontzejua bildu zen, Blas Artazubiaga eskribaua dea ama Domenjak zuelako. Burdinolaren errentagabertan zela. Hantxe ziren, halaber, zestoar hauek ere: tik 39 kintal burdina ordaindu zituen Martinek, eta
Joan Martinez Amilibikoa alkatea, Pedro Gesalaga beste kintal bat errotilaren gurpiletako arkuengatik.
zinegotzia, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Fernan- Gainera San Joan batxilerrak 300 karga ikatz egiteko
do Olazabal (Zestoako elizako administratzaileak), 3na txanponean emandako mendiengatik 18 dukat orDomingo Lizarrarats, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, daindu zituen. Domenjak guztiaren ordainagiria eman
Joan Martinez Erretzabalgoa, Joan Kamio, Joan Akoa zion.
“Arbestain”, Martin Ganbara, Joan Artsuaga, Lope
Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo AgiErnataritz, Martin Gabiria, Martin Santxez San Miliangoa, Joan Perez Arretxekoa, Domingo Arretxe eta rre eskribaua, Joan Arbestain “Akoa” eta Elgoibarko
erlojugilearen Martin Olariaga eibartarra (ikus [XVI.
beste zenbait.
m. (29-I) 11] agiria). Badirudi garai hartarako ZesKontzejuan Maria Joango Ganbara azaldu zen, toan erlojuak erabiltzen hasi zirela.
Joan Akertzaren alarguna. Maria Joangok 20 dukat
1529-III-1ean, Liliko etxean, bertako Domenja anberriko dotea eman zion Kontzejuari alaba Ana Akertza Zestoako elizako seroratzat har zezaten. 20 dukat dre alarguna gaixo zegoen ohean. Zestoako Blas Artaberri 800 txanpon ziren, hau da, urrezko 16 dukat, zubiaga eta Kristobal Artzubiaga eskribauen aurrean
edo bestela esanda, 1 dukat zahar = 1,25 dukat berri. dohaintza-agiria egin zuen. Domenja Lilik erregeMaria Joangok urrezko 8 dobloitan emandako dirua erreginei bere garaian pribilegioa erosi zien, urtero eta
elizako Fernando Olazabal administratzaileak jaso betiko Burgosko hiritik 60.000 marai kobratzeko. Eszuen Kontzejuaren aginduz, eta Ana seroratzat onartu kubide hura dohaintzan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
zuten. Agirian lekuko Domingo Artazubiaga, Tomas (seme zaharrenari) eman zion, baina betiko Liliko
Egaña eta Martin Artzuriaga izan ziren (ikus [XVI. m. etxe, burdinola, errota, baserri eta ondasunei loturik
geratuko zen eta inork ezingo zuen besterendu.
(29-X) 20] agiria).
- 1529-XI-10ean, Azkotian, Zestoako udaletxean Kontzejua bildu zen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Ahalordea eman zieten Domingo Zabalari eta Joan Lizarraratsi, Azkoitian
ospatuko ziren Probintziaren Batzar Nagusietan
Zestoaren prokuradore izan zitezen. Joan Martinez
Amilibikoa alkateak sinatu zuen ahalordea, bertan
lekuko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Perez
Arretxekoa eta Pedro Iribarrena izanik (ikus [XVI.
m. (29-XI) 10] agiria).

Domenja Lilirentzat izango ziren urteroko 60.000
maraiak (ken kobratzeko egin ohi ziren gastuak) bizi
zen artean. Hil ondorengo lehen lau urteetan testamentuan izendaturikoarentzat izango ziren urteroko
60.000 maraiak, eta gero Joan Perez seme zaharrenarentzat (eta honen oinordekoentzat) betiko. Erregeak
pribilegioa bereganatzen bazuen, probilegioa bere
garaian kostatu zen dirua beste errenta bat ateratzeko
erabiliko zen, baina errenta hura ere Liliko ondasunei
loturik geratuko zen betiko.

- 290 -

5. (1529)

5.6. irudia. Lili
jauregia.

Dohaintza-agirian lekuko honako hauek izan ziren: Lekeitioko Martin Gartzia Igartzakoa (Zubietako jauna eta Domenjaren suhia), Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Martin Perez Idiakaitz-Lilikoa
(Domenjaren semea, Debako partean bizi zena), Joan
Martinez Lilikoa apaiza (Domenjaren lehengusu propìoa) eta Martin Perez Artzubiagakoa. Lekuko guztiek sinatu zuten, eta Martin Gartziak Domenjaren
izenean, honek sinatzen ez zekielako (ikus [XVI. m.
(29-III) 1] agiria).

eta 24 txanpon balio zutenak (1 dukat eta 2 txanponean kintala). Zor hura Katalinak Domenjari hurrengo Eguberreitan ordainduko zion. Lekuko Martin Artzuriaga, Martin Ganbara eta Migel Artazubiaga izan
ziren (ikus [XVI. m. (29-XII) 3] agiria).

- 1529-XII-6an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
eskribauarekin hauek bildu ziren: batetik Domenja
Lili eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semea, eta, bestetik, Maria Martinez Altzolaraskoa (Napolin 1507an
hil zen Jakobo Ipintzaren alarguna). Maria Martinez- 1529-XI-5ean, Zestoako Lilin, Joan Ezenarro ek eta honen seme Joanes Ipintza zenak lehenago 120
eta Domingo Ezenarro semea Domenja Lilirekin bil- kintal burdinako zorra egin zioten Zumaiako Marina
du ziren, Blas Artazubiaga eskribaua ere bertan zela. Garratza alargunari. Zumaiarrak ama-semeei ondaDomenjaren senar Joan Perez Idiakaizkoa zenak bere sunak exekutatu egin zizkien korrejidorearen agindua
garaian Joan Ezenarro aita zenari 8.078 marai maile- lortuta, baina orduan Domenja Lilik eta Joan Perezek
guz eman zizkion, eta zor hura seme Joan Ezenarrok zorra ordaindu egin zioten Marina Garratzari.
eta Domingo Ezenarrok Domenja alargunari ordaindu
Arazo hartan Maria Martinez Altzolaraskoa zorretan
egin zioten. Ondorioz, Domenjak ordainagiria eman
zien. Lekuko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Domen- geratu zen: 40 dukat zor zizkion Domenjari eta beste 40
jaren semea), Martin Ondalde eta Martin Artzuriaga dukat Joan Perezi. Egun hartan, ordea, Maria Martinezek 80 dukatak ordaindu egin zizkien, eta Liliko amaizan ziren (ikus [XVI. m. (29-XI) 5] agiria).
semeek ordainagiria eman zioten. Lekuko Joan Martin- 1529-XII-6an, Zestoako Lilin, Katalina Bedua ez Lilikoa, Joan Akoa eta Joan Artsuaga izan ziren.
eta Domenja Lili elkartu ziren Blas Artazubiaga esJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
kribauaren aurrean. Domenjak Katalinari 12 kintal
burdina eman zizkion Beduako errenterian, 12 dukat Domenjak eta Maria Martinezek beste zor bati buruz
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agiria egin zuten. Lehenago, Maria Martinezek eta
Joanes Ipintza seme zenak Domenjari 60 dukateko
zorra egin zioten Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa
eskribauaren aurrean. Egun hartan, ordea, Maria Martinezek 30 dukat ordaindu zizkion (zorraren erdia),
eta Domenjak ordainagiria eman zion. Zorraren beste
erdia indarrean geratu zen.

Otaegi, Joan Itziar eta Domingo Aranguren izan ziren
(ikus [XVI. m. (29-II) 12] agiria).

- 1529-XII-22an, Zestoako Lilin, bertako Domenja
Lili alargunak eta seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
ahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejimenduko
prokuradoreei. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian hauek izendatu zituzten: Joan Martinez
Untzetakoa, Pedro Zabala, Antonio Atxaga eta Joan
Zabala. Liliko ama-semeek auzia zuten Arroako
Igartza baserrira sartu zen Maria Migelez Buztinagakoarekin (Joan Fernandez Leizaolakoa gaztearen
emaztearekin). Lilitarrek ziotenez, haiek zuten, eta ez
Maria Migelezek, baserria bereganatzeko eskubidea.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Joan Perez Arretxekoa, Joan Arbestain “Akoa” eta Sebastian Ezenarro (ikus [XVI. m. (29-XII) 16] agiria).

- 1529-IV-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak (Liliko
jaunak) ahalordea eman zuen. Ama Domenjak egindako dohaintzagatik Burgosko hiritik urtero 60.000
marai kobratzeko eskubidea zuen (ikus [XVI. m. (29III) 1] agiria). Urte hartako 60.000 maraiak Burgosko
Joan Ortega de Curiel jaunari kobratzeko ahalordea
eman zien Joan Perezek honako zestoar hauei: Joan
Martinez Lilikoari, Domingo Lizarrarats gazteari,
Domingo Agirre eskribauari eta beste bati. Joan Perezen izenean diruak kobratu eta ekarri egingo zizkioten. Ahalorde-agirian lekuko Joan Perez Arretxekoa,
Martin Artzuriaga eta Tomas Egaña zestoarrak izan
ziren (ikus [XVI. m. (29-IV) 11] agiria).

5.1.4. Joan Perez Idiakaitz-Likikoaren
agiri eta tratuak

Jarraian, Joan Perez jaunak 1529. urteko 60.000
maraiak Burgosko hiriari kobratzeko ahalordea hango Joan Ortega de Curiel jaunari ere eman zion. Diru
haiek Joan Perezen izenean kobratu eta ekarri egingo
zizkion (ikus [XVI. m. (29-IV) 12] agiria).

- 1529-IV-20an, Zestoako Liliko olatxoan (Lilibean), Blas Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria
idatzi zuen. Bertan Joan Gartzia Zuloetakoak? (Pedro
Zuatzola idazkariarena zen Azkoitiko Etxabe baserriko maizterrak), bere burua behartu egin zuen huOndoren, eskribau eta lekuko berak bertan izanik, rrengo ekainaren amaierarako Zestoako Joan Perez
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Maria Martinez Alt- Idiakaitz-Lilikoari 30 anega olo ematera. Anega haien
zolaraskoak (eta Joanes Ipintza seme zenak) izandako balioa Joan Gartzia azkoitiarrak dirutan kobratu zuen,
harremanen kontuak egin zituzten. Mariak Joan Pe- zestoarrak ordainduta.
rezi 55 dukat, Gaztelako 8 erreal eta marai bat zor zizObligazio-agirian, besteak beste, bi zestoar hauek
kion (lehentxeago Mariak ordaindutako 80 dukatez
gain). Zor hura Joan Perezek eskatu ahala ordaindu izan ziren: Joan Martinez Lilikoa eta Joan Akoa (ikus
[XVI. m. (29-IV) 3] agiria).
beharko zion (ikus [XVI. m. (29-XII) 5] agiria).

Ustez 1529-II-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Etxeberria, emazte Maria
Ruiz Etxeberrikoa eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
elkartu ziren. Joan Perezek Aranobason haritz bat
seinalatu eta erosi zien, bi dukatean, senar-emazteei.
Burdinolarako ardatza (agian gabiardatza) egiteko
erabiliko zuen. Sei urteko epearen barruan ebaki eta
eramango zuen, nahi zuenean, eta bitartean haritzari inork ez zion adarrik ere kenduko. Lekuko Joan

- 1529-VI-3an, Zestoan, bertako Joan Martinez
Amilibikoa eskribauaren (Zarautzen erroldaturik zegoenaren) aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa, Bedamako burdinolaren jabe
gisa, eta, bestetik, Joan Pagino, Zestoako Kontzejuko
zinegotzi gisa. Joan Perezek zioenez, antzinatik Beda-
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5. (1529)

5.7. irudia. Lili, Lilibea,
Errotazar, Olazarraga
eta Legoiaga.

mako burdinolak bere ondasunekin bederatzi milakorena ordaindu behar izaten zuen Kontzejuko zergabanaketan. Urte hartan maizterrak bederatzi milako
haietatik batena ordaindu zuen (sei txanpon). Beraz,
Joan Perezen beste zortzi milakoena (48 txanpon) ordainduko zion, hau da, 54 txanpon ziren guztira.

Esteban Artazubiaga, Martin Artzuriaga eta Joango
Zuube (ikus [XVI. m. (29-VIII) 9] agiria).

- 1529-VIII-24an, Zestoan, Maria Perez Idiakaizkoa alargunak obligazio-agiria eman zion Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari. Honek hari 12 dukat maileguz
eman zizkion, eta alargunak hurrengo EguberrietaJoan Perezek zioenez, ordea, urte hartan Kontze- rako itzuliko zion zorra. Blas Artazubiaga eskribauak
juak, arrazoirik gabe, gehiago kobratu nahi zuen, eta idatzitako agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
protesta egin zuen. Joan Paginok zioenez, Bedamako Joan Martinez Lilikoa, Domingo Aspe eta San Joan
maizterrari 6 txanpon kobratu zizkion, eta Joan Perezi Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra (ikus [XVI. m. (29orduan 48 txanpon kobratu zizkion, baina Kontzejuak VIII) 20] agiria).
besterik erabakitzen bazuen, alkateaeren aginduz
- 1529-X-25an, Zestoako errebalean, Blas Argainerakoa kobratzera joango zitzaion. Joan Perezek
desadostasuna azaldu zuen. Lekuko Domingo Zaba- tazubiaga eskribauarekin Debako Joan Zigaran eta
la, Joan Arretxe eta Martin Amilibia izan ziren (ikus Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa bildu ziren.
Zestoarrak debarrari maileguz 30 kintal burdina ple[XVI. m. (29-VI) 3] agiria).
tinatan eman zizkion, eta debarrak hurrengo marZestoan, 1529ko abuztuan, Blas Artazubiaga es- txoko Andre Mariaren egunean ordainduko zizkion,
kribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta burdinak Beduako errenterian, zergak ordainduta,
Migel Agirre-Legarreta hargina elkartu ziren. Biek utzita. Lekuko Pedro Artazubiaga, Migel Artazubialehenago kontratua egin zuten Legoiaga baserrian ga eta Pedro Oñati izan ziren (ikus [XVI. m. (29-X)
Migelek hormak eraiki zitzan (ikus [XVI. m. (29-VI) 17] agiria).
18] agiria). Egun hartan, berriz, Joan Perezek hargi- 1529-X-25ean, Zestoako errebalean, Blas Artanari urrezko 7 dukat eta 12 txanpon eman zizkion Legoiagako hormak egiteagatik, eta Migelek ordainagi- zubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitzria eman zion. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Lilikoa azaldu zen. Domingo Agirre eskribauari, Joan
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Martinez Lilikoari eta Domingo Zabalari ahalordea
eman zien, Gaztelako herrietara joan eta haren izenean zorrak kobratzeko. Valentziako edo beste edonongo truke-letrak kobratzeko, protestatzeko, trukatzeko
eta abarretarako ahalmena izango zuten. Joan Perezi
egindako edozein zor kobratu ahal izango zuten haren
izenean.

duko zieten, eta, azkenik, lortutako irabazia (edo galera) Martin eta Joanentzat izango zen. Martin Artzuriagak basoan aukeratu ahal izango zituen beretzat
hiru haritz onenak, baina Joan Arantzari zegokion zatia ordaindu egingo zion.

Lekuko Martin Ganbara, Migel Otxoa Artazubiagakoa eta Martin Ibañez Zubiaurrekoa zestoarrak izan
Ahalorde-agirian lekuko Pedro Otxoa Artazubiagakoa ziren (ikus [XVI. m. (29-XII) 4] agiria).
eskribaua, Meltxor Artazubiaga eta Zumaiako Joanes
- 1529-XII-9an, Zestoako errebalean, Asteasuko
Mendaro izan ziren (ikus [XVI. m. (29-X) 18] agiria).
Migel Agirre-Legarretagoikoa hargin-maisua eta
- 1529-XII-6an, Zestoako Lilin, Debako Joan Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren
Arantza zurgin-maisua eta Zestoako Martin Artzuria- Blas Artazubiaga eskribauarekin. Migelek eta Joan
ga Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin bildu ziren, au- Perezek lehendik kontratua egina zuten, asteasuarrak
rrean Blas Artazubiaga eskribaua zutela. Joan Perez- Legoiaga baserrian horma batzuk eraiki zitzan (ikus
ek Joani eta Martini 63,5 dukat balio zuten eta Joan [XVI. m. (29-VIII) 9] agiria). Aztertzaileek egun harMartinez Akoakoaren lurretan zeuden haritz eta zu- tara arte egindako hormak eta lanak neurtu eta ikertu
haitz batzuk saldu zizkien. Bi zordunek erdia hurren- egin zituzten. 22 txanpon ordaindu behar zion Joan
go maiatzeko Pazko egunean ordainduko zioten, eta Perezek Migeli besoa luzeko hormagatik. 56 besoko
luzerako hormak egin zituenez gero, 24 dukat eta 32
beste erdia hurrengo San Migel egunean.
txanpon zor zizkion Joan Perezek. Horrez gain horJoan Perez Idiakaitz-Lilikoak basoa Joan Domin- mak luzitzeagatik 6 txanpon eman behar zizkion, eta
gez Areitzagakoaren eta Fernando Sorazabalen bidez beste zenbait hobekuntzagatik 6,5 dukat, hau da, guzerosi zion Joan Martinez Akoakoa “Olajauna” goiti- tira 32 dukat eta 43 txanpon.
zenekoari. 62 dukat ordaindu zizkion, eta 1,5 dukat
Liliko jaunak kopuru hura orduantxe ordaindu
ere bai zerga gisa. Orduan Joan Perezek 63,5 dukatean
saldu zien basoa Martin Artzuriagari eta Joan Aran- zion. Egun hartatik aurrera Migelek falta ziren hortzari, eta salmenta hari zegokion zerga bi erosleek or- mak kontratuaren arabera amaituko zituen. Joan
dainduko zuten. Hurrengo ekaineko San Joan eguna Otxoa Artazubiagakoa, Domingo Urbieta eta Joanes
Potzueta izan ziren lekuko.
baino lehen atera beharko zuten egur guztia basotik.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Joan Perezek eta Migel hargin-maisuak beste kontratu
bat egin zuten. Kare eta harrizko hormaz itxiko zituen
Migelek Joan Perezen soroak Liliko olatxoaren ondoko
zubitik errota eta olarainoko bidean, errekaren ondoan.
Hormak behar zuen luzera eta altuera izango zituen. Lodiera Liliko hariztiak zuen hormarena adinakoa izango
zen. Hormak bi aldeetatik luzituko zituen, eta Eguberrietan hasita amaitu arte ezingo zituen lanak eten. EteLehenbizi Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari ordain- ten zituen aldiko dukat erdiko isuna ordainduko zuen.
duko zioten, gero oholen garraioa ordainduko zuten, Joan Baltzolari Urtaranen egin behar zion lana ez zuen
gero zurgin-maisuari eta langileei beren lana ordain- hasiko Liliko soroetako hormak amaitu arte.
Jarraian, Martin Artzuriagak eta Joan Arantzak baldintzak ezarri zituzten egurrak atera eta kudeatzeko.
Hariztian oholak egingo zituzten, eta irabaziak (edo
galerak) bien kontura izango ziren. Ohol handienak
ontzigintzarako izango ziren. Ohol luzeak 7 sosean
besoko salduko zituzten, eta zortzi oholen lodierak
besoa osatuko zuen. Ohol txikiagoen ezaugarriak ere
zehaztu zituzten.
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5. (1529)

5.8. irudia. Zestoako
olalde.

Joan Perezek errota eta bidearen ondoan zeukan
karea erabiliko zuen Migelek, eta burdin mearen
hautsa ere bai, kareari nahasteko. Hormaren beso bat
luzeko 10,5 txanpon ordainduko zizkion Joan Perezek
asteasuarrari. Honek Liliko lurretatik eta errekatik
atera ahal izango zuen behar zen harria. Liliko jaunak hormak egin ahala ordainduko zion Migeli, baina egun hartan 2 dukat (dobloi bat) aurreratu zizkion
(ikus [XVI. m. (29-XII) 6] agiria).

5.1.5. Debako Kontzejuaren salmentak

- 1529-XII-19an, Zestoako errebalean, batetik
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Domingo Lizarrarats eta Fernando Olazabal, eta, bestetik Azkoitiko Pedro Ziorraga zapataria eta Azpeitiko Pedro
Olaberrieta bildu ziren, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Pedro Olaberrieta Pedro Ziorragaren
fidatzaile zen. Hiru zestoarrek bina dukat eman zizkioten Pedro Ziorragari (guztira 6 dukat). Lehen bi
zestoarrek hantxe eman zizkioten bina dukat, eta
Fernando Olazabalek lehenago eman zizkion bere bi
dukatak.

Orduan (gure ustez 1528an) egindako gastuen ondorioz, Kontzejuak herri-lur batzuk saldu egin zituen.
Lursailak mugatu, nuertu eta saltzeko, alkateaz gain
Joan Zigaran, Martin Olloki eta Joan Armendia izendatu zituzten.

Debako Kontzejuan 1529. urtean Martin Otxoa Garatekoa zen alkate, Joan Alos Amilibikoa eta Joan
Martinez Gaintzakoa fiel eta Martin Leizaola eskribau. Debako Kontzejuaren aginduz, bertako zenbait
biztanle idiekin joan zen erregearen armadara, Gaztelako kondestablea kapitain jenerak zela, “Frantziako
erreinuari” erasotzera.

