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1.1. 1531. URTEA
1.1.1. Joan Perez Idiakaitz-Likikoa
merkatariaren agiriak
- 1531-I-13an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez ahalordea eman
zion Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari. Joan
Perezen ama Domenja Lilik errege-pribilegioaz eskubidea eduki zuen Burgosko hiriari urtero 60.000
marai kobratzeko, baina 1529-III-1ean eskubide hura
dohaintzan seme Joan Perezi eman zion. Ondorioz,
Joan Perezek jasotzen zituen diru haiek harrezkero,
eta 1531. urteko 60.000 maraiak ere Joan Ortegaren
bidez jasoko zituen.

- 1531-I-26an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa merkataria eta Joan Errezusta zestoarra azaldu
ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joan
Perezek Joan Errezustari ahalordea eman zion Bilbon
bi truke-letra kobra zitzan. Biak Londresen 1530-XI26an eginak ziren. Bata, 163 dukatekoa, Antso Larraurik egin zuen eta Bilbon Joan Larrauriri kobratu behar zion zestoarrak. Bestea, 217,66 dukatekoa,
Frantzisko Lopez Arabianokoak egina zen, eta Zaldibar deiturako jaun bati kobratuko zion Joan Errezustak Bilbon.

Truke-letra haiek (edo bietako edozein) ordaindu
nahi ez bazizkioten, Joan Errezustak truke-letrak proAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: testatu, trukatu edo birtrukatu ahal izango zituen, zoMigel Artazubiaga, Joan Garratza eta San Joan Etorra rra (eragindako gastu guztiekin) kobratzeko. Lekuko
hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Amili(ikus [XVI. m. (31-I) 7] agiria).
bikoa eskribaua, Migel Artazubiaga eta Martin Artzu- 1531-I-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- riaga (ikus [XVI. m. (31-I) 25] agiria).
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Domingo
- 1531-II-1ean, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-LiArretxe-Amezketa, eta, bestetik, Joan Perez IdiakaitzLilikoa. Joan Perezek Domingori bi dukat eman ziz- likoa eta Aizarnazabalgo Joan Mirubia gaztea azaldu
kion, eta honek hari zorra hilabete barru ordainduko ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Aurrezion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez ko urtean Joan Mirubia aitari Joan Perezek, maileguz
Baltzolakoa batxilerra, Migel Artazubiaga eta Domingo emandako 12 dukat zahar ordaintzen ez zizkiolako,
ondasunak exekutatu egin zizkion: baserria, burdiLizarrarats gazteena (ikus [XVI. m. (31-I) 11] agiria).
nola (olatxoa), errota, sagastiak, mendiak, etab. (ikus
- 1531-I-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta [XVI. m. (30-VIII) 6] agiria).
Fernando Olazabal medikua agertu ziren. Fernando
Egun hartan, otsailaren 1ean, Joan Mirubia gazOlazabal Zestoako Martin Lizaso zenaren seme-alaben tutore gisa zegoen. Joan Perezek eta Fernandok teak onartu egin zuen ondasunen exekuzio-agirietan
auzia zuten Deustuko Pedro Ibarrarekin Valladolidko azaltzen zena, Joan Perez ondasun haien jabe izan
Kantzelaritzan, eta ahalordea eman zieten hango sei zedin. Lekuko Joanes Potzueta, Domingo Urbieta eta
prokuradoreri, auzian ordezka zitzaten. Joan Lopez Domingo Lizarrarats izan ziren.
Arrietakoa, Joan Gamarra, Joan Otxoa Urkizukoa eta
- 1531-VII-24an, Aizarnazabalgo Mirubian, Zesbeste hiru ziren ahalordea emandako prokuradoreak.
toako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan zeuden: Zestoako Joan Akoa (Joan Perez IdiakaitzMartinez Ibañetakoa, Esteban Artazubiaga eta Joan Lilikoaren izenean), Joan Mirubia errementaria, eta
Joan Mirubia semea. Joan Akoa olatxora sartu zen,
Erretzabal (ikus [XVI. m. (31-I) 12] agiria).
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1.1. irudia. elorriagako
etxenagusia.

- 1531-II-25an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Arroako Esteban Arbe bildu ziren. Joan Perezek Estebani sei dukat (hiru dobloitan) maileguz eman zizkion, eta Estebanek zorra hurrengo San Migel egunerako ordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Amilibia, Lope Amilibia
Lekuko Zestoako Domingo Lizarrarats gaztea eta semea eta Martin Ganbara (ikus [XVI. m. (31-II) 9]
agiria).
Azpeitiko Joan Berastegi izan ziren.
bertan ibili zen eta handik Joan Mirubia kanpora aterata, atea iltzez josi eta itxi egin zuen. Errotan beste
horrenbeste egin zuen. Baserri, mendi eta sagastietan
ere ibili zen, eta Joan Mirubiari, semeari eta gainerako guztiei hara sartzea debekatu egin zien. Bestela
behar zen lekuan bortxatzailetzat salatuko zituen.

- 1531-III-17an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zien Zumaiako Frantzisko Indanetari eta Zestoako Domingo Lizarraratsi. Frantzisko
eta Domingo Valladolidko Villalon herrira joango ziren
“garizumako feria” deitzen ziotenera, eta han Joan Perezen izenean urrezko 404 gaztelau kobratuko zizkioten Nikolao Becharini jaunari. Horretarako 1530-XII19an Valentzian Joan Gartzia Espina jaunak egindako
truke-letra zeukaten. Zorra ordaintzen ez bazien, letra
protestatu, trukatu eta birtrukatzeko ahalmena zuten;
- 1531-II-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- baita