- 1529-VI-3an, Arroako Azkaetan ziren. Han Fernando Sorazabali lursaila saldu zioten. Erregearen
armadan Domingo Uzkanga, Martin Uzkanga, Joan
Arantza eta Esteban Elorriaga ibili ziren, eta Kontzejuak guztira 2.225,5 txanponeko zorra egin zien. Zor
hura kobratzeko eskubide guztiak, ordea, Fernando
Pedro Ziorragak zor osoa urtebete barru ordain- Sorazabalek zituen. Azkaetako lursaila mugarriztatu
duko zuen, eta konpromisoa hartu zuen Pedro Olabe- egin zuten. Arroatik Zubeltzura eta Itziarra zihoan
rrieta obligazio hartatik onik ateratzeko. Lekuko Joan errepidearen ondoan eta errekaren ondoan zegoen.
Arretxe, Joan Oliden eta Joan Otaegi zestoarrak izan 480 sagarrondoko azalerakoa zen lursaila, eta bakoiziren (ikus [XVI. m. (29-XII) 13] agiria).
tza 9 besoko neurrikoa zen. 7na maraiko 6 txanpon
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balio zuen sagarrondo bakoitzak. Beraz, lursailaren zuten. 207 sagarrondoko azalera zuen lursailak, eta
prezioa guztira 2.448 txanponekoa zen. Horregatik sagarrondo bakoitzak 5,5 txanpon balio zuen.
Fernando Sorazabalek 192,5 txanpon ordaindu ziz- 1528-VI-4an, Arroako Pedro Zugastiri saldu
kion Debako alkateari.
zioten lursaila. 623 txanpon zor zizkion Kontzejuak,
Egun berean, Maria Joan Azkaetari saldu zioten idiekin armadan ibili zelako. Lursaila Pedroren gazlursaila. Joan Baltzola, Joan Ermua eta Maria Joan tainadiaren ondoan zegoen, eta mugatu ondoren, 128
Areitzaga alargunak (senar zenagatik) 1.526 txanpon sagarrondoko azalera neurtu zioten. 5na txanponeko
zituzten kobratzeko idiekin armadan ibili zirelako. prezioa zuenez gero, aldeagatik Pedro Zugastik alkaZorra kobratzeko eskubideak, ordea, Maria Joan tearekin kontuak garbitu zituen.
Azkaetari eman zizkioten. Lursaila Azkaetan zegoen,
Ondoren Arroako Martitz Luberriagari saldu zioArroatik Itziarko errepidearen, Fernando Sorazabalen
eta Martin Diaz Ermukoaren lurren ondoan. 287 sa- ten lursaila. Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Arriola
garrondoko azalera zuen. Horietako 101 sagarrondok (Zubeltzukoa) ibili ziren idiekin armadan, baina 1.027
6na txanponeko prezioa zuten, eta gainerakoek 5na txanponeko zorra Kontzejuari kobratzeko eskubideak
Martitzek zituen. Mugatu zuten lursaila Etxeandiko
txanponekoa.
gaztainadiaren ondoan zegoen, eta ertzeko lerro bat
Egun berean, Ibañarrietan, Maria Martinez Irure- Endoiako gurutze alderantz zuen. 238 sagarrondoko
koari lursaila mugarritu eta saldu zioten. Armadan azalera zuen. Zati batek sagarrondoko 5na txanpon
idiekin Monjon Agote eta Fernando Igartza ibili zi- balio zuen, eta beste zati batek sagarrondoko 5,5na
ren, eta 1.150 txanpon zituzten Debako Kontzejutik txanpon, eta beste zati batek sagarrondoko 5na
jasotzeko. Zorra kobratzeko eskubideak, ordea, Maria txanpon. Kontuak egin eta 160,5 txanponeko aldea
Martinez Irurekoak zituen. “Beduako Bentaren” (hau Martitzek Martin Otxoa alkateari ordaindu egin zion.
da, Ibañarrietako Bentaren) ondoan zegoen lursaila,
Ondoren, Arroako Esteban Arberi bi lursail eman
Irure aldera, Ibañarrietatik Arroako errepideraren ondoan, eta mugarriz inguratu zuten. Zenbait haritzi en- zizkioten Igarategi baserriaren ondoan. Kontzejuak
borrean gurutze-marka egin eta mugarri gisa erabili 587,5 txanpon zor zizkion idiekin armadan ibili ze-

5.9. irudia. Arroako Arbe.
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lako. Lursailak mugarriztatu egin zituzten, Errekandiko bidearen ondoan. 102 sagarrondoko azalera zuen
lursail batek, eta 11 sagarrondokoa besteak. 12na
txanpon balio zuen sagarrondoak, eta prezioa guztira
643,5 txanponekoa zen. Esteban Arbek prezioaren eta
zorraren arteko aldea alkateari ordaindu egin zion.

Beste lursaila Usarroan zegoen, Erleteko soroaren
eta errekaren ondoan, Andutz aldera. 68 sagarrondoko
azalera zuen (5,5na txanponekoa). Bi lursailek, guztira, 643 txanpon balio zuten. Prezioaren eta zorraren
arteko aldea Joan Lopez Sasiolakoak Martin Otxoa
alkateari ordaindu egin zion.

Egun berean Martin Ermuari saldu zioten lursaila.
Domingo Larragibel eta Joan Ermua zena ziren idiekin armadan ibiliak, baina Martinek zuen zorra kobratzeko eskubidea. 1.214 txanponekoa zen Debako
Kontzejuak ordaindu beharreko zorra. Mugarritutako lursaila Arroako Azkaetan zegoen, errepidearen
ondoan, eta 251 sagarrondoko azalerakoa zen. 5na
txanponean, prezioa guztira 1.255 txanponekoa zen.
Martinek alkatearekin kontuak garbitu zituen.

- 1529-VIII-6an, Lili aldean, Debako Kontzejuak
zenbait herri-lur saldu zizkion Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari; izan ere, zestoarrak dirua eman
baitzion Debako Kontzejuari, zenbait herritarrek idiekin erregearen armadan ibilitakoan egindako gastuak
ordaintzeko.

Lursail bat Basakaizko iturri aldean zegoen, Lilitik
Osinbeltzeko bidearen ondoan, Zestoako Esteban Artazubiagaren Albagirre izeneko sagastiaren ondoan,
- 1529-VI-11n, Joan Baltzolari hiru lursail saldu Baltzolako lurretaraino. Baltzolatik Sastarraineko bizizkion Debako Kontzejuak. Idiekin armadan ibili deak ere muga egiten zuen. Olazarragako lurretaraino
zelako Joani 200 txanpon zor zizkion, eta ordainetan iristen zen lursaila, eta barruan Basakaitz izeneko sahiru lursail eman zizkioten. Bata Etxezarran zegoen, gastia zuen.
Joan Baltzolaren lurren eta Joan Perez Idiakaitz-LiSaldutako beste lursail bat Etxezarra izeneko lelikoaren lurren ondoan, Olazarraga aldean, eta hura
mugarritzen Joan Murgimendi ere ibili zen. 40 saga- kuan zegoen, Olazarraga aldean, Ibanarriaga aldera,
rrondoko azalerakoa zen (5na txanponeko preziokoa). Baltzolako hariztiraino. Baltzolatik Sastarraingo bideak ere muga egiten zion.
Beste lursail bat Ibanarriagan, Artzabaletako ordeJoan Perezek Debako Kontzejuari erositako beskan (Joan Baltzola etxe berria egiten ari zen lekuan)
zegoen, eta 15 sagarrondoko azalerakoa zen (7na te lursail bat irasail edo garo-lekua zen. Baltzolako
hariztiaren ondoan zegoen, Etxezarra eta Olazarraga
txanponeko preziokoa).
aldera, Legoiagako errekaraino. Legoiaga eta OlazaBeste lursail bat Arluzeagako Ibanarriagan eman zio- rraga baserriak Joan Perezenak (Liliko jaunarenak)
ten. 20 sagarrondoko azalerakoa zen (6na txanponekoa). ziren.
Aipatutako hiru lursailek 520 txanpon balio zuten. Beraz,
Kontzejuari erositako beste lursail bat “EzkaitaJoan Baltzolak alkateari 120 txanpon ordaindu zizkion.
rrietako? Zumalizardia” zen. Olazarragako lurrak,
- 1529-VII-21ean, Zubeltzuko jabe Joan Lopez Baltzolako hariztia, Legoiagako erreka eta IbanarriaSasiolakoari Debako Kontzejuak bi lursail saldu ziz- gatik Olazarragako bidea zituen mugakide. Mugakion. Idiekin armadan Joan Larragibel (Zubeltzuko rriak ipini zituzten.
maizterra) ibili zen. 623 txanponeko zorra egin zion
Erositako beste lursail bat “Zumalizardiko Zabala”
Kontzejuak, baina Joan Lopez nagusiak kobratuko
zituen. Zubeltzu ondoan mugarritu zuten lursail bat, zen. Baltzolako lurrak, Baltzolako etxetik IbanarriaBeroaran errekaren ondoan. 49 sagarrondoko azale- gara zihoan bidea eta Ibanarriagatik Olazarragako bidea zituen mugak.
rakoa zen (5,5na txanponeko preziokoa).
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Beste lursail bat (seigarrena) Legoiaga eta Sastarrain artekoa zen. Sastarraingo harrizko presa zaharrean hasi eta Liliko burdinola aldera zegoen. Haitzetan markaturiko zenbait gurutze mugarritzat zituen.

San Joan Perezen ordainketa hura zela eta, Altzolarats
jauregiaren ondasunak hipotekatuta geratu ziren, bere
ezkontza hautsiko balitz dukat haiek berreskuratu
ahal izateko (ikus [XVI. m. (29-IV) 5] agiria).

Debako Kontzejuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
guztira 2.296 sagarrondoko azalera zuten lurrak saldu
zizkion. Sagarrondoko prezioa 5na txanponekoa zen,
baina irasailarena 7na txanponekoa. Lurren prezioa
guztira urrezko 238 dukatekoa zen, gehi 40 dukat lursailetan azalera gehiago zegoelako. Beraz, 278 dukat
balio zuten lurrek. Joan Perezek diru hura Debako
Kontzejuari lehenago ordaindu zion, Gipuzkoako
mugara idiekin joandako herritarrei ordaintzeko (95
dukat) eta Donibane Lohizunekoen beldur zirenean
herria babesteko egindako gastuetarako (ikus [XVI.
m. (29-VI) 2] agiria).

Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskribauak
obligazio-agiria idatzi zuen. Aiako Indagarate baserrian maizter zegoen Martin Ruiz Arangurengoak
konpromisoa hartu zuen Ana Arretxe nagusiari (Altzolarats jauregiko andreari) 8 dukateko zorra ordaintzeko. Hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako
ordainduko zion. Bitartean Martinek Anari hipotekaturik utzi zizkion Indagaraten zituen ganaduak.

5.1.6. Altzolarats jauregiko Ana
Arretxeren agiri eta tratuak
- 1529-IV-20an, Zestoako Altzolarats jauregian, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Ana Arretxe alargunak agiria eginarazi zuen. Altzolarats jauregikoek Oñatiko Bidaurretako komentuari 155 dukat
zor zizkioten, Isabel Gebara (Joan Beltran Gebara zenaren eta Juliana Gebararen ahizpa) han moja zegoelako. Oñatiko Joan Perez Lazarragakoa eta Zestoako
Fernando Olazabal izan ziren auzi hartan arbitro (ikus
[XVI. m. (26-XII) 4], [XVI. m. (27-I) 6] eta [XVI. m.
(27-XII) 8] agiriak).

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra, Domingo
Arrona (Ana Arretxeren semea), Joan “Gorri” Gorriaran eta Pedro Urkia (ikus [XVI. m. (29-IV) 5] agiria).
Jarraian, Blas Artazubiaga eskribauak beste agiri bat
idatzi zuen. Bertan zioenez, San Joan Perez IdiakaitzLilikoa batxilerraren ama Domenja Lilik 155 dukat
ordaindu zizkien Oñatiko Bidaurretako mojei, San
Joan Perezi zegokion senipartetik. Kopuru haren herena (51,66 dukat), ordea, Ana Arretxek ordaindu behar
zion. Horregatik Ana andreak hiru maizterri (Saroeberriko Pedro Urkiari, Indagarateko Martin Ruiz Arangurengoari eta Joan Urdanetari) guztira 51,66 dukat kobratzeko eskubidea eman zion. Hiru maizterrek onartu
egin zuten Ana Arretxeri kopuru hura zor ziotela.

Agirian lekuko Zestoako Domingo Arrona (seBidaurretako abadesak 155 dukat kobratu zituen mea) eta Aiako Martin Ruiz Arangurengoa eta Joan
Zestoako Domingo Agirreren eskutik, Domenja Lilik Urdaneta izan ziren (ikus [XVI. m. (29-IV) 6] agiria).
emanda, baina herena (51,66 dukat) Ana Arretxek orOndoren, leku berean, eskribau eta lekuko berak
daindu behar zuen. Beste bi herenak (103,33 dukat)
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrak (Domen- aurrean zirela, Aiako Saroeberriko maizter Pedro
jaren semeak) eta emazte Ana Perez Arronakoak (Ana Urkiak obligazio-agiria eman zion San Joan Perez
Arretxeren bilobak) ordaindu behar zituzten. Domen- Idiakaitz-Lilikoari. Pedrok Ana Arretxeri 35 dukat
jak ipinitako dirua San Joan Perez semeari seniparte- zor zizkion, baina kobratzeko eskubideak San Joan
Perez batxilerrak zituen. Beraz, handik urtebetera oragatik zegokiona zen.
dainduko zizkion dukatak Pedrok San Joan Perezi.
Ana Arretxeren zatia (51,66 dukat) Urdaneta, Sa- Bitartean Saroeberrin zituen ganaduak hipotekatuta
roeberri eta Indagarate baserrietatik ordainduko zen. geratuko ziren (ikus [XVI. m. (29-IV) 7] agiria).
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5.10. irudia. oñatiko
Bidaurretako mojakomentua.

- 1529-VII-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Martin Egaña, Pedro Egaña eta Altzolarats jauregiko Ana Arretxe bildu ziren. Martin Egañak
Ana Arretxeri 30 dukat zor zizkion. Bestalde, Pedro
Egaña maizter zegoen Aranguren baserrian, eta bertan
prestazioa zuen Martin Egañak. Beraz, Pedrok errentako gariak eta diruak Ana Arretxeri emango zizkion
zenbait urtetan 30 dukateko zorra kitatu arte. ObligaAiako Urdaneta baserriko maizter Joan Urdanetak zio-agirian lekukoetako bi Martin Artzuriaga eta Peere obligazio-agiria eman zion San Joan Perez Idiakaitz- dro Etxeberria izan ziren.
Lilikoari. Joanek Ana Arretxeri 8 dukat eta 14,5 txanpon
Jarraian Martin Egaña eta Domingo Aranguren suzor zizkion, baina kobratzeko eskubideak San Joan Perez batxilerrak zituen. Beraz, Joanek San Joan batxile- hia bildu ziren eskribauarekin. Martinek Aranguren barrari handik urtebetera ordainduko zion zorra, eta bitar- serrian zuen prestazioa Domingori utzita zeukan, eta
tean Urdaneta baserrian zituen ganaduak hipotekaturik Pedro Egaña zen maizterra. Santa Engraziako administratzaile Martin Artzuriaga eta Joan Aranori zenbait
geratuko ziren (ikus [XVI. m. (29-IV) 9] agiria).
dukat eta maraiko zorra egina zieten. Pedro Aizarnatea- 1529-IV-22an, Zestoako Altzolarats jauregian, ri ere Domingo Arangurenek 10 dukat eta 15 maraiko
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Ana zorra egin zion. Haiek ordaintzeko obligazio-agiria
Arretxe andre alarguna eta Grazia Arrona alaba elkar- egin zuten (ikus [XVI. m. (29-VII) 18] agiria).
tu ziren. Ana amak Grazia alabari, nonbait, Usurbila
-1529-VII-22an, Aian, Blas Artazubiaga eskriezkondu zenean agindutako dotearen zati bat eman
zion (zilarrezko katiluak, zilarrezko goilarak, etab.), bauarekin batera Altzolarats jauregiko Ana Arretxe,
eta Graziak amari ordainagiria eman zion. Lekuko Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jauna eta Joan ZoZestoako Joanes Ipintza apaiza eta San Joan Perez zaberro maizterra bildu ziren. Joan Ortizek Anari 100
Idiakaitz-Lilikoa batxilerra eta usurbildar bat izan zi- dukateko zorra egin zion, eta, ordaintzeko, Aiako
Altzolan zeukan Zozaberro baserriko errenta agindu
ren (ikus [XVI. m. (29-IV) 10] agiria).
Aiako Indagarateko maizter Martin Ruiz Arangurengoak ere obligazio-agiria eman zion San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoari. Martinek Ana Arretxeri 8
dukat zor zizkion, baina kobratzeko eskubideak San
Joan Perez batxilerrak zituen. Beraz, zorra San Joan
Perezi ordainduko zion handik urtebetera (ikus [XVI.
m. (29-IV) 8] agiria).
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5.11. irudia.
Urdanetako frontoi
zaharra.

zion. Ondorioz, Joan Zozaberro maizterrak urtero Ga- Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Joan Sorazu izan zibonetan urrezko 20 dukat ordainduko zizkion Anari, ren (ikus [XVI. m. (29-X) 2] agiria).
100 dukateko zorra kitatu arte.
- 1529-XII-19an, Aizarnan, Altzolarats jauregiko
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- Ana Arretxe alarguna eta seme Domingo Arrona
ren: Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Domingo Urbieta Domingo Urbieta apaizarekin bildu ziren, Blas Arapaizak, eta Martin Ganbara, eta Zumaiako Joan Mi- tazubiaga eskribaua aurrean zela. Ama-semeek auzia
zuten Aiako Katalina Oribar andrearekin Beogarate
rubia (ikus [XVI. m. (29-VII) 22] agiria).
baserriari buruz, eta ahalordea eman zioten Domingo
Ustez Aizarnan, 1529ko abuztuan, Blas Artazubiaga Urbietari haien prokuradore izan zedin. Ahalordean
eskribauak ordainagiria idatzi zuen. Lehenago Izeta- lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazugoiko Domingo izeneko zordun batek Altzolarats jau- biagakoa apaiza, Martin Artzuriaga eta Joango Zelaiaregiko Ana Arretxe alargunari idi pare berria erosi zion, Intzina (ikus [XVI. m. (29-XII) 11] agiria).
eta egun hartan zorra ordaindu ziolako Anak ordainagiria eman zion. Lekuko Zarauzko Joan Aranburu eta 5.1.7. Domingo Arrona semearen ezkontza,
Pedro Gerra, eta Zestoako Joan Otxoa Artazubiagakoa etab.
izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VIII) 1] agiria).
- 1529-V-24an, Altzolarats jauregian, bertako Ana ArreUstez 1529ko urrian, Zestoan, Blas Artazubiaga- txek (Domingo Arrona zenaren alargunak) dohaintza
rengana Altzolarats jauregiko Ana Arretxe eta seme egin zion seme Domingo Arrona semeari Blas ArtazuDomingo Arrona hurbildu ziren. Auzia zuten Aiako biaga eskribauaren bidez. Domingo semea ezkon zedin,
Oribar baserrikoekin, eta ahalordea eman zieten Gi- Ana amak zenbait ondasun eman zizkion. Zestoako
puzkoako korrejimenduko Antonio Atxagari eta bes- hiribilduan etxe bat eman zion (Jakobo Ipintzaren oite zenbaiti, eta Valladolidko Kantzelaritzako Anton nordekoen eta Maria Perez Aiakoaren etxeen ondokoa).
Orori, Joan Lopez Arrietakoari eta beste zenbaiti, Hiribilduan beste etxe bat ere eman zion, Martin Liauzitan prokuradore izan zitzaten. Ahalorde-agirian zasoren etxearen eta Aspeko baratzearen ondokoa. Malekuko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra, ria Martinez Lilikoaren lurrak ere mugakide zituen.
- 300 -

5. (1529)

Zestoako partean (Lasao aldean) zeukan baserri
bat ere eman zion Ana Arretxek Domingo semeari.
Legazpi (Urola) ibai ondoan zegoen, eta muga egiten
zioten Lasao etxekoen lurrek, herri-lurrek eta lehenago Anak Zestoako Kontzejuari erositako lurrek. Baratze bat ere eman zion amak semeari, Zumaiako Joan
Arteagari bere garaian erosia eta Zestoako partean zegoena. Beste lursail bat ere eman zion, Zestoako hiribildutik gertu zegoena eta bere garaian Anak 50 bat
dukatean Martin Otxoa Artazubiagakoari eta aita Joan
Mateo Arretxeri erosia.

baserriaren eta Segurola batxilerraren lurrak zituen
mugakide. Arroako Etxeaundia baserria ere eman
zion amak semeari. Etxenagusiaren lurrek eta Joan
Migelez Etxenagusikoaren lurrek egiten zioten muga.
Aiako Beogarate baserria izan zen dohaintzan emandako beste bat.

Ana Arretxek Domingo Arrona semeari herenaren
eta bostenaren hobekuntza eman zion. Dohaintzan
emandako ondasun guztien gozameraren erdia, ordea,
Ana amarentzat izango zen, bizi zen artean, eta gero
semearemtzat. Ana hildakoan ondasunak osorik seHoriez gain Ana Arretxek semeari Baion beste sa- mearentzat izango ziren, baina Domingok egingo zigasti bat ere eman zion. Maria Antxietaren lurrak eta tuen amaren eta Altzolarats jauregiko hildakoen hileta
Zestoako Kontzejuarenak zituen mugakide. Domingo eta elizkizun guztiak.
senar zenak eta Anak Arroako Milia Plazaolari erosi
Dohaintza haren bidez Domingo Arrona semea aizioten lursaila ere eman zion semeari, eta zilarrezko
patutako ondasunen jabe fisikoki egin zedin, ahalorontzia ere bai.
dea eman zion Joan Otxoa Artazubiagakoa apaizari,
Domingo Arrona aita zenak Domingo Arrona se- bertara semea eraman eta ondasunak beregana zitzan.
meari testamentuan beste 6 dukat ere agindu zizkion, Dohaintza-agirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako
baina Ana amak ez zizkion eman; izan ere, alabei do- Andres Aginaga lizentziatua, Zestoako Joan Martinez
tea emateko eta Altzolarats jauregiarentzat egindako Amilibikoa eskribaua eta Sebastian Artazubiaga, eta
Debako Migel Amasa kapitaina eta Joan Uzkanga.
gastuetan dukat gehiago erabili zuen.
- 1529-V-28an, Aiako Beogarate baserrian Blas
Aiako partean Oribar aldeko beste baserri bat ere
eman zion dohaitzan Domingo semeari. Txindurrieta Artazubiaga eskribuarekin Joan Otxoa Artazubia-

5.12. irudia. Baio
etxea.
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gakoa eta Domingo Arrona aurkeztu ziren. Joan
Otxoak, Ana Arretxek emandako ahalordeaz baliaturik, eskutik helduta Domingo Arrona etxera sartu
zuen. Domingok ateak itxi eta ireki egin zituen, eta
aiztoaz zuhaitz baten adarrak moztu zituen, hango ondasun, etxe, lur eta ganaduen jabe zela adieraztearren.
Jarraian Domingo Arronak Aiako Joan Amas eta bere
emaztea baserrira sartu zituen, haren maizter izan zitezen. Lekuko Aiako Joan Indo eta Joan Zulaika, eta
Zestoako Domingo Urbieta apaiza izan ziren.
- 1529-V-29an, eskribau bera eta Joan Otxoa zein
Domingo Arrona, hain zuzen Arroako Etxeandia baserrian zeuden. Joan Otxoak Domingo eskutik helduta baserrira sartu zuen. Gero zuhaitz batzuen adarrak
moztu zituen Domingok. Etxe, lur, ganadu eta gainerako ondasunen jabetza bere gain hartu zuen. Ondoren
Maria Joango utzi zuen baserrian, haren maizter izan
zedin. Lekuko Arroako Domingo Areitzaga bikarioa,
Domingo Urbieta apaiz zestoarra eta Anton Zugasti
debarra izan ziren.

tu zituen, jabea zela adierazteko. Lopeitza Gesalaga
bertara sartu zuen Domingok, haren maizter izan zedin. Lekuko Zestoako Martin Ganbara eta Domingo
Urbieta, eta Debako Anton Zugasti izan ziren.
Egun berean, Lasaoko Gallari baserrian ziren.
Hara ere sartu zuen Joan Otxoak Domingo, eta bertako etxe, lur, ganadu eta ondasunen jabe geratu zen
(ikus [XVI. m. (29-V) 12] agiria).
1529an, ustez uztailean eta Aizarnan, Blas Artazubiagak agiria idatzi zuen. Bertan parte hartutako bat
Joan Mirubia izan zen, eta lekuko gisa Zestoako Domingo Arronak sinatu zuen agiria (ikus [XVI. m. (29VII) 4] agiria).

- 1529-VII-5ean, Zestoan, Domingo Arrona eta Maria Antxieta zestoarrak elkartu ziren Blas Artazubiaga
eskribauarekin. Domingo, hain zuzen, Altzolarats jauregiko Ana Arretxeren semea zen, eta Maria, berriz,
Martin Sastarrainen emaztea. Maria Antxietak senar
Martinek agindu eta Pedro Gil de la Sierra eskribauak
Gero, Zestoako hiribilduan, Ana Arretxek zeukan idatzitako ahalordea erakutsi zuen. Bertan baimena eta
etxe nagusira sartu zuen Joan Otxoak Domingo Arro- ahalmena eman zion Maria Antxieta emazteari Baioko
na. Han Maria Perez Mantelolakoa maizter utzi zuen sagastia eta beste zenbait ondasun saltzeko.
Domingok. Ondoren Joan Otxoak Arretxeren aurreko
Jarraian, Maria Antxietak Domingo Arronari
baratzera sartu zuen Domingo Arrona. Baratzearen
mugak Arretxetxikiren baratzea, Arretxeren baratzea Baioko sagasti zahar bat saldu zion, 134 sagarroneta Joango Zuuberen lurrak ziren. Domingok zuhaitz doko azalerakoa, sagarrondoa 10 besoko neurrikoa
eta 12 txanponeko preziokoa izanik. Guztira 32 dukat
baten adarrak moztu zituen.
eta 8 txanpon balio zuen sagastiak. Sagastiaren mugak
Jarraian Arretxeazpietako sagastira sartu zuen zehaztu zituzten ondoren. Maria Joango Ganbararen
Joan Otxoak Domingo. Lopeitza Asperen lurrak eta sagastia, Kontzejuaren lurrak eta Maria Antxietaren
errotako ubidea zituen muga. Gero, hiribilduko etxe sagasti zaharra zituen mugakide.
nagusiaren ondoko sagastira sartu zuen Domingo.
Gero Maria Antxietak zin egin zuen salerosketaMugakide hauek zituen: Katalina Asperen eta Lizarrarats etxearen, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren eta agiriak zioenaren aurka ez zela joango. Lekuko hiru
Joan Martinez Ibañetakoaren lurrak. Domingo Arro- zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Amilibikoa
nak sagastian adar batzuk moztu zituen. Lekuko Joan eskribaua, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Martin
Martinez Amilibikoa, Domingo Urbieta eta Joango Amilibia (ikus [XVI. m. (29-VII) 14] agiria).
Arreitza? izan ziren.
- 1529-VIII-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga esHurrengo Baioko sagasti berrira joan ziren, eta han kribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Doere Domingo Arronak sagarrondo baten adarrak moz- mingo Arrona zen, Altzolarats jauregiko Ana Arretxe- 302 -
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5.13. irudia.
sastarraingo erreka.

ren eta Domingo Arrona zenaren semea. Emaztea, berriz, Ana Lizarrarats zenaren eta Maria Perez Idiakaizkoa alargunaren alaba. Ana Arretxek ezkontza hartarako hainbat etxe, baserri, baratze, sagasti, ganadu eta
ondasun dohaintzan eman zion semeari (ikus [XVI.
m. (29-V) 12] agiria). Ondasun haien gozamenaren
erdia Ana Arretxerentzat izango zen, bizi zen artean,
eta gero dena Domingo Arrona eta Ana Lizarrarats
senar-emazteentzat geratuko zen, baina Ana amaren
arimaren aldeko elizkizunak eta senide zein arbasoen
arimaren aldekoak Domingo semeak egingo zituen.

dro Zumaia “Perukon”. Fidatzaile guztiek konpromisoa
hartu zuten ezkontza-kontratuak zioena betetzeko.

Jarraian Maria Perez Idiakaizkoak (Martin Lizarraratsen alargunak, eta agian Domenja Liliren Joan
Perez Idiakaizkoa senar zenaren arrebak) alaba Ana
Lizarraratsi dotea agindu zion: urrezko 800 dukat, zilar landuzko 10 marko, sei ohe, arreoa eta jantziak.
Egun hartatik urtebetera 200 dukat ordainduko zituen,
eta handik aurrera urtero 150na dukat. Beraz, bost urtean dena ordainduko zion. Zilarrak, oheak, arreoa eta
jantziak urtebeteko epean emango zizkion.

Jarraian Ana Arretxek eta seme Domingo Arronak
konpromisoa hartu zuten San Joan Perez batxilerra eta
Sebastian Artazubiaga fidatzaileak kontratu hartatik
onik eta kalterik gabe ateratzeko. Domingo Arronak
zin ere egin zuen, 25 urte bete gabea zela uste zuelako.

Ezkontza hura seme-alabarik gabe hausten baldin
bazen, edo seme-alabak testamentua egiteko adinera
heldu baino lehen hiltzen baldin baziren, ezkontzara
eramandako ondasun bakoitza bere jatorrizko enborrera itzuliko zen. Ezkontza-kontratuan lekuko hauek
izan ziren: Zestoako Domingo Zabala, Martin Ganbara eta Joan Martinez Lilikoa, eta Debako Martin Leizaola eskribaua.

Ondoren Zestoan, Liliko dorrean, Maria Perez
Idiakaizkoa alargunak konpromisoa hartu zuen bere
fidatzaileak (San Joan Perez batxilerra, Martin Otxoa
Garatekoa eta Pedro Zumaia) kontratu hartatik onik
Ana Arretxek, dohaintzan emandako ondasunen fi- eta kalterik gabe ateratzeko. Maria Perez Idiakaizdatzaile gisa, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxi- koaren ondasunak hipotekatuta geratu ziren dote osoa
lerra eta Sebastian Artazubiaga aurkeztu zituen. Maria ordaindu arte, fidatzaileen alde. Agirian lekuko hauek
Perez Idiakaizkoaren fidatzaile, berriz, hauek ziren: San izan ziren: Martin Ganbara, Joan Martinez Lilikoa eta
Joan Perez batxilerra, Martin Otxoa Garatekoa eta Pe- Martin Leizaola.
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Perezen alaba Ana Lizarrarats ezkontzeko, Maria Perezek senar-emazteei 800 dukateko dotea agindu zien,
esan bezala, baina Ana Arretxek 50 dukat emanda lagundu behar zion Maria Perezi. Horregatik obligazioagiria egin zuen Ana Arretxek, handik urtebeteko epean
Maria Perezi 50 dukat emateko konpromisoa hartuz.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Debako Martin
Leizaola eskribaua, eta Zestoako Joan Martinez Lilikoa eta Joan Artsuaga.
Ondoren, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Ana Arretxek eta Maria Perezek agiria egin zuten,
baldin eta ezkontza seme-alabarik gabe desegiten
bazen edo hauek testamentua egiteko adinera heldu
baino lehen hiltzen baziren, 50 dukatak Ana Arretxeri
itzultzeko (ikus [XVI. m. (29-VIII) 18] agiria).
Zestoan, 1529ko irailean, Joan Igartza alkatearen
eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Domingo Arrona semea eta Zestoako
Joan Perez Arretxekoa azaldu ziren. Domingo adinez
14 eta 25 urte bitartekoa zen, eta, zituen auzi eta negozioez arduratuko zen zaintzailea behar zuen. Joan
5.14. irudia. Zestoako Arretxe.
Perez Arretxekoa izendatu zuen alkateak kargu horretarako. Joan Perezek zin egin zuen Domingoren auzi
Egun berean, Lilin, Ana Lizarraratsek onartu egin eta negozio guztiak zintzo kudeatuko zituela. Gainezuen ama Maria Perezek agindu zion dotea. Halaber, ra, zaintza aldia amaitzen zuenean kudeaketaren konuko egin zion gurasoen herentzian izan zezakeen bes- tuak garbi eta zuzen emango zizkion. Fidatzaile gisa
te edozein eskubideri. Amaren esku utzi zituen denak. Pedro Iribarrena aurkeztu zuen.
Gainera, 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen agiJarraian Joan Perez Arretxekoak zenbait prokuradori hark zioenaren aurka ez zela inoiz joango. Lekuko
Domingo Zabala eta Martin Ganbara zestoarrak eta reri ahalordea eman zien, Domingo Arronaren izenean,
auzietan ordezka zitzaten. Agirietan lekuko zestoar hauek
Martin Leizaola debarra izan ziren.
izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa, Joan Pagino eta
Egun hartan egindako beste agiri batean, besteak Martin Ganbara (ikus [XVI. m. (29-IX) 5] agiria).
beste Zestoako Joan Igartza alkateak eta Debako Martin Leizaola eskribauak parte hartu zuten. Blas Arta- 5.1.8. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
zubiaga eskribauak eta Pedro Zumaiak sinatu zuten batxilerraren agiriak
agiria (ikus [XVI. m. (29-VIII) 17] agiria).
- 1529-II-15ean, Azpeitian, Blas Artazubiaga esEgun berean, Zestoako Lilin Blas Artazubiaga es- kribauarekin hauek elkartu ziren: San Joan Perez
kribauarekin Ana Arretxe eta Maria Perez Idiakaizkoa Idiakaitz-Lilikoa (emazte Maria Perez Arronakoaren,
bildu ziren. Anaren Domingo Arrona semea eta Maria honen ama Juliana Gebararen eta amona Ana Arre- 304 -
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txeren izenean) eta Joan Martinez Olotzagakoa kontularia (emazte Maria Lopez Altzolaraskoa ere ordezkatuz). Biek ziotenez, Aizarnako elizan aspaldiaspaldiko ohitura zuten bertako etxe nagusietakoek
(Iraeta, Bekola, Altzolarats jauregia, Lasao eta beste
zenbaitetakoek) eskaintza egitean ordena jakin bat
gordetzeko. Horregatik, Joan Igartza alkateari, Esteban Aisoro bikarioari, Sebastian Artazubiagari eta
Joan Lopez Zelaikoari eskea egin zieten ohitura hari
buruzko informazioa jaso eta gordearaz zezaten.
Agirian lekuko Zestoako Joanes Ipintza apaiza eta Pedro Iribarrena, eta Getariako Beltran Untzeta izan ziren.
Sei egun geroago, Aizarnan, Maria Nikolas Zabalak, Lasaoko andreak, ontzat eman zuen San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Joan Martinez Olotzagakoak
egindako agirian zioena (ikus [XVI. m. (29-II) 8] agiria).
- 1529-III-17an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Azpeitiko Joan Akemendi eskribauarekin San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra eta Ana Arretxe
alarguna bildu ziren. Altzolarats jauregikoek 1467-I13az geroztik, Sebastian Olazabal batxiler zenak edo
ondorengoek emanda, urtero bi kintal burdina jasotzen zituzten Getarian zeukaten etxean (ikus I Zestoa Mendetan Zehar (historiaurretik 1500. urtera arte) liburuko [XV. m. 32] agiria).

terrak urtero nagusiari, besteak beste, 14 anega gari eta
12 anega olo emango zizkion abuztuko Andre Mariaren egunerako. Sei gazta edo gaztanbera ere bai. Domu
Santu egunetik aurrera hasiko zen errenta ordaintzen.
Pedro Urkiak Saroeberrin nagusiarekin erdi bana
35 behi eta idi (hezitako 3 idi), 23 ahuntz eta 91 ardi
zeuzkan. Ganadu haiengatik Pedrok San Joan Perez
nagusiari 54 dukat (2 txanpon gutxiago) zor zizkion,
eta handik urtebetera ordainduko zion zorra. Bitartean
ganadua hipotekatuta egongo zen.
Pedro maizterrak beretzat bi edo hiru urde hazi ahal
izango zituen Saroeberrin. Luberririk ezingo zuen
egin. Bestela hango uztaren laurdena eman beharko
zion nagusiari (ikus [XVI. m. (29-IV) 2] agiria).
Aurreko urtean, 1528-I-11n, Indagarate ondoan,
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa Salamancan zela, Aiako Nikolas Urozperoetak Indagarate
baserriaren ondoko lursaila saldu zion zestoarrari,
Blas Artazubiaga eskribauak egindako agiriaren bidez (ikus [XVI. m. (28-I) 8] agiria). Pedro Saroeberrik (San Joan Perezen maizterrak) orduan Nikolasi 7
dukat balio zuen hezitako idia eman zion ordainetan,
batxilerraren izenean. Lursailaren mugak ere zehaztu
zituzten orduan.

Ana Arretxek eta San Joan Perezek egina zuten tratuaren arabera, urtero kintal bat Anari zegokion, eta bestea San Joan Perez batxilerrari. Egun hartatik aurrera,
ordea, San Joan Perez arduratuko zen, Ana bizi zen artean, bi kintalak kobratzeaz, eta gero kintal bat (edo haren
prezioa) batxilerrak Anari emango zion. Kobratzeko egiten ziren gastuak erdi bana ordainduko zituzten. Agirian
lekuko Martin Landeta, Sebastian Ezenarro eta Antonio
Zugasti izan ziren (ikus [XVI. m. (29-III) 5] agiria).

- 1529-V-20an, Salamancatik itzulita, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lursailean bertan zen Zestoako
Domingo Agirre eskribauarekin, eta, mugak zehaztu
ondoren, Nikolas Urozperoetaren aurrean jabe egin
zen. Aiztoaz zenbait zuhaitz eta sastrakaren adarrak
moztu zituen batxilerrak, jabe zela adieraztearren.
Lekuko Aiako Martin Sanz Arangurengoa eta Joan
Arangurengoa (Indagarateko eta Urdanetako maizterrak) eta Domingo Elkanobarrengoa izan ziren (ikus
[XVI. m. (29-V) 9] agiria).

1529ko apirilean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Altzolarats jauregiko San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa batxilerra eta Pedro Urkia azaldu ziren. San Joan Perezek Aiako Saroeberri baserria errentan eman zion zenbait urtetarako Pedrori. Pedro maiz-

San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrak 1519.
urtean onartu egin zituen aita Joan Perez Idiakaizkoak
bere testamentuan anaia Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
oinordeko izendatu izana eta haren alde egindako
hobekuntzak (ikus [XVI. m. (19) 7] agiria).
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5.15. irudia. Aiako
Indagarateberri.

- 1529-IX-23an, Zestoan zen San Joan Perez batxilerra, eta 25 urte beteak zituen. Horregatik, berriz
onetsi zuen, anaien eta eskribauaren aurrean, aita zenak testamentuan eta ama Domenja Lilik anaia zaharrenaren (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren) alde egindako dohaintzak eta izendapenak (ikus [XVI. m. (29IX) 15] agiria).

- 1529-XI-9an, Aiako Indagarate ondoko Txatxarron, Zarauzko Beltran Mendia eskribauarekin Saiazko
Domingo Elkanobarrengoa eta Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna) elkartu ziren. Joan Perez, hain zuzen, Salamancan zebilen anaia San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren ordezkari gisa zegoen han. Domingok San Joan Perezi (Altzolarats jauregiko jaunari) Indagarateko Txatxarron lursaila saldu
zion. Muga egiten zuten Domingo Ruiz Elkanobitartekoaren lurrek, Joan Ruiz Lertxundikoaren lurrek, Elkanoko unibertsitateko lurrek eta Indagaratetik Getariara
eta Oikiara zihoan bideak. Urrezko 12 dukatean egin
zen salmenta, eta Joan Perezek, anaiaren izenean, hantxe bertan egin zuen ordainketa.

- 1529-XI-5ean, Zestoako Lilin, Martin Ondalde
eta Domenja Lili elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin. Martin, hain zuzen, Altzolarats jauregiko
burdinolako olagizona zen, eta Domenja seme San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren izenean ari
zen. Martinek burdinolaren urteko errenta (40 kintal
burdina) ordaindu zion Domenjari; baita Altzolarasko
Domingo Elkanobarrengoa saltzaileak bere aldeko
mendietan hartutako 300 karga ikatzi zegokiena ere,
Pedro Aizarnateak eta Martin Zigaranzarrek egindako lege guztiak aipatu eta uko egin zien, eta Elkanobarrena etxea hipotekatu egin zuen San Joan Perezek
azterketaren arabera.
berme gehiago izan zezan. Jarraian, Indagarateko
Horiez gain Martinek Domenajri, hurrengo urteko Txatxarron Domingo Elkanobarrengoak Joan Perez
errentaren zati gisa, 32 libra burdina utzi zizkion, eta saldutako lursailera sartu zuen, eta zestoarrak aiztoaz
Domenjak guztiaren ordainagiria eman zien Martini zuhaitz-adar batzuk moztu zituen, San Joan Perez
eta fidatzaileei. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: anaiaren izenean jabe zela adierazteko. Lekuko hauek
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Domenjaren semea), izan ziren: Zestoako Domingo Zabala, eta Aiako
Martin Artzuriaga eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. Martin Ruiz Arangurengoa eta Joan Aranguren semea
(ikus [XVI. m. (29-XI) 7] agiria).
m. (29-XI) 4] agiria).
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Egun berean, Aiako Indagarate ondoko Txatxarron,
Zarauzko Beltran Mendia eskribauarekin Saiazko Nikolas Urozperoeta (Urozperoetagoikoa baserrikoa) eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna) elkartu
ziren. Joan Perez anaia San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
batxilerraren ordezkari gisa zegoen. Nikolasek San Joan
Perezi (Altzolarats jauregiko jaunari) Indagarateko Txatxarron lursaila saldu zion. Muga egiten zuten Izetagoikoa eta Izetabekoa baserrien lurrek, Martin Agoteren
lurrek, Elkanoko unibertsitateko lurrek, Indagaratetik
Getariara eta Oikiara zihoan bideak eta Joan Domingez
Arbestaingoa zenaren lurrek. Urrezko 12 dukatean egin
zen salmenta, eta Joan Perezek, anaiaren izenean, hantxe
bertan egin zuen ordainketa.

- 1529-XI-29an, Aiako Indagarate baserrian, Zarauzko Beltran Mendia eskribauarekin Saiazko Domingo Ruiz Elkanobitartekoa eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna) elkartu ziren. Joan
Perez, hain zuzen, Salamancan zebilen anaia San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren ordezkari gisa
zegoen han. Domingok San Joan Perezi (Altzolarats
jauregiko jaunari) Indagarateko Loietan lursaila saldu
zion. Muga egiten zuten Agote etxearen lurrek, San
Joan Perezen beste lursail batek, Elkanoko biztanle
batzuen lurrek eta Indagaratetik Getariara eta Zumaiara zihoan bideak. Urrezko 12 dukatean egin zen
salmenta, eta Joan Perezek, anaiaren izenean, hantxe
bertan egin zuen ordainketa.

Nikolas Urozperoeta saltzaileak bere aldeko lege guztiak aipatu eta uko egin zien, eta Urozperoetagoikoa etxea
hipotekatu egin zuen San Joan Perezek berme gehiago
izan zezan. Jarraian, Indagarateko Txatxarron Nikolas
Urozperoetak Joan Perez saldutako lursailera sartu zuen,
eta zestoarrak aiztoaz zuhaitz-adar batzuk moztu zituen,
San Joan Perez anaiaren izenean jabe zela adierazteko.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Zabala, eta
Aiako Martin Ruiz Arangurengoa eta Joan Aranguren semea (ikus [XVI. m. (29-XI) 8] agiria).

Domingo Ruiz saltzaileak bere aldeko lege guztiak
aipatu eta uko egin zien, eta Elkanobitarteko etxea hipotekatu egin zuen San Joan Perezek berme gehiago
izan zezan. Jarraian, Indagarateko Loietan Domingok Joan Perez saldutako lursailera sartu zuen, eta
zestoarrak lurra aitzurtu egin zuen, San Joan Perez
anaiaren izenean jabe zela adierazteko. Lekuko hauek
izan ziren: Zestoako Domingo Zabala, Saiazko Martin Agote eta Zarauzko Joan Arbestain (ikus [XVI. m.
(29-XI) 15] agiria).

5.16. irudia.
elkanobitartekoa
baserria.
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5.1.9. Lasaoko Maria Nikolas Zabalaren
agiriak

- Lasaoko dorretxea (bertako upel eta arreoarekin),
bere burdinola, errota, sagasti, soro, baso, txaradi, belardi eta Abeletxe izeneko etxearekin.

- 1529-II-21ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala, Martin Gartzia Lasaokoaren alarguna, azaldu zen. Maria Nikolasek auzia zuen Valladoliden ahizpa Teresa Zabalarekin, honen senar Garagartza batxilerrarekin eta Joan
Martinez Enparangoa azpeitiarrarekin. Maria Nikolasek ahalordea eman zien Zestoako Otxoa Martinez
Beduakoari, Esteban Eztiola eskribauari eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Lopez Arrietakoari, Anton
Orori eta beste hiru prokuradoreri, auzietako prozesuetatik agiri originalak berreskura zitzaten.

- Anardi baserria, bere soro, sagasti, gaztainadi eta
ganaduekin (10 behi, 30 ahuntz, 3 urde eta 4 txerrikume erdi bana maizterrarekin).
- Mizpireta baserria, bere soro eta ganaduekin (8
behi, 30 ardi eta 20 ahuntz maizterrarekin erdi bana).

- Sañoa baserria, bere lur eta ganaduekin (behiak
eta 60 ardi eta ahuntz maizterrarekin erdi bana). Baserri hura Martin senarrak eta Maria Nikolasek eraiki
zuten ezer ez zegoen lekuan. Gero su hartu zuen, baiAhalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin na berriz eraiki zuten baserria.
Fernandez Edarritzagakoa, Joan Igartza, Joan Lopez Ze- Arbe baserria (Motrollamendikoa), bere sagasti,
laikoa eta Joango Zuube (ikus [XVI. m. (29-II) 11] agiria).
mendi eta ganaduekin (12 behi, 40 ardi eta ahuntz, bi
- 1529-V-19an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- urde eta 3 txerrikume maizterrarekin erdi bana).
bauarekin Maria Nikolas Zabala (Lasao etxeko andre
- Aisarte? baserria, bere soro eta hariztiarekin. Sealarguna), Joan Amilibia hargin zestoarra eta honen
lagun bat elkartu ziren. Maria Nikolasek maileguz nar-emazteek erosi zutenean baserri zaharra zen, eta,
sei kintal burdina pletinatan eman zizkien, eta bi zor- erortzeko zorian zegoelako, berreraiki egin zuten.
dunek errenterian utziko zizkioten epe baten buruan.
- Oialassan? baserria, bere lur eta soroekin. SeObligazio-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Martin Ondalde, Joan Igartza eta Joan Zulaika nar-emazteek baserriagatik 400 kintal burdina ordaindu zizkioten Joan Martinez Enparangoari, eta
(ikus [XVI. m. (29-V) 7] agiria).
auzia zuten harekin Valladoliden. Han 60 ahuntz eta
- 1529-V-19an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- ardi, 10 behi, 2 urde eta 4 txerrikume zituen maiztebauaren bidez Joan Asu getariarrak agiria egin zuen. rrarekin erdi bana.
Lehentxeago Zestoako Joan Amilibia harginarekin
- Oregi izeneko mendia, semar-emazteek Joan PeMaria Nikolas Zabala-Lasaori obligazio-agiria eman
zioten, eta getariarrak zestoarra handik onik eta kal- rez Badiolakoari erosia.
terik gabe ateratzeko konpromisoa hartu zuen (ikus
- Urrezko 100 dukat, Sebastian Artazubiaga zes[XVI. m. (29-V) 8] agiria).
toarrak zor zizkionak.
- 1529-VI-16an, Lasaoko dorretxean honako hauek
- 430 kintal burdina, Lasaoko burdinolan eta Bebildu ziren: Zestoako Joan Igartza alkatea, Azpeitiko Pedro Eizagirre eskribaua eta Maria Nikolas Zabala (Martin duan zeuzkanak.
Gartzia Lasaokoaren alarguna). Maria Nikolasek, alkatea- Urrezko 104 dukat, Zumaiako Martin Etxabek
ren eta eskribauaren aurrean zin eginda, Martin Gartzia
zenak utzitako ondasunen inbentarioa egin zuen, seme- eta Joan Agirrek zor zizkiotenak (ondasunak exekualaben tutore eta zaindari zelako. Hauek ziren ondasunak: tatu egin zizkien Maria Nikolasek).
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5. (1529)

5.17. irudia. Lasaoko
markesaren etxea.

Horiez gain zenbait pertsonarengandik zorrak kobratzeko zeuzkan. Hauek ziren zordunak: Getariako Pedro
Ibañez Aldamarkoa (125 dukat, baina Maria Nikolasek kobratuak), Aizarnako Maria Ruiz Etxeberrikoa (2
dukat), Azpeitiko Martin Uranga (20 gaztelau, baina
hortik 10 dukat kobratuta zeuzkan), Azkoitiko Domingo
Urkizu (44 dukat) eta Azpeitiko Arantzeta baserrikoa (20
dukat).
Hortik at, Maria Nikolasek Beduan 900 kintal
burdin mea zeuzkan. Zestoako Kontzejuari ere
Edarritzaga bailaran mendiak hartu zizkion ikatza egiteko. Etxean zilarrezko katilua eduki zuen,
baina Martin zenak bere arreba Maria Joaniz Lasaokoari eman zion, Arroako Joan Armendiarekin ezkondu zenean. Martin Gartziak etxean bina
markoko beste bi katilu ere bazituen.

Zuube (ikus [XVI. m. (29-VI) 14] agiria).
Leku berean, aipatutako pertsonak bertan zirela, Maria Nikolasek Martin senarrarekin han bertan
zeuden seme-alaba hauek izan zituen: Maria Gartzia,
Ana Gartzia (bi hauek 12 urte baino gehiagokoak),
Joan Gartzia, Martin Gartzia, Domingo Gartzia, Pedro Gartzia eta Mariatxo Gartzia (bost hauek 12 urte
bete gabekoak).
Ordura arte ama Maria Nikolas Lasaoko burdinola eta errotaren presako lanak kudeatzen eta premiazko beste arazo batzuetan ibili zen. Dena den,
Joan Igartza alkateari eskea egin zion seme-alaben
tutore eta zaintzaile, senar zenak testamentuan
aginduta bezala, izenda zezan. Maria eta Ana Gartziari alkateak galdera eginda, ama Maria Nikolas
hautatu zuten zaintzailetzat.

Maria Nikolasek garbi azaldu zuen ondasun eta
Ondoren Maria Nikolas Zabalak zin egin zuen semeganadu haietako asko ezkondu ondoren eskuratu zituztela senar-emazteek, eta haietan zegokion partea alaben tutore eta zaintzaile gisa haien alde zintzo jokaberetzat gorde nahi zuela. Alkateak ondasunen inben- tu eta ongi kudeatuko zituela ondasunak. Auzietan ere
haien ordezkari izango zen. Alkateak, bere aginpidea
tarioa bere aginpideaz legeztatu egin zuen.
erabiliz, seme-alaben tutore eta zaintzaile Maria NikoLekuko honako hauek izan ziren: Azpeitiko Do- las ama izendatu zuen, eta ahalordea eman zion, behar
mingo Ibañez Arrietakoa batxilerra, eta Zestoako zenean, auzietan prokuradore izan zedin eta prokuraJoan Martinez Amilibikoa (hargin-maisua) eta Joan doreak izenda zitzan (ikus [XVI. m. (29-VI) 15] agiria)
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.5.1.10. Martin Artzuriaga probestuordea- zorra zion, baina, aldi berean, Zestoako Pedro Egaña
gazteak Joan Domingori egin zion zorra. Azkenaldian,
ren tratuak
ordea, Pedro Egaña gazteak zorra zuzenean Martin
- 1529-II-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- Artzuriagari ordaindu zion, eta honek Joan Domingoren aurrean Domingo Arretxe “Amezketa” eta Martin ri ordainagiria eman zion. Ordainagirian lekukoetako
Artzuriaga azaldu ziren. Domingok ahalordea eman bi Domingo Areitzaga apaiza eta Esteban Artazubiaga
zien Martin Artzuriagari eta Gipuzkoako korrejimen- izan ziren (ikus [XVI. m. (29-V) 15] agiria).
duko Joan Martinez Untzetakoari, Antonio Atxagari
- 1529-VI-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrieta beste zenbait prokuradoreri, zor batzuk Domingoren izenean kobra zitzaten. Simon Ariztondori 10 bauarengana Debako Maria Martinez Arantzakoa hurdukat eta txanpon bat kobratu behar zizkioten, eta bildu zen. San Joan Ariztondok, Simon Ariztondok
eta Martin Usarragak, Joan Fernandez Leizaolakoa
Goiazko Joan Agirreri 8,5 dukat.
eskribauak idatzitako ezkontza-kontratu batean 160
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: florin eta zilarrezko katilu bat ordaintzeko obligazioa
Esteban Artazubiaga, Pedro Iribarrena eta Domingo hartu zuten, baina zor hura ez zioten Mariari ordaintzen. 59 dukateko zorra zeukan kobratzeko Mariak,
Arretxe hargina (ikus [XVI. m. (29-II) 9] agiria).
eta ahalordea eman zien Martin Artzuriaga zestoarrari
- 1529-II-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei (Joan
bauaren aurrean Pedro Egaña gaztea eta Martin Ar- Martinez Untzetakoari, Pedro Zabalari eta beste zentzuriga probestuordea bildu ziren. Arroako Joan Do- baiti) auzian ordezkari izan zitezen.
mingo Areitzagakoak Martini 7 dukat eta 42 txanpon
Ahalorde-agirian lekukoetako bat Domingo Zabala
zor zizkion, baina zor hura ordaintzeko ardura Pedro
Egaña gazteak bere gain hartu zuen. Hilabeteko epean zestoarra izan zen (ikus [XVI. m. (29-VI) 12] agiria).
ordainduko zion zorra Pedrok Martini.
- 1529-VI-24an, Aizarnan, Martin Artzuriaga proLekuko Martin Ganbara, Martin Azkue eta Joan bestuordeak ordainagiria egin zuen. Bertan ziren,
Artzuriaga zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (29- Blas Artazubiaga eskribauarkin batera, Joan Amilibia,
Martin Zuube eta Margarita Zuube ere. Azken hiruII) 14] agiria).
rek, Joan Beltran Iraetak eskatuta egindako ondasun- 1529-IV-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- exekuzioko gastuak zor zizkioten probestuordeari
bauaren aurrean Pedro Etxeberria eta Martin Artzu- (ikus [XVI. m. (28-VII) 2] agiria). Zorra lehenbizi
riaga probestuordea elkartu ziren. Pedro Etxeberria- Joan Zuube “Urtubia” goitizenekoak egina zen.
ri ondasunak exekutatu egin zizkioten, Martin IbaDena den, hiru zordunek Martin Artzuriagari 9,5
ñez Zubiaurrekoak, Joan Fernandez Dornutegikoak
eta besteren batek eskatuta. Pedrok probestuordeari kintal burdina eta 625 marai ordaindu zizkioten, eta
gastuak egin zizkion, eta, ondorioz, obligazio-agiria honek ordainagiria eman zien. Lekuko hiru zestoar
eman zion handik epe batera zorra ordaintzeko. Obli- hauek izan ziren: Joango Zuube, Anton Gorosarri eta
gazio-agirian lekuko Martin Amilibia, Martin Arano Martin Ibañez Zubiaurrekoa (ikus [XVI. m. (29-VI)
eta Sebastian Artazubiaga zestoarrak izan ziren (ikus 21] agiria).
[XVI. m. (29-IV) 13] agiria).
- 1529-VII-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1529-V-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- bauarekin Joan Akoa elkartu zen. Obligazio-agiria
ren aurrean Joan Domingo Areitzaga eta Martin Ar- eman zien Haitzeko Santa Engraziako ermitaren adtzuriaga bildu ziren. Joan Domingok Martini lehendik ministratzaile Joan Aranori eta Martin Artzuriagari.
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5. (1529)

5.18. irudia. Akoako
Zuube (orain txaperi).

Hurrengo Domu Santu egunean 130 txanpon ordain- Joan Urbietak eta ama Maria Beltran Urbietak Martin
duko zizkien. Obligazio-agirian lekukoetako bat Joan Artzuriagari 15 dukat eta 39 txanpon balio zuen salgaia (seguruenik ganadua) saldu zioten. SalerosketaIgartza izan zen (ikus [XVI. m. (29-VII) 12] agiria).
agirian lekuko Zestoako auzotar Joan Isurola eta Joan
1529an, ustez uztailean eta Zestoan, Blas Artazu- Artzuriaga, eta Arroako Joan Akertza izan ziren (ikus
biaga eskribuak agiri bat idatzi zuen, Maria izeneko [XVI. m. (29-VIII) 8] agiria).
baten aginduz. Lekukoetako bi Zestoako Martin ArZestoan, ustez 1529ko abuztuan, Blas Artazubiatzuriaga eta Joan Otaegi izan ziren (ikus [XVI. m.
ga eskribauak kontratua idatzi zuen. Bertan Martin
(29-VII) 13] agiria).
Arzallusek eta emazteak sagastia saldu zioten Martin
Zestoan, 1529ko abuztuan, Blas Artazubiaga es- Artzuriagari. 26 sagarrondoko azalerakoa zen lurra,
kribauak, Pedro Errigoitiaren aginduz ahalordea ida- eta zein mugakide zituen ere zehaztu zuten. Martin
tzi zuen Zestoako Martin Artzuriagarentzat. Martin Artzuriagaren kontu hargintzako lan batzuk, hormak,
izango zen prokuradore Pedroren auzietan. Ahalorde- egingo zizkieten senar-emazteei etxean. Etxeko lan
agirian lekuko Zarauzko Beltran Mendia eskribaua haien kostua sagastiaren prezioa baino handiagoa baleta Kristobal Olazabal, eta Zestoako Joan Artzuriaga din bazen, hogei eguneko epean senar-emazteek Martin Artzuriagari aldea ordainduko zioten. Horretarako
izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VIII) 5] agiria).
etxea hipotekaturik geratuko zen.
Zestoan, 1529ko abuztuan, Blas Artazubiagaren
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
aurrean Joan Urbieta eta Martin Artzuriaga azaldu ziren. Joanek eta amak Martini obligazio-agiria Igartza, Joan Erretzabal, Joan Otxoa Artazubiagakoa
eman zioten zorren bat ordaintzeko. Lekukoetako bi eta Domingo Lizarrarats.
Arroako Joan Akertza eta Zestoako Joan Artzuriaga
Ondoren, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
izan ziren (ikus [XVI. m. (29-V) 7] agiria).
sagastiaren mugak zehaztu eta mugarri batzuk ere ipiUstez Zestoan, 1529ko abuztuan, Blas Artazubia- ni zituzten. Enekosauztegi inguruan zegoen sagastia.
ga eskribauak salerosketa-agiria idatzi zuen. Bertan Martin Arzallusek eta Maria Joanes emazteak Martin
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Artzuriaga sagastira sartu zuten, eta han jabe berriak nezi, eta honek onartu egin zituen Joan Fernandezek
aiztoaz sagarrondo bateko adarrak moztu zituen, eta emandako mailegu gisa.
aitzurraz lurra aitzurtu ere egin zuen. Gero, Maria JoanJoan Fernandezi, bestalde, Zestoako Joan Amilies emazteak zin egin zuen salmenta-agiriaren aurka ez
bia harginak, Martin Zuubek eta Margarita Zuubek
zela joango (ikus [XVI. m. (29-VIII) 10] agiria).
24 kintal burdina zor zizkioten, eta Joan FernandezUstez 1529ko abuztuan, Zestoan, Martin Artzuria- ek haiek kobratzeko eskubideak Martin Artzuriagari
gak kontratua egin zuen, Blas Artazubiaga eskribaua- eman zizkion.
ren bidez, Joan Goiburu (edo Joan Arantza) zurginAgirian lekuko Zestoako Joan Erretzabal, Dominmaisuarekin. Martin Zestoako errebalean etxe berria
eraikitzen ari zen, eta Joan Goiburuk egingo zizkion go Urbieta eta Joan Ganbara izan ziren (ikus [XVI. m.
zurgintzako lanak. Beheko oina eta bi solairu izango zi- (29-IX) 13] agiria).
tuen etxeak. Gapirioak nola ipini zehaztu zuten, eta la- 1529-IX-12an, Aian, Zestoako Blas Artazubiaga
tak eta solairuetako oholak haritzezkoak izango ziren.
eskribauarekin Lope Martinez Zarauzkoa, Joan Esnal
Tximinia eta sua ere prestatuko zituen Joan Goi- eta Martin Artzuriaga bildu ziren. Joan Esnalek Zesburuk, Martin Artzuriaga jabeak nahi zuen eran. Be- toako Martin Artzuriagari 8 dukat zor zizkion, baina,
har zuen zura Kontzejuaren basoetatik hartuko zuen, era berean, Martinek Loperi zor zizkion dukat haiek.
ohi bezala, eta zura basoan bertan landuko zuen hu- Beraz, Joanek zuzenean ordainduko zikzion Loperi 8
rrengo San Migel egunerako. Ordainketa bi alditan dukatak hurrengo Domu Santu egunerako. Obligazioegingo zion Martinek. Lehenbizi 31 dukat emango agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez
zizkion, eta gainerakoa lanak bukatu eta handik urte- Zabalakoa, Joan Olaberria, Martin Azkue eta Martin
betera. Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Fernando Artzuriaga (ikus [XVI. m. (29-IX) 14] agiria).
Sorazabal, Domingo Lizarrarats eta Martin Indo (ikus
- 1529-X-7an, Aizarnan, bertako Martin Arzallus
[XVI. m. (29-VIII) 11] agiria).
eta Maria Joanes Artazubiaga Martin Artzuriagarekin
- 1529-VIII-21ean, Zestoan, Martin Artzuriaga eta elkartu ziren. Senar-emazteek lau urterako errentan
Joan Amilibia hargina elkartu ziren Blas Artazubiaga eman zioten Zestoako hiribilduan zuten Etxeandia,
eskribauarekin. Joan Amilibiak Zestoako errebalean bere baratze eta Enekosauztegiko sagastiarekin, MarMartin Artzuriagarentzat etxe berriaren hormak erai- tini; baita Mozti baserria ere. Hurrengo Domu Santu
kiko zituen. Hormen, leihoen, ateen eta abarren ezau- egunean hasiko zen errenta aldia. Martinek urtero Nagarriak, eraikitzeko epeak, ordaintzeko era eta beste farroako bi dukat (80 txanpon) ordainduko zituen.
zenbait xehetasun kontratuan finkatuta utzi zuten.
Martinek Zestoako errebalean egiten ari zen etxe
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin berria lau urte baino lehen amaitzen bazuen, errentaGanbara, Martin Arzallus eta Joan Martinez Erretza- mendua bertan behera utzi ahal izango zuen; bestela ez.
Blas Artazubiaga eskribauak egindako agirian lekuko
balgoa (ikus [XVI. m. (29-VIII) 19] agiria).
Joan Amilibia, Pedro Otxoa Artazubiagakoa eta Joan
- 1529-IX-11n, Zestoan, hauek elkartu ziren: Zu- Urbieta izan ziren (ikus [XVI. m. (29-X) 7] agiria).
maiako Joan Fernandez Dornutegikoa, Zestoako
- 1529-X-12an, Zestoan, Joan Amilibia hargina eta
Martin Artzuriaga eta Getariako Lope Martinez Zarauzkoa. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agi- Martin Artzuriaga elkartu ziren. Martinek Joani 38
riaren arabera, Martin Artzuriagak, Joan Fernandezen dukat, 23,5 txanpon eta 24 kintal burdina ordaindu
izenean, 24 kintal burdina eman zizkion Lope Marti- zizkion, Zestoako errebalean etxe berriaren hormak
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5. (1529)

5.19. irudia. Aiako
udaletxea.

eta Sebastianek burdin mea ipiniko zuen, Bekolan gai
haiekin burdina lortzeko. Joanek Sebastiani, gainera,
kintal burdina bakoitzeko erreala ordainduko zion, eta
lortutakoa erdi bana egingo zuten. Bestalde, Sebastianek Joani Beduan 12 kintal burdina (zergak ordainduJarraian Joan Amilibiak konpromisoa hartu zuen, ta) maileguz eman zizkion, eta zumaiarrak hurrengo
lehendik egina zuten kontratuaren arabera, etxe berriko maiatzaren erdi alderako itzuliko zion zorra.
hormak luzitzeko (ikus [XVI. m. (29-X) 9] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joango Artzubia- 1529-XI-15ean, Aizarnan, Zestoako Martin Ar- ga, Martin Indo eta Domingo Aranguren (ikus [XVI.
tzuriaga eta Lope Ernataritz zurgina bildu ziren, au- m. (29-II) 1] agiria).
rrean Blas Artazubiaga eskribaua zutela. Martin Zes- 1529-II-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskritoako errebalean etxe berria egiten ari zen, eta Lopek
konpromisoa hartu zuen hurrengo Eguberrietatik hi- bauarengana osaba Sebastian Artazubiaga hurbildu
labetera 800 beso ohol (besoa 6na sosetan) emateko. zen. Ahalordea eman zien Zestoako Martin ArtzuriaMartin Artzuriagak bi kana artile-ehun ere emango gari eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Martinzizkion. Lekuko Martin Ganbara, Joan Pagino eta ez Untzetakoari, Joan Lopez Etxanizkoari eta beste
Martin Ezenarro zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. zenbait prokuradoreri, Zumaiako Joan Esnali zor bat
kobra ziezaioten eta, behar izanez gero, auzitara era(29-XI) 13] agiria).
man zezaten. Ahalordean lekuko zestoar hauek izan
5.1.11. Sebastian Artazubiaga eta Martin ziren: Kristobal Artzubiaga, Julian Olazabal eta Martin Ganbara (ikus [XVI. m. (29-II) 5] agiria).
Ondalde olagizonen agiriak
eraiki zitzan. Kostuaren zati bat zen ordainketa hura.
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ganbara,
Joan Arretxe eta Pedro Artazubiaga.

- 1529-IV-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- 1529-II-7an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zumaiako Joan Etxezarreta eta Zestoako Sebas- kribauaren aurrean, batetik Zestoako Sebastian Artatian Artazubiaga bildu ziren. Joanek Sebastiani maia- zubiaga eta, bestetik, Aiako Joan Egia bere aitarekin
tzaren erdi alderako 120 karga ikatz emango zizkion, bildu ziren. Aita-semeek zestoarrari Ezkurroako men- 313 -
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5.20. irudia. Indo
baserria.

dietan 350 karga ikatz egingo zizkioten hurrengo San
Migel egunerako. Karga bakoitza 14 kanako zakukoa
izango zen eta 60 sos balioko zuen. Sebastianek 200
karga ikatzen balioa ordaindu zien, eta gainerakoa
ikatza egin ahala ordainduko zien.

saldu zizkion Sebastiani, hogeita hamar bat dukatean.
Sebastianek mandoak ordaindu egin zizkion, eta Joan
Asuk ordainagiria eman zion. Agirietan lekuko hauek
izan ziren: Joango Artzuriaga, Martin Indo eta Martin
Zulaika (ikus [XVI. m. (29-V) 3] agiria).

- 1529-V-9an, Zestoan, Blas de Artazubiagarekin
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan
Otxoa Artazubiagakoa, Domingo Urbieta apaiza eta Martin Ondalde olagizona elkartu zen. Urbietako
Martin Fernandez Edarritzagakoa (ikus [XVI. m. (29- ama-semeei ordainagiria eman zien, 130 kintal burdina ordaindu zizkiotelako. Gero Zestoako Fernando
IV) 15] agiria).
Olazabal medikuak ordainagiria eman zion Martin
- 1529-V-3an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- Ondalderi, honek hari 135 kintal burdina ordaindu
bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Bertan Joan Asuk zizkiolako (Fernandoren emazte Maria Joango Auzioenez, Zestoako Sebastian Artazubiagak 24 dukat soroetxearen doteari zegozkionak). Martin Indok
eman zizkion, eta Joanek epe baten buruan itzuliko ezkontza-kontratuaren arabera arreoa jasotzeko eszion zorra. Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan kubidea izango zuen.
ziren: Martin Indo, Joango Artzuriaga eta Domingo
Agirian lekuko Joan Igartza, Joan Ondalde eta Julian
Ezenarro (ikus [XVI. m. (29-V) 2] agiria).
Olazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (29-V) 4] agiria).
Ondoren, leku berean beste agiri bat egin zuen eskri- 1529-X-5ean, Ibañarrietan, batetik Zestoako Sebauak. Joan Alkiza? maisuak eta Joan Arbestainek Sebastian Artazubiagari lehenago 46 dukateko zorra egin bastian Artazubiaga, eta, bestetik, Zumaiako Joan
zioten, eta Joan Asuk zorraren zati bat (14 dukat) ordain- Fernandez Dornutegikoa? (hau bere amaren izenean
du zion Sebastiani. Sebastianek ordainagiria eman zion. ere bai) bildu ziren. Elkarrekin ordura arte izan zituzten errentamenduen eta harremanen kontuak egin ziBestalde, Joan Asuk egun hartantxe Sebastiani 24 tuzten. Joanek Sebastiani 20 dukat eman zizkion, eta
dukateko obligazio-agiria eman zion, eta zamariak ere Sebastianek Joani ordainagiria.
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- 1529-XII-1ean, Azkotian, Zestoako Martin Indo,
Joan Ondalde eta Pedro Ausoroetxea preso zeuzkan
korrejidoreak. Domingo Aranburuk etxe ondoko bidea
itxi egin zuen egurrekin, eta Martin Ondaldek ozto- 1529-X-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- poak kendu egin zituen. Auzia Valladoliden zegoela,
bauarekin Joan Paginolarrea eta Sebastian Artazubia- Domingok berriz itxi zuen bidea, eta, Martin Ondaldega elkartu ziren. Joanek Sebastiani zortzi kintal burdi- ren aginduei jarraituz, Martin Indo, Joan Ondalde eta
na barra handitan (barra 4 “ertz” pisukoa izanik) zor Pedro Ausoroetxeak bidea ireki egin zuten berriz.
zizkion, eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
Orduan korrejidoreak hirurak preso hartu zituen,
zion, burdinak (zergak ordainduta) Beduan utzita.
Lekuko Zestoako Joan Igartza, Domingo Arrona (se- eta Azkoitiko kartzelan, Blas Artazubiaga eskribauamea) eta Joan Erretzabal izan ziren (ikus [XVI. m. ren bidez, ahalordea eman zieten Valladolidko Joan
Lopez Arrietakoari, Anton Orori eta beste zenbait
(29-X) 10] agiria).
prokuradoreri; baita Zestoako Otxoa Martinez Be- 1529-X-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- duakoari, Esteban Eztiolari eta Kristobal Artzubiagari
bauarekin Martin Arzalluz-Etxeandia eta Sebastian ere, auzian ordezka zitzaten. Ahalordean lekuko MuArtazubiaga zestoarrak bildu ziren. Sebastianek Mar- trikuko Joan Lopez Arteagakoa, Debako Martin Ibia
tini 7 kintal burdina pletinatan maileguz eman zizkion, eta Frantzisko Fernandez kartzelaria izan ziren (ikus
eta Martinek hurrengo Eguberrietarako itzuliko ziz- [XVI. m. (29-XII) 1] agiria).
kion, burdinak Beduako errenterian (zergak ordaindu- 1529-XII-21ean, Aizarnan, Sebastian Artazubiata) utzita. Obligazio-agirian lekuko hiru zestoar hauek
izan ziren: Pedro Iribarrena, Joan Otaegi eta Pedro gari obligazio-agiria eman zion Joan Paginok, Blas
Artazubiaga eskribauaren bidez. Joanek Sebastiani 40
Aizarnatea (ikus [XVI. m. (29-X) 14] agiria).
karga ikatz eginda utziko zizkion Pagioko mendietan
Ondoren, leku berean Blas Artazubiaga eskri- hurrengo inauteri egunerako. Ikatz haien balioa dirubauarekin Sebastian Artazubiaga eta Pedro Iribarrena tan ordaindu zion Sebastianek Joani. Lekuko zestoar
elkartu ziren. Sebastianek Pedrori idi parea 10 duka- hauek izan ziren: Migel Otxoa Artazubiagakoa, Martean saldu zion, eta Pedrok hurrengo San Joan egune- tin Legarda eta Martin Zulaika (ikus [XVI. m. (29rako ordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko Joan XII) 15] agiria).
Otaegi, Pedro Aizarnatea eta Martin Arzallus izan zi- 1529-XII-23an, Zestoako errebalean, Sebastian
ren (ikus [XVI. m. (29-X) 15] agiria).
Artazubiagak obligazio-agiria eman zion Pedro Mar- 1529-XI-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- tinez Baltzolakoari, Blas Artazubiaga eskribauaren
kribauarengana Martin Ondalde azaldu zen. Auzia bidez. Pedrok Sebastiani 80 kintal burdinak (pletina
zuen bide bati buruz eta beste zenbait gauzari buruz formako barretakoak) balio zuena dirutan eman zion,
Domingo Aranbururekin, honen emazte Maria Aran- eta Sebastianek aipatutako burdinak Beduako errenbururekin eta amaginarrebarekin. Auzia bideratzeko, terian utziko zizkion (zergak ordainduta) hilabeteko
ahalordea eman zien Valladolidko Kantzelaritzako epean. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin FerJoan Lopez Arrietakoari, Anton Orori eta beste zen- nandez Edarritzagakoa, Joan Otaegi eta Joan Igartza
bait prokuradoreri. Halaber Zestoako Otxoa Martinez (ikus [XVI. m. (29-XII) 17] agiria).
Beduakoari eta Esteban Eztiolari, auzian ordezka zeEgun eta leku berean, Sebastian Artazubiagari
zaten. Lekuko Zestoako Pedro Iribarrena, Joan Igartza eta Joan Otxoa Artazubiagakoa izan ziren (ikus obligazio-agiria eman zioten, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, Bizkaiko Muskizko Anton Rigadakoak
[XVI. m. (29-XI) 9] agiria).
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian lekukoetako bi Fernando Sorazabal eta Martin Ondalde
izan ziren (ikus [XVI. m. (29-X) 6] agiria).
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eta Pedro Barzenakoak. Bi bizkaitarrek hurrengo
martxoaren hasierarako 6 dukat eta 7 txanponeko zorra ordainduko zioten. Lekuko Zestoako Joan Otxoa
Artazubiagakoa eta Esteban Artazubiaga, eta Muskizko Fernando Barzenakoa izan ziren (ikus [XVI. m.
(29-XII) 18] agiria).

agiriak, aita zenaren testamentua, etab. ere). Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa,
Esteban Artazubiaga eta Martin Artzuriaga.

Jarraian, Maria Migelez Olidengoak zin egin zuen
agiriaren aurka ez zuela egingo eta 25 urte bete gabea
zela ez zuela argudiatuko (ikus [XVI. m. (29-II) 4]
5.1.12. Baltzolatarren eta lizarrarastarren agiria).

kontratu eta harremanak

- 1529-III-29an, Zestoan, Domingo Lizarraratsek
- 1529-I-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean agiri bat egin
bauarekin hauek elkartu ziren: batetik Debako Joan zuen (ikus [XVI. m. (29-III) 7] agiria). Egun eta leku
Baltzola, eta, bestetik, Zestoako Martin Ibañez Zu- berean, Domingo Lizarraratsek San Joan Ermuari eta
biaurrekoa, arreba Grazia Zubiaurre eta honen seme Joan Ermua zenari ordainagiria eman zien, zorra orJakobo Baltzola. Joan Baltzolak, hain zuzen, Jakobo daindu egin ziotelako (ikus [XVI. m. (29-III) 8] agiria).
Baltzolari eta honen anaia Joan Baltzoalri 25na dukat
1529ko maiatzean, Zestoan, Blas Artazubiaga
zor zizkien aitaren seniparteagatik. Debarrak, ordea,
egun hartan 50 dukat ordaindu zizkien Jakobo, Grazia eskribauak kontratua idatzi zuen. Domingo Lizarraeta Martini, eta zor osoa kitaturik geratu zen. Hirurek ratsek zortzi behi eman zizkien Pedro Etxeberriari eta
honen emazteari, Aizarnako Etxeberrin behar bezaordainagiria eman zioten debarrari.
la haz zitzaten. Hurrengo San Joan egunetik aurrera
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Ezenarro, urtero dukata ordainduko zioten Domingori, eta bi
Martin Artzuriaga eta Joan Erretzabal (ikus [XVI. m. urte barru beste zor bat ere bai. Domingori ganaduaren ugaltze eta gorabeheren berri emango zioten, eta
(29-I) 8] agiria).
Etxeberrin beste behirik ezingo zuten hazi.
- 1529-II-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriKontratuan lekuko Martin Artzuriaga, Anton Gobauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Fernando
Olazabal medikua, eta, bestetik, Jakobo Baltzola eta rosarri eta Joan Ondalde izan ziren (ikus [XVI. m.
emazte Maria Migelez Olidengoa. Emaztearen aita (29-V) 13] agiria).
(Pedro Migelez Olidengoa) hil zenean, Fernando Ola- 1529-VI-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrizabal izan zen alabaren zaindari eta administratzaile.
Hark kudeatu zituen Pedrok utzitako ondasunak eta bauaren aurrean Martin Argiain eta Domingo Lizarrarats zestoarrak bildu ziren. Domingok Martini maizorrak, eta hark mantendu zuen alaba.
leguz urrezko 19 dukat eman zizkion, eta Martinek
Egun hartan kontuak egin zituzten eskribauaren hurrengo San Joan egunetik hasita urtebeteko epean
eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren aurrean, eta Fer- ordainduko zion zorra. Obligazio-agirian lekuko
nandori 46 dukat eta 43,5 txanponeko zorra geratu zi- hauek izan ziren: Zestoako Martin Amilibia eta Joan
tzaion. Kopuru haren zati bat, 26 dukat, bertan ordain- Amilibia, eta Asteasuko Migel Agirre (ikus [XVI. m.
du zien Jakobori eta Maria Migelezi, eta 20 dukat eta (29-VI) 10] agiria).
43,5 txanpon hurrengo garizumako Pazko egunean
- 1529-VI-20an, Zestoan, Joan Baltzola eta Martin
ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
Ibañez Zubiaurrekoa elkartu ziren Blas Artazubiaga esBeraz, senar-emazteek ordainagiria eman zioten kribauarekin. Martin Ibañezek lehenago harria garraiaFernandori, eta honek obligazio-agiria haiei (baita tu zuen Joan Baltzolak, Joan Armendiak eta Maria Pe- 316 -
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rez Potzuetakoak eskatuta (ikus [XVI. m. (28-III) 16]
agiria). 45 dukat eta 36 txanponeko zorra egin zioten.
Dena den, zor hura Joan Baltzolak ordainduko
zion hurrengo Santiago egunean. Gero, jarraian Martin Ibañez Zubiaurrekoak emandako beste agiri baten
bidez, Joan Baltzolak eskubidea izango zuen Joan
Armendiari eta Maria Perezi zegokiena kobratzeko.
Obligazio-agirian lekukoetako bi Domingo Lizarrarats eta Sebastian Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m.
(29-VI) 19] agiria).
1529ko uztailean, Aizarnako plazan, Joan Baltzola debarra, Maria Perez Potzuetakoa eta honen lagun
Domingo bildu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean. Joan Baltzolak egun batzuk lehenago konpromisoa hartu zuen Martin Ibañez Zubiaurrekoari Joan
Armendiak eta Maria Perezek ere zor ziotena ordaintzeko (ikus [XVI. m. (29-VI) 19] agiria).
Ustez Zestoan, 1529ko uztailean, Blas Artazubiaga
eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Maria Martin
izeneko emakumeak eman zion norbaiti, eta bertan lekuko Zestoako Domingo izeneko bat (agian Domin- 5.21. irudia. Baltzolako etxe atariko arte handia.
go Lizarrarats) eta artazubiagatar bat izan ziren (ikus
lluskoa izan zela. Agirian lekuko eta sinatzaileetako
[XVI. m. (29-VII) 1] agiria).
bat Joanes Potzueta apaiza izan zen.
Ondorioz, Maria Perez Potzuetakoak eta DominGero Pedro Etxeberriak eta Maria Ruiz emazteak
gok obligazio-agiria eman zioten Joan Baltzolari,
hurrengo Santiago egunerako 15 dukat eta 5 erreal Domingo Lizarrarats, eskutik helduta, Urrutikoetxea
ordaintzeko. Obligazio-agirian lekuko Martin Artzu- baserrira sartu zuten, eta Domingok fisikoki bere gain
riaga, San Joan Etxegarai eta Joango Zuube izan zi- hartu zuen baserriaren eta bertako ondasunen jabetza.
ren. Jarraian, Maria Perez Potzuetakoak konpromisoa
- 1529-VII-25ean, Pedro Etxeberriak eta emazhartu zuen Domingo laguna obligazio hartatik onik
eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (29-VII) teak ordainagiria eman zioten Domingo Lizarraratsi,
honek Beduako errenterian (zergak ordainduta) 120
7] agiria).
kintal burdina eman zizkielako. Ordainagirian lekuko
- 1529-VII-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Arretxekoa, Joan
kribauak salerosketa-agiria idatzi zuen. Hain zuzen Martinez Erretzabalgoa eta Pedro Aranguren (Martin
Pedro Etxeberriak eta emazte Maria Ruiz Etxebe- Ruiz Arangurengoaren semea) (ikus [XVI. m. (29rrikoak Domingo Lizarraratsi Urrutikoetxea baserria VII) 17] agiria).
saldu zioten, bere lur, soro, bideko eskubide eta on- 1529-VII-28an Zestoan, Blas Artazubiaga eskridasun guztiekin. Prezioa 120 kintal burdinakoa zen.
Badirudi salerosketan fidatzaile Joan Martinez Arza- bauarekin Azpeitiko Joan Arraio eta Zestoako Do- 317 -
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5.22. irudia. Lizarrarats
etxea.

- 1529-IX-27an, ustez Zestoan, Blas Artazubiaga
mingo Lizarrarats elkartu ziren. Joanek Domingori
obligazio-agiria eman zion. Lekukoetako bi Martin eskribauak agiria idatzi zuen. Joan Baltzolak ahaArtzuriaga eta Joan Oliden zestoarrak izan ziren (ikus lordea eman zion Berastegiko Migel Bulaziari (edo
Ulaziari), Martin Zabalo zenaren emazte eta oinorde[XVI. m. (29-VII) 29] agiria).
koei bi dukateko zorra kobra ziezaien. Agirian lekuko
Zestoan, 1529ko abuztuan, Blas Artazubiaga es- zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa,
kribauaren aurrean Domingo Lizarraratsek ahalordea Joan Igartza eta Pedro Artazubiaga (ikus [XVI. m.
eman zion Martin Akoa-Ibiakaitzi. Itsasontzia bida- (29-IX) 17] agiria).
liko zuen Andaluziara salgaiekin, eta bertan joango
- 1529-IX-29an, Zestoan, Domingo Lizarraratsek
zen Martin. Salgaiak ahalik eta ongien kudeatuko zi120 libra urdai gordailuan hartu zituen, Grazia Etotuen (ikus [XVI. m. (29-VIII) 3] agiria).
rraetxea epaiaren bidez kondenatu egin zutelako.
Zestoan, 1529ko abuztuan, Blas Artazubiaga eskri- Domingok epaiaren arabera eskatutako bakoitzean
bauak, Joan Perez Artigakoaren? aginduz ahalordea libra 11 maraian emango zuen. Grazia Etorraetxeak
idatzi zuen Domingo Lizarrarats gaztearentzat. Joan konpromisoa hartu zuen Domingo obligazio hartaPerezek Debatik Cadiza 40 uztai-zumitz bidaliko zi- tik onik ateratzeko. Agirian lekuko Domingo Agirre,
tuen itsasoz, eta Domingo gazteak ahalik eta ongien Martin Fernandez Edarritzagakoa eta Bartolome Txisaldu eta kudeatuko zituen. Ahalorde-agirian lekuko riboga izan ziren (ikus [XVI. m. (29-IX) 19] agiria).
hiru zestoar hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats
- 1529-X-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eszaharra, Joan Akoa eta Domingo Ezenarro Ikus [XVI.
kribauaren aurrean Zumaiako Martin Olaskoaga,
m. (29-VIII) 4] agiria).
seme Domingo Olaskoaga eta Debako partean bizi
Ustez 1529ko irailean, Zestoan, Joan Gorostiaga zen Joan Baltzola elkartu ziren. Joan Baltzolak aizumaiarrak baltzolatarren batekin kontratua egin zuen ta-semeei idi parea saldu zien 13,5 dukatean, eta bi
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Agirian le- epetan ordainduko zioten: erdia hurrengo Eguberriekukoetako bi Joan Urbieta eta Martin Txiriboga izan tan, eta beste erdia hurrengo garizumako Pazko egunean. Agirian lekuko Joan Lizarrarats, Joan Amilibia
ziren (ikus [XVI. m. (29-IX) 3] agiria).
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eta seme Lope Amilibia zestoarrak izan ziren (ikus go zen. Zordunetako batzuk hauek ziren: Domingo
Larretxe arroarra, San Joan Asu eta Benito Arano ge[XVI. m. (29-X) 12] agiria).
tariarrak, Maria Martin Irure eta Domingo Sakoneta
Egun eta leku berean, Joan Baltzola eta Maria debarrak, eta Joan Galdona mutrikuarra.
Joango izeneko emaukumea bildu ziren Blas ArtazuAhalorde-agirian lekuko Pedro Iribarrena, Joan
biaga eskribauaren aurrean. Maria Joangok 5 dukat
eman zizkion Joani, eta honek ahuntzak eman zizkion Erretzabal eta Lope Amilibikoa zestoarrak izan ziren
ordainetan. Lekuko Domingo Artazubiaga, Joan Akoa (ikus [XVI. m. (29-XI) 2] agiria).
“Arbestain” eta Meltxor Artazubiaga izan ziren (ikus
- 1529-XI-30ean, Zestoan, bertako Domingo Li[XVI. m. (29-X) 13] agiria).
zarraratsekin Arroako Pedro Lopez Erkisketakoa eta
- 1529-XI-1ean, Zestoan, Debako parteko Joan Itziarko Joan Urainziar mazolaria elkartu ziren, Blas
Baltzola eta Joan Areitzaga azaldu ziren Blas Arta- Artazubiaga eskribaua bertan zela. Pedrok eta Joanek,
zubiaga eskribauaren aurrean. Domingo Erlete zenak ikatza eginda, Domingorekin izandako harremanen
aipatutako bi debarrak testamentu-betearazle izenda- kontuak egin zituzten, eta lehen biek Domingori 12
tu zituen (Maria Martinez Erletekoa emaztea eta Joan dukat zor zizkiotela erabaki zuten. Hurrengo martxoko
Domingez Areitzagakoa zena ere bai), Martin Perez Andre Mariaren egunerako ordainduko zioten zorra.
Gorozikakoa eskribauarekin egindako testamentuan.
Jarraian, Joan Urainziarrek onartu egin zuen DoDomingo Erlete zenaren alaba Domenja Erlete mingok, Erlete baserriaren eta Makaztegi izeneko leMendarora ezkondu zen Pedro Irabanarekin, eta do- kuaren artean emanda, 360 karga ikatz hartu zituela
tearen zati bat jasotzeko zeukan artean. Ondorioz, (bina txanponean), eta haien balioa (720 txanpon edo
Joan Baltzolak eta Joan Areitzagak ahalordea eman 15,6 dukat zahar) zor ziola. Hurrengo ekaineko San
zieten Pedro Irabanari eta Domenja emazteari aita Joan egunean ordainduko zion. Obligazio-agirietan
Domingo Erlete zenaren zordunengandik doteagatik lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Domingo Aspe,
zegokiona kobratzeko. Hortik gorakoa Maria Marti- Joan Oliden eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (29-XI)
nez Erletekoarentzat eta honen oinordekoentzat izan- 16] agiria).

5.23. irudia. Aizarnako
Aranburu.
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- 1529-XII-20an, Aizarnako Aranburu etxearen
aurrean, Domingo Lizarrarats eta Maria Perez Aranburukoa elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin. Aranburu etxekoek itxi egiten zuten aurreko
hariztian zegoen bidea (ikus [XVI. m. (29-XI) 9]
agiria). Domingo Lizarraratsek, ordea, eskubidea
zuen bide hartatik bere Urrutikoetxea baserrira igarotzeko, eta zamarriak oholez kargaturik zituen bide
hartan. Beraz, bidea ireki egin zuen, eta Maria Perez Aranburukoari kargu hartu zion. Maria Perezek
onartu egin zion handik igarotzeko eskubidea zuela, eta eskribauak han gertatuaz agiria idatzi zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joanes Potzueta
eta Esteban Aranguren, eta Alkizako Martin Berridi
(ikus [XVI. m. (29-XII) 14] agiria).

Zestoan, 1529ko abuztuan, Blas Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Besteak beste,
Maria Ruiz Etxeberrikoak eman zion norbaiti. Lekukoetako bat Joanes Potzueta izan zen (ikus [XVI.
m. (29-VIII) 6] agiria).
- 1529-VIII-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Domingo Lizarraratsek obligazio-agiria egin zuen. Aizarnako Pedro Etxeberriak eta
emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak zorra egin zieten
Errezilgo Joan Erkiziari eta Martin Basaberi. Domingo Lizarraratsek bere gain hartu zuen zor hura, eta
konpromisoa hartu zuen Joan Erkiziari 17 dukat ken
erreal bat, eta Martin Basaberi bere partea hurrengo
Eguberrietarako ordaintzeko.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
5.1.13. Aizarnako Pedro Etxeberriaren eta
Joanes Potzueta, Joan Erretzabal eta Martin Etxeanemaztearen arazoak
dia (ikus [XVI. m. (29-VIII) 15] agiria).

- 1529-VII-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Rruiz Etxeberrikoa eta emazte
Maria Ruiz Etxeberrikoa elkartu ziren. Senar-emazteek Domingo Lizarraratsi Urrutikoetxea baserria saldu zioten 120 kintal burdinatan. Domingok kintalak
Beduan utzita ordaindu zituen, eta Maria Ruizek zin
egin zuen ordainagiriaren aurka ez zela joango. Lekuko Joan Aranguren, Joanes Potzueta eta Joan Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VII) 24] agiria).
Ustez Aizarnan, 1529ko abuztuan, Blas Artazubiaga eskribauak errentamendu-kontratua idatzi zuen.
Aizarnako Etxeberri baserria Pedro Etxeberria eta
Maria Joan emazteak Martin Arzallusi eta emazteari
errentan eman zieten lau urterako. Soroetan jasotako
uztaren laurdena errenta ordaintzeko izango zen. Sagarra, gaztaina eta intxaurra erdi bana hartuko zuten.
Ganaduak ere erdi bana haziko zituzten maizterrek,
eta sagarrondoak aitzurtu eta simaurtu ere egingo zituzten. Zuhaitzak ezingo zituzten moztu, nagusiaren
baimenik gabe.

- 1529-X-3an, Zestoako errebalean, batetik Domingo Lizarrarats, eta, bestetik, Pedro Etxeberria
eta emazte Martin Ruiz Etxeberrikoa elkartu ziren.
Domingo Lizarraratsek senar-emazteen hainbat hartzekoduni 50 kintal burdina eman zien. Ana Arretxe,
Martin Artzuriaga, Martin Itziar eta beste zenbait ziren hartzekodunak. Ondorioz, Pedrok eta Maria Ruizek ordainagiria eman zioten Domingori.
Jarraian, Maria Ruiz Etxeberrikoak zin egin zuen
ordainagiriaren aurka ez zela joango. Blas Artazubiagak idatzitako agirietan lekuko hiru zestoar hauek
izan ziren: Pedro Artazubiaga eskribaua, Martin
Ganbara eta Kristobal Erretzabal (ikus [XVI. m. (29X) 5] agiria).

- 1529-XII-12an, Aizarnan, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauarekin, batetik Martin Lizasoeta eta
Pedro Etxeberria, eta, bestetik Pedro Egaña elkartu ziren. Pedro Egañak alaba Maria Perez Zubiaurrekoaren
izenean ere jardun zuen. San Joan Ibañeta eskribauaErrentamendu-agirian lekuko zestoar hauek izan ren aurrean lehenago Martinek eta Pedro Etxeberriak
ziren: Joanes Potzueta, Joan Zabala eta Domingo 20 kintal burdinako zorrra egin zieten Pedro Egañari
eta alaba Maria Perezei. Egun hartan, ordea, zordunek
Aspe (ikus [XVI. m. (29-VIII) 2] agiria).
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ordaindu egin zituzten 20 kintalak, eta Pedro Egañak
ordainagiria eman zien. Konpromisoa hartu zuen hamar eguneko epean alaba Maria Perez Zubiarrekoak
ere onartuko zuela ordainagiria. Lekuko Joanes Potzueta, Joan Martinez Akoakoa eta Joan Zelaia izan
ziren (ikus [XVI. m. (29-XII) 7] agiria).

5.1.14. Aizarnako elizako lanak
- 1529-VII-12an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin honako hauek zeuden: batetik Joan Martinez Olotzagakoa kontularia eta Joan Zelaia-Intzina,
eta, bestetik, Joan Amilibia hargin-maisua. Joan Amilibiak Aizarnako elizan, Pedro Altzaga hargin-maisuak egindako planoaren arabera, urrezko 360 dukat
gehi 100 dukaten balioa zuten hormak eraikiko zituen.
Elizaren ondasun eta errentetatik ordainduko zioten kopuru hori. 46 dukat hurrengo Eguberrietarako
emango zizkioten, 110 dukat hurrengo garizumako
Pazko egunerako, 115 dukat 1530. urteko abuztuko
Andre Mariaren egunean, eta gainerakoa elizak errentak eskuratu ahala ordainduko zioten Joan Amilibiari.
360 dukaten balioko hormez gain, hargin-maisuak
5.24. irudia. Aizarnako elizako portalea.
handik aurrera beste 100 dukaten baliokoak ere erai- 1529-X-24an, Aizarnan, bertako Tomas Egaña
kiko zituen, eta haiek elizak dirua zuen neurrian ordainduko zizkioten. Joan Amilibiak lau urteko epea eta Pedro Egaña gaztea bildu ziren Blas Artazubiaga
eskribauarekin. Elkarrekin kontratua egin zuten hazuen lanak amaitzeko.
rremanak arautzeko eta baldintza batzuk betetzeko.
Joan Amilibiak honako fidatzaile hauek aurkeztu Tomas Egaña behartuta zegoen, Martin Arzallusekin
zituen: Pedro Iribarrena hargina, Joan Urbieta, Joan batera, Aizarnako elizako arkuarentzat harria atera,
Pagino, Martin Amilibia, Lope Amilibia eta Joan garraiatu eta Joan Amilibia hargin-maisuari ematera.
Zuube hargina. Joan Amilibiak, gainera, konpro- Lan hori Pedro Egañak bere gain hartu zuen, eta bemisoa hartu zuen bere fidatzaile guztiak obligazio tetzen ez bazuen, hurrengo Domu Santu egunerako 6
hartatik onik ateratzeko. Kontratuan lekuko zestoar dukat ordainduko zituen.
hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa, MarBestalde, Pedro Egaña gazteak Tomasi diru kopuru
tin Artzuriaga eta Pedro Iribarrena (ikus [XVI. m.
bat eman behar zion hurrengo Eguberrietan, Pedroren
(29-VII) 6] agiria).
anaia San Joan Egaña Tomasen alabarekin ezkondu zeGarbi dago Aizarnako elizan lan handiari hasiera nean, dotearen zati gisa, agindu ziolako. Pedrok Egueman behar ziotela. Lehen zegoenaren gainean eliza berrietako ordainketa urtebetez geroratu ahal izango
berria egingo zutela pentsa liteke; izan ere, aurrekon- zuen. Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Petua handia zen eta lau urtez arituko ziren lanean. Zo- dro Iribarrena, Domingo Arrona eta Martin Fernandez
ritxarrez ez dugu Pedro Altzagaren planorik eskuratu. Edarritzagakoa (ikus [XVI. m. (29-X) 16] agiria).
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5.1.15. Maria Joango Lasaoren eta Paskua- zuen Zestoako Blas Artazubiaga eskribauarekin.
Zumaiako San Pedro elizan lurpera zezatela agindu
la Urangaren testamentuak
1529ko ekainean, Aizarnako Arretxean, Maria Joango
Lasao alargunak testamentua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Aizarnako elizan lurperatuko zuten, Lasao etxeko hilobi nagusiaren ondoko
hilobian. Ohiko hiletak eta urteurrenak egingo zizkioten. Gatibu zeuden kristauak askatzeko zilarrezko
erreala utzi zuen. Joan Otxoa Artazubiagakoak bitan
30na meza emango zituen haren arimaren alde.

zuen, San Frantziskoren abitua jantzita. Ohiko hiletak eta urteurrenak egingo zizkioten. Limosnak honako hauentzat eman zituen: gatibu zeuden kristauentzat (erreal bat), Zumaiako San Pedro elizarentzat
(2 erreal), San Pedro elizako serorentzat (2 erreal),
Andre Mariaren ospitalearentzat (erreal bat), beheko
ospitalearentzat (erreal bat), Santiago ermitarentzat
(3 txanpon), Beduako San Migelentzat (3 txanpon)
(seguruenik Artadiko San Migel izango da), Beaingo
San Lorenterentzat (3 txanpon), Indanetako San Martinentzat (3 txanpon), Santa Klararentzat (3 txanpon)
eta San Telmorentzat (3 txanpon).

Ondoren Maria Joangok bere zorren zerrenda egin
zuen: Joan Otxoa Artazubiagakoari 20 txanpon zor
zizkion, Katalina Egañari 4 edo 5 txanpon eta Maria
Zumaiako San Pedro elizan Joanes Mendaro iloSanta Engraziari 9 txanpon (Martin Egañak ordainbak urtebetez egunero meza errezatuko zuen haren
tzekoak).
arimaren alde, Sasiolako fraide frantziskotarrek 30
Jarraian Maria Joango Lasaok bere ondasunak ai- meza emango zituzten, eta Zumaiako elizan Joanes
patu zituen, eta testamentu-betearazle Maria Nikolas Mendarok bi aldiz 30 meza, Martin Larragibelek 30
Zabala-Lasao izendatu zuen. Testamentuan lekuko meza eta Domingo Dornutegik beste 30 meza.
zestoar hauek izan ziren: Joan Igartza, Martin FerPaskuala Urangak Joanes Mendaro iloba apaizari
nandez Edarritzagakoa, Lope Zelaia eta Joan Zabala
ohe osoa eta sei oheren arropa, mahai-zapiak eta etxe(ikus [XVI. m. (29-VI) 1] agiria).
ko tresneria utzi zizkion. Aipatutako mezak emateko
- 1529-XII-24an, Zumaiako Talai aldeko erreba- Joanes Mendarori 22 dukat eman zizkion. Gainera
lean, Paskuala Uranga alargunak testamentua egin Paskualak Zumaian sagastia eta hariztia zeuzkan Joan

5.25. irudia. oikiako
otsangobekoa.
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Irureren eta Joan Baltzolaren sagastiaren ondoan.
Haiek Domenja Uranga ahizpa alargunari utzi zizkion. Domenjak sagastia eta hariztia enkantean saldu
egingo zituen. 73 dukat eta Gaztelako erreal bat baino
gehiago jasotzen bazuen, hortik gorakoa Mutrikuko
Marina Aizarnazabali (Paskualaren senar zenaren
arrebari) emango zion.
Beste zenbait agindu ere eman zuen Paskuala Urangak bere testamentuan, eta, agindu haiek gauzatzeko,
testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Joanes
Mendaro iloba eta Domenja Uranga ahizpa. Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Martin Otsango apaiza,
Anton Garate, Frantzisko Arlaureta, Nikolas Larragibel apaiza, Joango Altzola eta Joanes Mendaro apaiza.
Testamentua itxia zen, hau da, itxi eta zigilatua,
Paskuala hil arte eskribauak gorderik edukiko zuena.
Azaleko orrian sinatu zutenak hauek izan ziren: Zumaiako Martin Otsango, Joanes Areitzaga (Joan Sebastian Elkanorekin bigarren espedizioan 1525-VII24an Moluketara abiatutakoa), Nikolas Larragibel,
Anton Garate, Joanes Mendaro, Joan Altzola eta
Frantzisko Arlaureta, eta Zestoako Fernando Olazabal maisua (ikus [XVI. m. (29-XII) 19] agiria).

kizunak. Horrez gain, Tomasen amaginarreba Grazia
Egañak bere gozamena zuen etxe hartan, eta ezkonberriei utzi zien, baina Tomasek eta ezkonberriek erdi
bana urtero 3 dukat eman beharko zizkioten. Gainera,
imina erdia linazi ereiteko lurra prest utziko zioten.
Grazia amaginarrebaren hiletak eta elizkizunak ere
erdi bana egingo zituzten Tomasek eta ezkonberriek.
Tomas Egañak beretzat gorde zituen upel berri bat eta
sagarrondo-mintegia.
Pedro Egañak eta emazteak San Joan Egañaren
dote gisa Tomasi 100 dukat agindu zizkioten, hiru
urtean hiru epetan ordaintzeko. Diru hura Tomasen
gainerako seme-alabei dotea ordaintzeko izango zen.
Ezkonberriei Pedro Egañak ohe bat, 20 ardi, behia
txahalarekin eta bina urteko bi zekor agindu zizkien.
Tomas Egañak fidatzaile gisa Domingo Aranburu
eta Joan Arregi-Zabala aurkeztu zituen. Pedro Egañaren eta Maria Fernandez emaztearen fidatzaile Pedro
Egaña semea eta Pedro Etxeberria izan ziren.

Ezkontza hura legezko seme-alabarik izan gabe
hausten baldin bazen, edo seme-alabak testamentua
egiteko adina izan baino lehen hiltzen baziren, dohaintzan emandako ondasun bakoitza jatorrizko en5.1.16. Egañatarren ezkontza eta senideen borrera itzuliko zen.

agiriak

Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
- 1529-I-6an, Aizarnan, San Joan Egaña eta Maria Joan Ruiz Etxeberrikoa, Fernando Ruiz EtxebeEgaña ezkondu ziren. Ezkontza-kontratua Blas Arta- rrikoa anaia (Ordizian bizi zena), Domingo Aranguzubiaga eskribauak idatzi zuen. Pedro Egañaren eta ren eta Joan Arano.
Maria Fernandez Egañakoaren semea zen San Joan,
Jarraian, Egañazpiko atarian, eskribau eta lekuko
eta, Maria, berriz, Tomas Egañaren eta Mari Egaña
zenaren alaba. Tomas Egañak ezkonberriei Egañazpi berak aurrean zirela, Pedro Egaña gazteak (San Joan
baserria eman zien, bertako lur, soro, zuhaitz eta guz- Egañaren anaiak) Tomas Egañari 20 dukat agindu zizti. Etxeko lanabesak, upelak, ontziak, arreoaren erdia, kion, etxeko beste seme-alabei dotea emateko. Pedro
bi ohe eta lau ez beste kutxa guztiak eman zizkien; Egaña gazteak hiru urtean eta hiru epetan ordainduko
zizkion 20 dukatak. Ezkontza legezko seme-alabarik
hogei ardi eta behia txahalarekin ere bai.
gabe hausten baldin bazen, 20 dukatak jatorrizko enTomas Egañak beretzat gorde zuen, bizialdirako, borrera itzuliko ziren.
dohaintzan emandako ondasunen gozamenaren erdia.
Ondoren, leku berean, Maria Egaña ezkonberriaTomas hildakoan ezkonberrientzat izango zen dena,
baina hauek egin beharko zizkioten hiletak eta eliz- ren Grazia eta Katalina Egaña ahizpek uko egin zie- 323 -
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5.26. irudia. Aizarnako
Aranguren.

ten, Maria ahizparen alde, Egañazpin izan zitzaketen Joan Kamio eta Pedro Egaña izan ziren (ikus [XVI.
eskubideei. Haiek dotea jasoko zuten, eta zin egin m. (29-II) 2] agiria).
zuten ezkontza-kontratuak zioenari ez ziotela aurka
- 1529-IV-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriegingo (ikus [XVI. m. (29-I) 3] agiria).
bauaren aurrean Domingo Arangurenek obligazio-agi- 1529-I-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ria eman zion Martin izeneko zestoar bati. Abuztuko
bauaren bidez Grazia Egañak ahalordea eman zien Andre Mariaren egunean zenbait dukateko zorra oranaia Tomas Egañari eta Gipuzkoako korrejimenduko dainduko zion. Obligazio-agirian lekuko Martin ArtzuJoan Lopez Etxanizkoari, Pedro Zabalari eta Joan Mar- riaga, Txerran Etxeberria eta Martin Akertza zestoarrak
tinez Untzetakoari. Grazia Egaña hain zuzen Joanes izan ziren (ikus [XVI. m. (29-IV) 14] agiria).
Azpururen seme Joanes Etxetaren alarguna zen, eta
- 1529-XI-15ean, Aizarnan, Egañazpiko Tomas
Aiako Martin Olazabalek 5 dukat zor zizkion. Batez
ere Tomas Egañaren esku geratu zen zor hura kobra- Egaña eta San Joan Egaña suhia bildu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Tomasek Egañazpin
tzeko ardura.
zeukan gozamena San Joani utzi zion hurrengo bost
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: urterako (igaro berria zen Domu Santu egunetik epea
Martin Ganbara, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Mel- hasita). Horren truke biek bete beharko zituzten baldintzak zehazteko, lau epaile arbitro izendatu zituztxor Artazubiaga (ikus [XVI. m. (29-I) 5] agiria).
ten: Tomasek Martin Ezenarro eta Joan Arano, eta
- 1529-II-7an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- San Joanek Martin Zulaika eta Lope Zelaia. Epaia
bauaren aurrean Martin Egaña eta honen suhi Do- emateko 10 eguneko epea zuten. Epaia betetzen ez
mingo Aranguren elkartu ziren. Martinek Domingo- zuen aldeak 20 dukateko isuna ordaindu beharko
ri Aranguren baserrian zuen gozamena utzi zion lau zuen. Grazia Egañari erdi bana ordainduko zioten San
urterako, abuztuko Andre Mariaren egunean hasita. Joanen ezkontza-kontratuan agindu zitzaiona.
Ordainetan Domingok Martini urtero 4 anega gari,
Agirian lekuko Getariako Sebastian Zabalaga eskribaua
beste zereal bateko 2 anega eta jasotako sagarraren
laurdena emango zizkion. Lekuko Martin Artzuriaga, eta Zestoako Joan Urbieta eta Martin Artzallus izan ziren.
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Jarraian, Aizarnan bertan, lau epaile arbitroek, aho
batez, beren baldintzak ezarri zituzten. San Joan Egañak urtero Tomas Egañari 6 anega gari eta bi anega artatxiki emango zizkion. San Joanek urtero 60 txanpon
emango zizkion Tomasi sagarragatik. Urtebeteko epean
San Joanek baserriko erreteila egingo zuen. Dolare berriak egin edo zeudenak konpondu behar baziren, erdi
bana ordainduko zuten. San Joanek elikatuko zuen baserrian Tomasen alaba gazteena. Gainerako seme-alabak Tomasek elikatuko zituen baserritik kanpo.
Tomasek San Joani 60 abere xehe, idiak eta lanabesak emango zizkion, baina bost urte barru berriz
eskuratuko zituen emandako egoera berean. Tomasek
gela edukiko zuen beretzat baserrian, etab.
Epaian lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, Martin Ganbara eta Joango Zuube (ikus
[XVI. m. (29-XI) 14] agiria).

5.1.17. Urbietatarren eta ganbaratarren
agiriak
- 1529-II-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean Martin Ganbara, Kontzejuko alkatea, ofizialak
eta beste zenbait herritar bildu ziren. Martin Ganbarak
errebalean zuen etxearen ondoan eta bidearen ertzean
bi mugarri ipini zituzten. Dena den, Martinek etxearen ondoan lizarra eta intxaurrondoa zeuzkan, eta haiei
buruzko eskubideak beretzat gorde zituen.

5.27. irudia. Urbieta etxeko atea.

bietak. Beraz, Domingo Urbietak Joan Martinez Igartuakoari eman zizkion 44 dukatak Joan Urbietari eta
Maria Beltrani kobratzeko eskubideak. Agirian lekuko
honako hauek izan ziren: Martin Akertza, Felipe Lasalde eta Joan Urbieta (ikus [XVI. m. (29-VI) 7] agiria).

- 1529-VI-8an, Iraetan, Blas Artazubiaga eskriLekuko Zestoako Esteban Eztiola eta Martin Artzuriaga, eta Zumaiako Ramus Gorosarri izan ziren bauarekin Domingo Urbieta apaiza eta Joan Urbieta anaia elkartu ziren. Joan Urbietak eta ama Maria
(ikus [XVI. m. (29-II) 10] agiria).
Beltranek, Domingori zor ziotenaren zati bat ordain- 1529-VI-8an, Iraetan, Blas Artazubiagaren eta tzeko, zilarrezko katilua eman zioten, eta Domingok
beste eskribau baten aurrean honako hauek azaldu zi- ordainagiria eman zien.
ren: Domingo Urbieta apaiza, Joan Urbieta anaia eta
Horrez gain, Urbietako errotaren errentamenduaJoan Beltran Iraeta (azken hau Iraetako Joan Martinez
gatik ama Maria Beltranek Domingo seme apaizari
Igartuakoa olagizonaren ordezkari gisa).
astero imina bat gari eman behar zion, baina DominJoan Martinez Igartuakoak Domingo Urbietari 44 gok amari obligazio hura barkatu egin zion. Lekuko
dukat eman zizkion, baina Domingori gehiago zor ziz- Martin Akertza, Felipe Lasalde eta Martin Ibarrola
kioten anaia Joan Urbietak eta ama Maria Beltran Ur- debarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VI) 8] agiria).
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- 1529-VI-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren eta Joan Igartza alkatearen aurrean Lopeitza
Ariztondo azaldu zen. Joaniko Ganbararen emaztea
zen, baina senarra aspaldian Zestoatik kanpo zebilen.
Lopeitzaren seme Martin Ganbara Maria Anton Indorekin ezkondu zenean, Fernando Olazabalek 40 dukat,
arropak eta beste zenbait gauza agindu zituen. Haiek
kobratzeko Lopeitzak auzitara joateko senarraren baimenik ezin zuen lortu, eta alkateari eskatu zion.

- 1529-IX-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Bertan,
Maria Joango Ganbara alargunak Domingo Olazabalegiri Baioko baserria bere lur eta ondasunekin 7
urterako errentan eman zion. Errenta aldia hurrengo
Domu Santu egunean hasiko zen.

Soroetan jasotako alearen laurdena errenta ordaintzeko izango zen. Sagastiak nola zaindu eta ongarritu
ere zehaztu zuten. Bildutako sagarraren laurdena maizLopeitza Ariztondok lekukoak aurkeztu zituen, eta terrarentzat izango zen, eta hiru laurdenak Maria Joanhauek zin egin zuten egia aitortuko zutela. Joan Ka- gorentzat. Gainerako fruituak erdi bana hartuko zituzmiok eta Domingo Arretxe “Amezketak” ziotenez, 20 ten. Domingok Maria Joangori anega erdia linazia ereiurte baino gehiago zen Joaniko Ganbara (Lopeitzaren teko lursaila prestaturik eta ongarriturik utziko zion.
senarra) Zestoatik kanpo zebilela. Denboraldi horreAgirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan
tan Indietan eta Andaluzian ibili omen zen, baina sorIbañeta, Joan Oliden eta Frantzisko Artiga (ikus [XVI.
terrira ez omen zen itzuli.
m. (29-IX) 16] agiria).
Alkateak, bere informazioa lortu ondoren, baimena eta ahalmena eman zizkion Lopeitzari bere auzie- 5.1.18. Joan Amilibia harginaren eta zutan agiriak egin zitzan. Lekuko Joan Otaegi, Domingo biaurretarren tratuak
Lizarrarats eta Klemente Aisoro izan ziren.
- 1529-V-17an, Zestoako errebalean, Blas ArtazubiaJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, ga eskribauarekin bi zestoar hauek elkartu ziren: bateLopeitza Ariztondok seme Martin Ganbarari ahalor- tik, Grazia Martinez Zubiaurrekoa alarguna, eta, besdea eman zion Fernando Olazabal auzitara eraman tetik, Grazia Amilibia (Joanes Oiartzunen emaztea).
eta zorra kobra ziezaion (ikus [XVI. m. (29-VI) 16] Grazia Amilibiak Grazia Martinezi 39 sagarrondoko
agiria).
azalerako sagastia saldu zion. Horretarako Grazia
Amilibiak senarrak Azpeitiko Domingo Altzaga esUstez 1529-VII-24an, Blas Artazubiaga eskribauak kribauaren aurrean emandako ahalordea zuen.
obligazio-agiria idatzi zuen. Itziarko Joan Urainziarrek
ganaduren bat erosi zuen, eta obligazio-agiria eman
Sagastia 39 dukatean saldu zuen Grazia Amilibiak
zion saltzaileari. Lekuko hiru zestoar hauek izan zi- (sagarrondo bakoitzaren prezioa dukat batekoa zen),
ren: Joan Urbieta, Joan Zuube eta San Joan Egaña eta gainera Grazia alargunak beste dukat bat eman
(ikus [XVI. m. (29-VII) 23] agiria).
zion, bertan sagarrondo zahar batzuk zeudelako, hau
da, 40 dukat ordaindu zizkion guztira. Urrezko dukata
1529ko irailean, Zestoan, dirudienez Joan Ami- 50 txanponekoa zen.
libiak 6.950 marai ordaindu zizkion Joan Erretzabali Zestoako Kontzejuak Aizubian zituen erroten
Sagastiaren mugak hauek ziren: Domingo Arretxe
errenta gisa. Joan Amilibiak, dirudienez, 11 dukat, “Amezketa”ren sagastia, Ipintzakoen sagastia, goial5 txanpon eta 5 marai ere ordaindu zizkion Martin dean beste sagasti bat eta behean Aizubiko errotarako
Ganbara fielari. Agirian lekuko, besteak beste, Joan ubidea. Salerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren:
Igartza eta Joan Kamio izan ziren (ikus [XVI. m. Domingo Arretxe “Amezketa”, Domingo Zabala eta
(29-IX) 1] agiria).
Martin Ganbara.
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5.28. irudia.
Beduaundi.

Zestoan, ustez 1529ko uztailean, Blas ArtazubiaJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Grazia Amilibiak zin egin zuen salerosketa-agiriaren ga eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako
aurka ez zela joango (ikus [XVI. m. (29-V) 6] agiria). Joan Paginok Joan Amilibia harginari 2,5 dukat zor
zizkion, eta epe baten barruan ordaintzeko konpro- 1529-VI-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- misoa hartu zuen. Agirian lekukoetako bi Joan Igarbauaren aurrean Martin Indo eta Martin Ibañez Zu- tza eta Joan Martinez Lilikoa apaiza izan ziren (ikus
biaurrekoa elkartu ziren. Martin Ibañezek Martin In- [XVI. m. (29-VII) 2] agiria).
dori idi pare gaztea saldu zion 16 dukatean, eta honek
-1529-VII-26an Arroan, Blas Artazubiaga eskrihari hurrengo San Joan egunetik hasita urtebeteko
epean ordainduko zion zorra. Salmenta-agirian le- bauarekin Zarauzko Joan Sorola eta Zestoako Markukoetako bat Martin Artzuriaga zestoarra izan zen tin Ibañez Zubiaurrekoa bildu ziren. Martin Ibañezek Joani hezitako idia saldu zion, eta zarauztarrak
(ikus [XVI. m. (29-VI) 6] agiria).
8 dukat ordainduko zizkion hurrengo San Migel
- 1529-VI-11n, Ibañarrietan, Zumaiako Joan Fer- egunean. Obligazio-agirian lekuko Joan Lizarrarats
nandez Dornutegikoa hiru zestoarrekin bildu zen, eta Martin Perez Kortazarkoa zestoarrak eta Migel
Blas Artazubiaga eskribaua ere bertan zela. Joan Ami- Larrar azpeitiarra izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VII)
libia hargina, Martin Zuube eta Zubigoeneko Marga- 27] agiria).
rita Zuube ziren zestoarrak. Zumaiarrak maileguz 24
- 1529-IX-5ean, Arroan, Martin Ibañez Zubiaukintal burdina pletinatan eman zizkien, eta hurrengo
inauterietarako ordainduko zioten zorra, burdina Be- rrekoak eta Joan Otaegi harginak tratua egin zuten.
duako Errenterian edo Oikiakoan zergak ordainduta Joanek Martini Akoabarreneko baratzean 20 “estado”
luzeko hormak eraikiko zizkion hurrengo azaroaren
utziz.
amaiera baino lehen. Hormak gaina ongi estalita eduObligazio-agirian lekukoetako bi Otxoa Martinez kiko zuen. Kontuak elkarrekin atera, eta Martinek
Beduakoa zestoarra eta Joan Etxabe zumaiarra izan Joani kostu osoa ordaindu zion, eta Joanek Martini
obligazio-agiria eman zion.
ziren (ikus [XVI. m. (29-VI) 9] agiria).
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Akoakoari ordainagiria eman zion. Joan Aldalurren
seme Domingo Aldalur Joan Martinez Akoakoaren
alaba Katalina Akoarekin ezkondu zenean, akoatarrak Joan Aldalurri 70 dukateko dotea agindu zion,
Domingo Agirre eskribauak idatzitako kontratuak
5.1.19. Joan Martinez Igartuakoaren eta zioenez. Egun hartan Joan Martinezek 70 dukatak
ordaindu egin zizkion Joan Aldalurri. Gainera biek
Joan Aldalurren agiriak
egun hartara arte izandako harremanen kontuak ere
- 1529-I-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- garbitu zituzten.
ren bidez Martin Lizasok eta Domingo Zelaiak IraeOrdainagirian lekukoak Martin Ganbara, Pedro
tako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari obligazioagiria eman zioten. Martinek eta Domingok Joani Ezenarro eta Jakobo Baltzola izan ziren.
Iraetako jaunaren mendietan 200 karga ikatz egin eta
Jarraian, Joan Aldalur kexu agertu zen Joan Martinez
emango zizkioten hurrengo garizumako Pazko egunerako. Olagizonak 100 kargaren balioa orduan or- Akoakoak dotean agindutako benetan osorik ematen
daindu zien (38 sos karga bakoitzeko), eta beste 100 ez ziolako, eta egin berria zuen ordainagiria deusezkargaren balioa lanak amaitutakoan emango zien. tatutzat jo zuen (ikus [XVI. m. (29-II) 13] agiria).
Ikatzak bere garaian eta behar bezala ez egiteagatik
-1529-VII-26an Arroan, Blas Artazubiaga eskriJoan Martinezi burdinolan kaltea sortzen bazitzaion,
bauarekin Pedro Etxabe eta Mateo Goiburu oikiarrak
dena bi ikazkinek ordainduko zioten.
eta Joan Martinez Igartuakoa (Iraetako olagizona) bilObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: du ziren. Oikiarrek Joan Martinezi sei kintal burdina
Pedro Iribarrena, Martin Artzuriaga eta Joan Artzuria- zor zizkioten, eta Oikiako basotik gaztainazko oholak zerratuta egin eta aterata ordainduko zioten zorra,
ga (ikus [XVI. m. (29-I) 6] agiria).
hurrengo inauterietarako. Zorraz gain basotik zerratu
- 1529-II-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- eta ateratzeko gainerako lanak Pedro Etxabek egingo
kribauaren aurrean Joan Aldalurrek Joan Martinez zituen. Obligazio-agirian lekuko Joan Urbieta, Joan

Blas Artazubiagak idatzitako agirian lekuko
hauek izan ziren: Joan Martin Indo, Domingo Lizarrarats, eta Domingo Potzueta (ikus [XVI. m. (29IX) 6] agiria).

5.29. irudia. Aizarnako
Arano.
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Akotegiri, Rodrigo Purari eta Joan Barajori. Joan
Akotegik eta Rodrigo Purak Balmasedako Gartzia
Opiori urrezko 2 dukat kobratu behar zizkioten, eta
- 1529-VII-26an Arroan, Blas Artazubiaga eskri- Martin Arrona gipuzkoarrari 1.300 marai inguru. Joan
bauarekin Zestoako Joan Aldalur eta Aizarnazabalen Barajok, berriz, Arroan bi kintal burdina kobratuko
bizi zen Ramus Gorosarri bildu ziren. Joanek eta Ra- zituen (ikus [XVI. m. (29-VII) 8] agiria).
musek elkarrekin izandako harremanen kontuak egin
- 1529-VII-23an, Azpeitian, Joan Akemendi eskrizituzten, eta Joan zordun zela ikusi zuten. Urrezko 5
dukat ordainduko zizkion Joanek Ramusi, erdia epe bauaren aurrean Aginaga lizentziatua eta Garagartza
batera eta beste erdia hurrengo urteko garizumako Paz- batxilerra elkartu ziren. Zestoako Joan Akertzak eta
ko egunean. Obligazio-agirian lekuko Martin Artzu- Asteasuko Grazia Sandrazelaik auzia zuten. Desariaga, Pedro Aizarnatea eta San Joan Egaña izan ziren dostasunak ebazeko zestoarrak lizentziatua izendatu
zuen arbitro epaile, eta asteasuarrak batxilerra. Agina(ikus [XVI. m. (29-VII) 22] agiria).
ga lizentziatuak eta Garagartza batxilerrak ziotenez,
- 1529-X-3an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- lekukoen testigantza batzuk jasotzeko zeuden, eta hobauak obligazio-agiria idatzi zuen. Etorran bizi zen rretarako alde bakoitzak bere eskribaua izenda zezala
Joan Zumaegik Arroan bizi zen Joan Aldalurri zamak agindu zuten.
eramateko zaldia, oso kolore ilunekoa, erosi zion 6,25
Biharamunean, Alkizako Egurrola burdinolan
dukatean. Joan Zumaegik handik hiru egunera Azpeitiko Joan Arraiori 2 dukat ordainduko zizkion, Joan (akertzatarrena zen), Simona Asu-Leitzamendia (GraAldalurrek azpeitiarrari zor hura egina ziolako, eta zia Sandrazelairen alaba) aurkeztu zen Aiztondoko
gainerako 4,25 dukatak hurrengo San Migel egune- Alkatetza Nagusiko Gartzi Albarez Berastegikoa eskribauarekin. Arbitro epaileek agindutakoaren araberako emango zizkion Joan Aldalurri.
ra, Joan Akertzari bere eskribaua izenda zezala eskatu
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: zion, Gartzi Albarezekin batera testigantzak jaso ziBartolome Txiriboga, Joanto Amezketa eta Martin tzan. Lekuko Matxin Akertza (Joan Akertzaren semea)
izan zen.
Arano (ikus [XVI. m. (28-X) 4] agiria).
Arretxe eta Pedro Egaña (Zestoako eta Debako auzotarrak) izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VII) 25] agiria).

- 1529-VII-26an, Alkizan, Gartzi Albarez Beras5.1.20. Joan Zuube, Joan Akertza eta Joan
tegikoa eskribauari Grazia Sandrazelaik testigantzak
Amezketaren agiriak
jaso zitzala eskatu zion. Alkizako Martin Larrondo- 1529-VII-2an, Aizarnan, Blas Artazubiaga aurrean buno eta Joan Urrutia apaizak izan ziren lekuko. Lezela Zestoako Joan Zuube mazolaria eta Joan Perez kukoei egin beharreko galderak hauek ziren:
Arraiokoa azpeitiarra bildu ziren. Joan Zuubek az1) Ea ezagutzen zituzten Grazia Sandrazelai, Espeitiarrari zenbait dukat eta 2,5 erreal maileguz eman
teban Akertza zena eta honen seme Joan Akertza.
zizkion, eta Joan Perezek hurrengo garizumako Pazko
egunean ordainduko zizkion. Obligazio-agirian lekuko
2) Ea zekiten Graziak Estebanekin egindako konMartin Artzuriaga, Tomas Egaña eta Domingo Olazatratuan aipatutako 100 dukatak osatzeko falta zibalegi izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VII) 5] agiria).
tuen 41 dukatak benetan lekukoen aurrean ordaindu zituen.
- 1529-VII-3an, Aizarnan, Joan Zuube “Arotzarte”
olagizon eta mazolaria, Balmasedako Joan Akotegi3) Ea zekiten Graziak bere alaba Simona Asuri
rekin bildu zen, aurrean Sebastian Artazubiaga eskrieta honen senar Joan Garmendiari agindutako 200
baua zutela. Joan Zuubek ahalordea eman zien Joan
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dukatak ordaindu zituen, Maria Garmendiari emateko. Ea zekiten Joan Garmendiak dukatak ama
Mariari ordaindu zizkion.
Egun berean Grazia Sandrazelaik lekuko gisa Martin
Larrondobuno (Alkizako erretorea) eta Joan Beltzalaga
apaiza aurkeztu zituen. Martin erretoreak 66 urte zituen,
eta har ikusi zuenez, Graziak Esteban Akertzari ordaindu beharreko 41 dukatetatik bost falta zitzaizkion. Gero
erretoreak ikusi zuenez, bost dukatak ordaindu egin zizkion. Dirua eta arropak emateaz gain, Estebani ikatza
garraiatu zioten bere Egurrola burdinolara.
35 urteko Joan Beltzalaga apaizak berak ikusi zuenez, Grazia Sandrazelai burdinolara joan zen Estebani
azken ordainketa egitera, eta bertan eskribaurik ez zegoelako, Alkizako erretorearen eta lekukoen aurrean
ordaindu zion Estebani 100 dukat zahar osatzeko falta
zitzaiona. Zilarrezko katilua ere eman zion Graziak.

tinez Artsuagakoa eta Joan Martinez Aierdikoa izan
ziren (ikus [XVI. m. (29-VII) 9] agiria).
- 1529-IX-6an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarengana Joanto Amezketa eta Maria San Joan
Aizarnazabal emaztea bildu ziren. Joantok emazteari
ahalordea eman zion, haren auzietan prokuradore izan
zedin. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Amilibikoa eskribaua, Domingo
Urbieta apaiza eta Anton Altzolarats (ikus [XVI. m.
(29-IX) 10] agiria).
- 1529-XI-1ean, Zestoan, Zestoako eta Alkizako
biztanle zen Joan Akertza (Esteban Akertza olagizonaren semea) eta Zestoako Martin Gabiria bildu ziren
Blas Artazubiaga eskribauarekin. Joanek eta Martinek
elkarrekin (eta aita Esteban Akertzarekin) izandako harremanen kontuak egin eta kitatu egin zituzten. Joanek
Martini ordainagiria eman zion. Lekuko hiru zestoar
hauek izan ziren: Joan Martinez Amilibikoa, Martin Itziar
eta Martin Ganbara (ikus [XVI. m. (29-XI) 3] agiria).

- 1529-VII-29an, Grazia Sandrazelairen alaba Simona Asuk testigantzak Garagartza batxilerrari eta
Aginaga lizentziatuari eman zizkien.
5.1.21. Otxoa Martinez Beduakoaren eta
- 1529-VII-3an, Asteasun, Domingo Etxenagusia
eskribauaren aurrean Grazia Sandrazelai eta Joan
Akertza elkartu ziren. Graziak Esteban Akertzarekin
auzia izan zuen, maileguz emandako 100 dukat kobratu ezin zituelako. Esteban zenaren Joan Akertza
semearekin zuen auziak jarraipena. Bi aldeek, ordea,
Aginaga lizentziatua eta Garagartza batxilerra arbitro epaile izendatu zituzten. 15 eguneko epean epaia
emango zuten. Joan Larrunbide batxilerra, Migel
Igoala apaiza eta Domingo Iturralde asteasuarrak lekuko izan ziren.

Joan Fernandez Dornutegikoaren agiriak

- 1529-II-22an, Azpeitian, Joan Akemendi eskribauarengana hauek hurbildu ziren: batetik bertako Maria
Sorabilla, eta, bestetik Domingo Amilibia, Fernando
Igartza, Martin Luberriaga, Gabriel Iraeta, Joan Otalora,
Joan Saez Zelaikoa, Joan Larretxe eta Benito Igartua.

Otxoa Martinez Beduakoak eskatuta, aipatutakoak
preso egon ziren Azpeitian, eta Maria Sorabillak
otorduak eman zizkien hiruna txanponean. Domingo
Amilibiak 11 otordu zor zizkion, Fernando Igartzak
11 otordu, Martin Luberriagak 13, Gabriel Iraetak 5,
- 1529-VIII-12an, Azpeitian, Joan Akemendi eskri- Joan Otalorak 13 eta Benito Igartuak 11. Horrez gain
bauaren aurrean bi epaile arbitroek epaia eman zuten. Maria Sorabillak 10 txanpon gastatu zituen mezulaJoan Akertzak 40 dukat ordainduko zizkion Grazia riak bidali zituelako.
Sandrazelairi:13 dukat hurrengo Eguberri egunean,
13 dukat handik urtebetera, eta 14 dukat handik beste
Zordunek Maria Sorabillari zilarrezko katilu hanurtebetera. Alde bakoitzak bina dukat emango zizkien dia eman zioten, eta 10 egun barru zorra ordaintzen
epaileei beren lanagatik, eta eskribauaren gastuak ere ez bazioten, katilua beretzat hartuko zuen. Agirian leordainduko zituzten. Lekuko Joan Zabala, Joan Mar- kuko hauek izan ziren: Pedro Lasao, Pedro Zugasti
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eta Lazaro Beaga. Deiturei erreparatuz, garbi ikusten
da preso egondako gehienak arroarrak zirela (ikus
[XVI. m. (29-II) 15] agiria).
- 1529-VI-21ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Otxoa Martinez Beduakoa eta Bartolome Txiriboga elkartu ziren. Otxoa Martinezek Ibañarrietako bentari erantsitako etxea zuen, eta hura Bartolome Txiribogari errentan urtebeterako eman zion.
Etxe hutsa zen, inolako lurrik gabea. Epea hurrengo
San Joan egunean hasiko zen, eta 1,5 dukatekoa zen
urteko errenta. Bartolomek etxe hartan ezingo zuen
bentarik eduki (ikus [XVI. m. (29-VI) 20] agiria).
- 1529-IX-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Getariako Lope Martinez Zarauzkoa eta
Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoa bildu ziren.
Zumaiarrak getariarrari maileguz 34 dukat eta 38
txanpon eman zizkion, eta Lopek Joani hurrengo garizumako Pazko egunean itzuliko zizkion (ikus [XVI.
m. (29-IX) 12] agiria).
- 1529-XI-7an, Ibañarrietan, Zumaiako Domingo
Fernandez Dornutegikoa eta Joan Gorostiaga De5.30. irudia. Arroako Igartzatxiki.
bako Sebastian Olaberrieta-Zugastirekin elkartu ziren, Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua aurrean
zela. Domingok eta Joanek (azken hau fidatzaile iza- Lekuko Martin Artzuriaga eta seme Joan Artzuriaga
nik) Sebastiani idi parea erosi zioten 13,5 dukatean, (edo Joan Itziar) zestoarrak eta Zarauzko Martin Izeta
eta hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VIII) 14] agiria).
zioten zorra. Lekuko Zumaiako Joan Mirubia, Joanes
Mendaro eta Pedro Etxabe izan ziren.
- 1529-IX-5ean, Arroan, Martin Luberriagak
obligazio-agiria eman zion Pedro Zugastiri, epe
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, baten barruan 10,5 dukat ordaintzeko konpromiDomingok konpromisoa hartu zuen Joan Gorostiaga soa hartuz. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako
obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko agirian lekukoetako bi Martin Artzuriaga eta Joan
(ikus [XVI. m. (29-XI) 6] agiria).
Ibañeta zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (29IX) 7] agiria).

5.1.22. Zenbait debarren agiri eta tratuak

Egun eta leku berean, Fernando Igartzak Pedro Zu- 1529-VIII-13an, Zestoan, Aizarnako Maria Mar- gastiri eta Martin Luberriagari obligazio-agiria eman
tinez Intzinakoa eta anaia Martin Uzkanga Debakoa zien. Elkarrekin izandako zaldi baten salerosketaren
elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. eta gainerako harremanen kontuak egin zituzten, eta
Martinek Maria arrebari 16 dukateko zorra ordaindu Fernando zordun gertatu zen. Ondorioz, 6 dukat oregin zion, eta honek ordainagiria eman zion anaiari. dainduko zizkien hurrengo inauterietarako.
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zion 9 dukatean. Erdia hurrengo maiatzeko Pazko egunean ordainduko zion, eta beste erdia hurrengo Domu
Santu egunean. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako
salerosketa-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Domingo Zabala, Fernando Olazabal eta Pedro
- 1529-X-10ean, Azkoitian, bertako Pedro Ubaiar Gesalaga (ikus [XVI. m. (29-X) 21] agiria).
eskribauarekin Arroako Joan Zubeltzu “Ezker” eta
Azkoitian bizi zen Joan Aizarna elkartu ziren. Azkoi- 5.1.23. Etorrazpi baserria errentan ematetiarrak arroarrari zamak garraiatzeko zaldia saldu zion ko kontratua
9 dukat zaharrean. 4 dukat Joan Lialeizetak? emango
zizkion Joan Aizarnari, eta beste bostak Joan Zubel- - 1529-VIII-2an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga
tzuk: 1 handik 8 egunera eta 4 hurrengo garizumako eskribauarekin honako hauek zeuden: batetik Zestoako
Pazko egunean.
Joan Martinez Amilibikoa (Zarautzen erroldaturiko eskribaua), eta, bestetik, Joan Zinkunegi (Aiako Sarrola
Salerosketa-agirian lekukoetako bi Pedro Migelez baserrian bizi zena). Joan Martinezek Joan Zinkunegiri
Olanokoa eta Joan Goizueta izan ziren (ikus [XVI. m. eta honen emazte Maria Areitzategiri Zestoako Eto(29-X) 8] agiria).
rrazpi baserria 10 urterako (hurrengo San Migel egunetik hasita) errentan eman zien. Baserriak bere soroak,
- 1529-X-27an, ustez Zestoan, Blas Artazubia- sagasti, gaztainadi, intxaurdi eta beste zenbait frutaga eskribauak ordainagiria idatzi zuen. Dirudienez arbola zituen. Dena den, Joan Zinkunegi maizterrak
Diego Ermuari Domenja izeneko emakumeak zorra basoetatik ezingo zuen inolako egurrik atera.
ordaindu egin zion. Agirian lekukoetako bi Joanto
Amezketa eta Bartolome Txiriboga izan ziren (ikus
Errenta ordaintzeko euskaraz “murua” izeneko neu[XVI. m. (29-X) 19] agiria).
rriko 16 anega zereal emango zizkion urtero maizterrak
nagusiari abuztuko Andre Mariaren egunean. Behi,
- 1529-X-31n, Zestoan, Debako Joan Zubeltzuk ardi, ahuntz, txerri, erle eta antzarak zeuden baserrian,
Fernando izeneko bati zamak garraiatzeko zaldia erosi eta erdi bana haziko zituen maizterrak; baita Etorrazpin
Blas Artazubiagak idatzitako agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Joan Itziar
(Martinen semea) eta Joan Ibañeta (ikus [XVI. m.
(29-IX) 8] agiria).

5.31. irudia.
Arroaerrekako
Zubeltzutorre.
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zegoen idi parea ere. Maizterrak behar bezala zaindu
eta haziko zituen, eta ugalketagatik irabazitakoa ere
erdi bana izango zen. Ganadua galdu egiten bazen, nagusiari seinalea ekarriko zion maizterrak.
Etorrazpin maizterrak jasotako frutak ere erdi bana
izango ziren. Sagarrondoak bi urtez behin simaurtu
egingo zituen Joan Zinkunegik. Bestela, urte hartako
fruitua dena nagusiarentzat izango zen. Bere garaian
urtero nagusiari 6 gaztanbera emango zizkion, eta
Eguberrietan kapoi parea. Baserriko erreteila egiteko
nagusiak ekarriko zuen teila, baina maizterrak bere
kontura egingo zuen konponketa-lana.
Maizterrak kanpotik ezingo zuen inolako ganadurik ekarri bazkatzera. Zamak garraiatzeko zaldia
eduki ahal izango zuen Joan Zinkunegik, besterik ez.
Ganaduren bat saltzeko beti Joan Martinez nagusiaren baimena beharko zuen maizterrak. Joan Zinkunegik Etorrazpira ganadurik ez zuen ekarri, eta zeuden
denak nagusiarenak ziren. Beraz, erdia ordaintzeko
obligazioa hartu zuen.

zen bata, eta Zestoako Martin Perez Idiakaitz-Lilikoa
bestea (Domenja Liliren semea, Deban bizi zena).
Bi merkatariak elkarren aurka auzitan zebiltzan Gipuzkoako korrejidorearen aurrean. Hain zuzen Joan
Martinezek Sizilian Joan Urkizu faktore eta morroia
eduki zuen, baina Joan Urkizu hil egin zen, eta salgaiak eta kobratzeko diruak utzi zituen. Zehatzago
esanda, Sizilian Joan Martinezek hango 415 ontza
edo Gaztelako 373.500 marai zeuzkan jasotzeko.
Diru haiek gordailu gisa Migel Campillo aragoitarrak
eduki zituen, baina Martin Perez Idiakaitz-Lilikoak,
Eibarko Martin Ibañez Ibarrakoa eskribauaren aurrean emanda Joan Martinezen ahalordea zuelako,
415 ontza jaso eta ordainagiria eman zion aragoitarrari. Beraz, Joan Martinez Malleakoak Martin Perezi
diru hura eskatzen zion.

Martin Perez zestoarrak zioenez, ordea, Sizilian dirurik jaso baldin bazuen, Ermuko Errodrigo Ateguren
zenari emateko izan zen. Errodrigo ere Sizilian Joan
Martinezen faktore zen. Martin Perezek mesede egin
zion Errodrigori, zeina Siziliako Milazzotik Messinara
joan eta izurriaz hil baitzen, Migel Campilloren etxean.
Joan Zinkunegik bere fidatzaile gisa hauek aurkez- Etxe hartan izurriaz pertsona asko hil zen, eta batzuk
tu zituen: Zarauzko Lope Irure (Leitzamendi etxea- gaixo ere bazeuden. Martin Perezek diruak Errodrigoren jabea) eta Orioko Joan Urreizti. Joan Zinkunegi- ri eman zizkionez gero, Joan Martinezek ezin zizkion
ren emazte Maria Areitzategiren zina ere idatzi zuten berriz eskatu. Martin Ateguren zenak, Errodrigo Ateerrentamendu-agirian, kontratu haren aurka ez zela gurenen aitari ondasunen zenbait eskubide ere eman
zizkion, Joan Martinezen prokuradore gisa.
joango adieraziz.
Desadostasunak ebazteko, Joan Martinez Malleakoak eta Martin Perez Idiakaitz-Lilikoak korrejimenduko auzia eten eta arbitro epaileen esku uztea
erabaki zuten. Joan Martinezek arbitro gisa Eibarko
Martin Martinez Malleakoa merkataria izendatu
zuen, eta Martin Perez zestoarrak Azkoitiko Joan
Saez Aranburukoa merkataria. Bi aldeek arbitroek
5.1.24. Martin Perez Idiakaitz-Lilikoaren emandako epaia onartu eta bete egingo zuten. Lekuko
hauek izan ziren: Ondarroako Lope Ibañez ErrenteSiziliako tratuak
riakoa, Ermuko Lope Buztintza, Pedro Perez Altzo- 1529-VIII-3an, Elgoibarko Altzolan, bi eskribau lakoa eta Pedro semea.
hauek elkartu ziren: Elgoibarko Joan Ugalde eta
- 1529-VIII-20n, Altzolan, aipatutako bi eskribauen
Azkoitiko Joan Eizagirre. Haien aurrean bi merkatari azaldu ziren. Eibarko Joan Martinez Malleakoa aurrean bi epaile arbitroak elkartu ziren, eta hirugarren

Egun hartan Aizarnan ez zeuden Joan Urreizti eta
Maria Areitzategi, baina Joan Zinkunegi eta Lope Irure arduratuko ziren zortzi egun baino lehen falta ziren biek kontratua onartzeaz. Lekukoak: Aiako Joan
Indo, Zarauzko Joan Olaso “Alos” eta Zestoako Joan
Perez Zabalakoa (ikus [XVI. m. (29-VIII) 12] agiria).
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5.32. irudia. Lili
jauregia.

Martin Ibañez Ibarrakoa eskribauen aurrean. Sizilian
Joan Urkizu, Errodrigo Ateguren eta Martin Ategurenek
Joan Martinezen izenean izan zituzten ondasun, diru eta
eskubide guztiak Deban bizi zen Martin Perez IdiakaitzLilikoaren esku utzi zituen. Martin Perezek beretzak eskuratuko zuen, arbitroen epaiak zioenaren arabera, han
Joan Martinez Malleakoari zegokiona. Joan Martinezek
ez zuen bere gain hartu Sizilian zituen ondasunen saneaHala ere, Martin Perezek Joan Martinezi urrezko mendua egitea. Lekuko bi Frantzisko Ibañez Ibarrakoa
600 dukat ordaindu beharko zizkion: egun hartatik ur- eta Martin Migelez Arriolakoa izan ziren.
tebetera 75 dukat, eta gero urtero beste 75 dukat (hau
- 1529-X-12an, Eibarren, Joan Martinez Mada, guztira 75 dukateko 8 ordainaldi). Horrez gain,
Joan Martinezek Sizilian eta handik kanpo Joan Urki- lleakoak testamentua egin zuen. Hain zuzen testazu, Errodrigo Ateguren eta Martin Ateguren semearen mentu-betearazle ama eta Martin Martinez Malleakoa
bidez izan zitzaketen ondasun, diru eta eskubide guz- anaia izendatu zituen. Maria Perez Azpirozkoarekin
tiak 10 eguneko epean Martin Perezen esku utziko zi- izandako Pedro Mallea seme naturala izendatu zuen
tuen, zestoarrak denak beretzat eskura eta kobra zitzan. oinordeko. Pedro hiltzen bazen, Katalina alaba izango
zen oinordeko. Lope Bitorita eta Martin Arriola izan ziEpaiaren berri egun hartan bertan Elgoibarko Al- ren lekukoetako bi (ikus [XVI. m. (29-VIII) 13] agiria).
tzolan eman zioten Martin Perez Idiakaitz-Lilikoari.
Joan Martinez Malleakoari irailaren 22an, Elgoiba- 5.1.25. Beste zenbait kontratu eta agiri
rren, jakinarazi zion Joan Ugalde eskribauak. Lekuko
Martin Martinez Malleakoa merkataria, Andres Ibarra - 1529-I-21ean, Zestoan, Joan Lopez Zelaikoak eta
apaiza eta Joan Garate izan ziren.
Usurbilgo Esteban Gilisastik tratua egin zuten Blas
Artazubiaga eskribauaren bidez. Estebanek Joani lau
- 1529-X-8an, Eibarren, Joan Martinez Malleakoak errotarri saldu zizkion Lasaoko errotarako. Joan Loagiria egin zuen Azkoitiko Joan Eizagirre eta Eibarko pezek harrobian lau errotarri aukeratu eta seinalatu
arbitroa izendatu zuen: Mautrikuko Antso Dabid-Agirre merkataria. Lekuko Lope Buztintza, Pedro Perez
Altzolaraskoa eta Pedro semea izan ziren. Ondoren,
hiru arbitroek beren epaia eman zuten. Martin Perez
Idiakaitz-Lilikoa libre geratu zen Gipuzkoako korrejimenduan zegoen auzitik, eta Joan Martinez Malleakoak
gai hari buruz ezingo zuen beste auzirik hasi.
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egin zituen, baina batek akatsa izan zezakeen. Gai- seniparteagatik zegozkion Mariatxori. Lekuko zestoar
nera Oikiako portura Estebanek ekarritako lau errota- hauek izan ziren: Pedro Baltzola, Klemente Aisoro eta
Joanto Amezketa (ikus [XVI. m. (29-I) 10] agiria).
rrietako bat ez zen Joan Lopezek aukeratua.
Joan Lopezek lau errotarriak Lasaora eramango zituen, baina errotarriak lanean hasita zestoarra pozik
eta ados geratu arte Estebanek beste bi errotarri hipotekaturik utzi zituen Oikiako portuan. Errotan akatsen
bat azalduz gero, Estebanek errotarri onak bere kontura bidaliko zizkion hilabete baino lehen. Joan Lopezek 15 dukatean erosi zizkion errotarriak Estebani.
Salerosketan lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Ezenarro, Domingo Lizarrarats, Joan Otaegi eta
Pedro Baltzola (ikus [XVI. m. (29-I) 7] agiria).

- 1529-I-26an, Azkoitian, bertako Pedro Ubaiar
eskribauarekin Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa
hauspagina eta Domingo Oiararte azkoitiarra bildu
ziren. Domingok Joani mandoa saldu zion 8 dukat zaharrean, eta zestoarrak bi epetan ordainduko zion: 4
dukat hurrengo ekaineko San Joan egunean, eta beste
4 hurrengo urtarrilaren 26an. Lekukoetako bi Domingo Sagastizabal eta Martin Argarain azkoitiarrak izan
ziren (ikus [XVI. m. (29-I) 12] agiria).

- 1529-II-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Joango Bengoetxea alargun- 1529-I-22an, Zestoan, Domingo Arretxe harginak ak ahalordea eman zien seme Joan Bengoetxeari eta
eta Ana Ipintzak elkarrekin ordura arte izandako ha- Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Zabalari, Joan
rremanen kontuak egin zituzten Blas Artazubiaga es- Lopez Etxanizkoari eta beste zenbait prokuradoreri.
kribauaren aurrean. Anari atera zitzaion zorra ordaindu Maria Joangok auzia zuen Zestoako Tomas Egañareegin zion Domingori, eta honek ordainagiria eman zion. kin eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten. Lekuko
Lekuko Joan Otaegi, Joan Legarda eta Martin Amilibia Joan Igartza, Martin Artzuriaga eta Jakobo Baltzola
izan ziren (ikus [XVI. m. (29-II) 3] agiria).
zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.m. (29-I) 9] agiria).
- 1529-III-3an, Aizarnan, Azkoitiko Pedro Ubaiar es- 1529-I-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Mariatxo Ipintzak iloba Ana Ipintzari ordaina- kribauaren aurrean Zestoako Joanes Ipintza apaiza eta
giria eman zion, ilobak izebari 10 kintal burdina eman Blas Artazubiaga eskribaua elkartu ziren. Joan Otxoa
zizkiolako. Burdina haiek aitaren eta amaren ondasunen Gorosarrikoa zenak testamentu-betearazle Joan Indo,

5.33. irudia. Lasaoko
Kapillauetxea.

- 335 -

III ZestoA XVI. MendeAn (1521-1530)

Joanes Ipintza apaiza eta Blas Artazubiaga izendatu
zituen (ikus [XVI. m. (28-I) 1] agiria). Joan Indo, ordea, bere kontura, eta beste biei berri eman gabe, Joan
Otxoaren zorrak kobratzen eta ondasunak kudeatzen
ari zen. Joanes Ipintzak eta Blasek korrejidorearen
agindua lortu zuten Joan Indok kontuak azal zitzan.
Gainera, Joanes Ipintzak ahalordea eman zion Blasi bere izenean testamentua bete zezan. Beraz, Blasek ahalmen handiagoa zuen Joan Indok baino Joan
Otxoaren testamentua betearazteko.
- 1529-IX-7an, Azpeitian, Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak 13 dukat ordaindu zizkion Blas
Artazubiagari, Bekolara ezkondutakoan agindutako
dotearen zatia zen, 1528ko eta 1529ko San Joan egunean Blasi kobratzea zegokiona.
- 1529-XII-4an, Azkoitian, Saiazko Errodrigo
Idoiaga eskribauaren aurrean, Joan Martinez Untzetakoa prokuradorea azaldu zen. Hark eskatuta, Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari ondasunak exekutatu egin zizkioten. Azkenean 14 dukat
eta auzi-gastuei zegokienaren enkantea egin zuten,
baina kontulariaren koinatuak (Martin Aranak) zorra
ordaindu egin zuen. Beraz, prokuradoreak kontulariari ordainagiria eman zion. Lekuko Migel Idiakaitz,
Domingo Aroztegi eta Joanes Arbide izan ziren (ikus
[XVI. m. (29-III) 2] agiria).

Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren
Grazia Arrona amaginarrebak auzia zuen Martin Perez Orendaingoa zenaren oinordekoekin, eta 1529-IV26an, Tolosan, korrejidoreak auzi-gastuen tasazioa
egin zuen. 1.267 marai ziren guztira, eta sei eguneko
epean ordaindu behar zizkioten Graziari.
- 1529-V-31n, Azpeitian, Joan Martinez Amilibikoa
Grazia Arrona amaginarrebaren izenean Joan Akemendi eskribauaren aurrean azaldu zen. Martin Perez
Orendaingoaren oinordekoek Graziari, batetik urrezko
14 dukat zor zizkioten, eta, bestetik, 30 kintal burdina
(auzi-gastuengatik). Ordurako Joan Perez Orendaingoaren emazteak emanda, Joan Martinezek 18 dukat
jasoak zituen, eta gainerako kintalak eta zor osoa Joan
Perez Orendaingoak (Martin Perez zenaren semeak)
orduan ordaindu zizkion. Ondorioz, Joan Martinez
Amilibikoak ordainagiria eman zion Joan Perezi. Lekuko Antonio Ibarbia, Domingo Ondarra eta Martin
Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m. (29-IV) 16] agiria).
1529ko maiatzean, Ibañarrietan, Blas Artazubiaga
eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Elgoibarko
Martin Oñati jaunak Zumaiako Joan Etxaberi epe baten barruan zenbait dukat ordaintzeko konpromisoa
hartu zuen. Agirian lekuko Debako Joan Oliden, Pedro Otalora eta Joan Belez Beduakoa izan ziren (ikus
[XVI. m. (29-V) 14] agiria).
5.34. irudia. Arroako
olidentxiki.
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- 1529-VI-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrera Debako Paskual Gaztañeta azaldu zen.
Bere auzietarako zenbait pertsonari eta Gipuzkoako
korrejimenduko prokuradore batzuei ahalordea eman
zien. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats, Domingo Zabala eta Pedro Iribarrena
(ikus [XVI. m. (29-VI) 11] agiria).

tza batzuk jaso zituen. Maria Martinez Urangakoak,
zin eginda, zioenez, Joanes Mendaro apaizak 25 urte
beteak zituen eta meza emateko adina zuen. Gainera
Zumaiako elizako benefiziadua zenez gero, duin bizitzeko baliabideak ere bazituen. Antzeko aitorpenak
egin zituen Katalina Dorrekoak ere.

Gero alkateak bere aginpidea erabili zuen tes1529ko ekainean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- tigantza haiek zuzenbidezko indarra izan zezaten.
kribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Juliana Ge- Agirian lekuko Domingo Urbieta, Anton Zugasti eta
bara andrea azaldu zen, Fernando Gebara zenaren ala- Meltxor Artazubiaga izan ziren. Agiria hauek sinatu
ba. Julianak zioenez, aita zenaren testamentuaren ara- zuten: Blas Artazubiagak, Frantzisko Arlauretak, Joan
bera oinordekoa zen, eta zerbait zegokion. Julianak Martingo Indanetak eta Joan Villafrancak (ikus [XVI.
ordainagiria eman zien Domingo Ibañez Arrietakoa m. (29-IX) 2] agiria).
batxilerrari eta honen amari. Ordainagirian lekukoeUstez Zestoan, 1529ko irailean, Blas Artazubiaga
tako bi Aizarnako Joanes Potzueta eta Pedro Aizarnaeskribauak agiria idatzi zuen. Bertan Martin eta Maria
tea izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VI) 17] agiria).
Joanes izenekoek Lope izeneko bati zorra ordaintzeko
1529ko uztailean, Aizarnako plazan, Errezilgo konpromisoa hartu zuten. Lekuko Joan Ibañeta, MarMartin Basabe hargina azaldu zen Blas Artazubiaga tin Zuube eta Joan Elurra zestoarrak izan ziren (ikus
eskribauaren aurrera. Martin hargina Maria Elurrare- [XVI. m. (29-IX) 4] agiria).
kin ezkondu zenean, dote gisa 30 dukat, behi erna- 1529-IX-5ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriria, zortzi ardi, lau ahuntz, hiru ohe eta emaztearen
jantziak agindu zizkioten. Hura dena jaso zuelako, bauaren aurrean Joan Arano eta Joan Etxegarai bildu
Martin Basabek ordainagiria eman zien emaztearen ziren. Iraetako jaunak testamentuan hala agindu zuegurasoei eta anai-arrebei. Lekuko Zestoako Joan Ar- lako, Joan Aranok Joan Etxegarairi 8 dukat ordainduko
tzuriaga, Martin Zulaika eta Joan Amilibia izan ziren zizkion, bi dukat handik hilabetera, eta gainerako 6ak
urtebete barru. Obligazio-agirian lekuko Zestoako
(ikus [XVI. m. (29-VII) 21] agiria).
Martin Legarda, Pedro Ausoroetxea eta Martin Artzu-1529-VII-26an Arroan, Blas Artazubiaga eskri- riaga izan ziren (ikus [XVI. m. (29-IX) 9] agiria).
bauak agiria egin zuen. Bertan Joan Oliden arroarrak
Ustez 1529ko urrian, Zestoan, Joanes Berino eta
parte hartu zuen, eta lekukoetako bi Martin Arano
zestoarra eta San Joan Ermua arroarra izan ziren (ikus Teresa Portukoa elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joanesek eta Teresak harremanak izan
[XVI. m. (29-VII) 26] agiria).
zituzten, eta elkarri ordainketak eta obligazio-agiriak
Ustez Aizarnan, 1529-VIII-15ean, Maria Martinez eman zizkioten. Hortik at, ume txikia hazteko ordaindu
Otsangokoa alargunak Maria Martinez Altzolaraskoari beharrekoa geratu zen (ikus [XVI. m. (29-X) 1] agiria).
ordainagiria eman zion, 40 dukateko zorra ordaindu
- 1529-X-2an, Saiazen, Zestoako Blas Artazubiaegin ziolako. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako
agirian lekukoetako bi Joan Perez Arretxekoa eta Mar- ga eskribauarekin Joan Atristain eta Zestoako Pedro
tin Itziar izan ziren (ikus [XVI. m. (29-VIII) 16] agiria). Ausoroetxea eta Domenja Ausoroetxea elkartu ziren.
Joan Ausoroetxea “Agure” zenak Altzolarats jaureUstez 1529ko irailean, Zumaian, Zestoako Blas giko Fernando Altzolarats zenarentzat 82,5 kintal
Artazubiaga eskribauak alkatearen aurrean testigan- burdinako zorra egin zion Martin Atristain zenari
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Obligazio-agirian lekuko Martin Artzuriaga, Migel Artazubiaga eta Julian Olazabal izan ziren (ikus
[XVI. m. (29-XI) 1] agiria).
- 1529-XI-14an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarengana Joan Arregi-Zabala eta Domingo Arano
azaldu ziren. Joanek Domingori obligazio-agiria eman
zion, hurrengo garizumako Pazko egunean urrezko 3
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lehenago Joan
Arregi-Zabalak eta Joan Aranok zorra egin zioten Domingori, baina zorraren erantzule Joan Arregi-Zabala
egin zen, eta Domingok Joan Aranori zegokion zatia kobratzeko eskubidea Joan Arregi-Zabalari eman zion. Lekuko Domingo Lizarrarats, Martin Amilibia eta Meltxor
Artazubiaga izan ziren (ius [XVI. m. (29-XI) 11] agiria).
- 1529-XII-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Domingo Arretxe (Zestoan eta Arroan bizi
zena) eta Maria Beltran Iraeta elkartu ziren. Egun hartara arte izandako harremanen kontuak egin zituzten,
eta Domingok zor osoa ordaindu zion Maria Beltrani. Beraz, honek hari ordainagiria eman zion. Lekuko
Joan Igartza, Martin Artzuriaga eta Martin Aranburu
izan ziren (ikus [XVI. m. (29-XII) 20] agiria).

5.35. irudia. Aizarnazabalgo Atristain.

(Joan Atristainen aitari) (ikus II Zestoa XVI. Mendean (1501-1520) liburuko 1.1.3. atalean Martin
Atristainen 1501-XI-21eko testamentua). Dena den,
Pedro eta Domenja Ausoroetxeak (Joan “Agure” Ausoroetxearen alabak) Joan Atristaini 82,5 kintalak ordaindu egin zizkioten, eta honek Fernando Gebararen
ondorengoei edo beste edonori zor hura kobratzeko
eskubideak senar-emazteei eman zizkien. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga probestuordea, Joan Mendaro, Pedro Altzolarats eta Joan
Olazabal (ikus [XVI. m. (29-X) 3] agiria).

- 1529-XII-31n, Azpeitiko Loiola aldean, Zestoako
Blas Artazubiaga eskribauarekin Azpeitiko Katalina
Teileriakoa eta Pedro Oñatz errementaria elkartu ziren. Pedrok Katalinari (Joan Perez Oiartzabalgoaren
alargunari) 16 dukat maileguz eman zizkion, eta alargunak handik hiru urtera ordainduko zion zorra. Lekuko Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribaua,
Martin Amilibia semea eta Azpeitiko Lazaro Beaga
izan ziren (ikus [XVI. m. (29-XII) 21] agiria).

5.1.26. Gipuzkoako Batzarrak eta beste
- 1529-XI-1ean, Zestoako errebalean, Blas Artazu- zenbait gai

biaga eskribauarekin Domingo Arano eta Joan Ezenarro
gaztea (Ezenarro maisuaren semea) elkartu ziren. Domingok eta Joanek elkarrekin egun hartara arte izandako
harremanen kontuak egin zituzten, eta Joan Ezenarro
gaztea 16 dukaten zordun gertatu zen. Joanek handik urtebetera 6 dukat ordainduko zizkion Domingori, handik
urtebetera beste 5 eta handik urtebetera azken 5ak.

1529. urtean, lehenago esana dugunez, otsailaren
13an izan ziren Azkoitiko Basarten Gipuzkoako Batzar Bereziak. Geroago, apirilaren 11tik 20ra bitarten,
Ordizian izan ziren Batzar Nagusiak. Baiona, Capbreton, Miarritze eta Donibane Lohizunen zenbat eta zein
itsasontzi zeuden galdetu zioten Senpereko andreari,
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gero haiei erasorik ez egiteko. Probintziara ekartzeko
elikagaiez eta beste zenbait gaiz arduratu ziren1. Batzar haietara Zestoatik prokuradore Martin Artzuriaga
probestuordea eta beste bat joan ziren.
Maiatzaren 12an izan ziren, Usarragan, hurrengo
Batzar Bereziak, eta berriz ere bai uztailaren 2an.
Maiatza eta azaroa bitartean Basarten egin ziren berriz ere Batzar Bereziak. Azkenik, azaroan Azkoitian
ospatu ziren Batzar Nagusiak, eta abendutik hurrengo
urteko apirila bitartean Getarian Batzar Bereziak egin
ziren2. Batzarretako gastuak ordaintzeko, Zestoako eta
beste hainbat herritako ordezkariek erreinuan zebiltzan urrezko eta zilarrezko monetak erabili nahi zituzten, eta hauek ziren: dukat berria (= 50 txanpon balio
zuen), dobla (= 48 txanpon), florina (= 36 txanpon),
koroa (= 48 txanpon), erreala (= 4,5 txanpon), dobloia
(= 100 txanpon) eta txanpona (= 9 marai)3.
Aurreko urtean Zarauzko Batzar Nagusietan sortutako batzordearen eta Ordiziako Batzar Nagusiek
gortera bidalitako ordezkaritzaren ondorioz, Joana
erreginak Madrilen, abenduaren 22an, Gipuzkoarako
Ordenantzak onartu eta berretsi egin zituen. Guztira
26 gairi buruzkoak ziren. Ahaide Nagusiek, adibidez,
ez zuten Probintziako Batzarretan parte hartuko1. Militarrak, eskribauak eta Probintziako enpelgatuak ere
ezin ziren Batzarretako partaide izan. Horretarako
prokuradoreek ondasunak zituztenak, trebeak, fama
onekoak, 25 urte baino gehiagokoak eta gaztelaniaz
irakurtzen eta idazten zekitenak behar zuten izan4.
Urte hartan, 1529an, Bartzelonan, Pero Lopez Loiolakoa apaiza hil zen. San Inazioren anaia eta Azpeitiko
parrokiako erretore zen. Beltran eta Potentziana seme-alabak utzi zituen. Alaba Azpeitiko Madalenako serora zen1.

5.36. irudia. ordiziako parrokia.

Moluketan 1529an hildako Fernando hau ez da 1501.
urtean Egiptora joan zen Milanoko Pedro Martir Angleriakoaren Fernando Gebara laguntzailea. Gure ustez
arrasatearraren lehengusu Fernando Gebara zestoarra
zen, Altzolarats jauregiko jauna eta Beltran Ibañez Gebarakoaren (Maria Beltran Gebararen anaiaren) semea.
1529-V-21ean, bestalde, Valladoliden Felipe II.a
erregea izango zena jaio zen. Gainera urte hartan,
erreinuko mugan zeudelako eta erasoren baten beldur zirelako, Hondarribiko eta Donostiako harresiak
gotortu egin nahi izan zituzten. 17.500 dukat behar
omen zituzten horretarako. Erasoa jo zutenak, ordea,
turkoak izan ziren. Hain zuzen urte hartan Austriako
Viena hiriburua setiatu egin zuten6.

Urte hartan hildako beste bat Fernando Beltran Gebara Bañez arrasatearra zen. Molukak artxipelagoko
Zamafon 1529-XII-15ean testamentua egin zuen, eta
Martin Bañez Artazubiaga aitarengandik jasota burEuskal literaturako Lelo-ren kanta ere 1529. ur5
dinola eta errota zeuzkala zioen . Argitu beharra dago tekoa dela diote; Arratiako bizkaieraz egina, adituen
Fernando Beltran Gebararen ama Zestoako Altzola- ustez. “Lelo il Lelo, Lelo il Lelo,/ Leloa, Zarak il Lerats jauregiko Maria Beltran Gebara zela. Dena den, loa,/...” du kanta honek hasiera7.
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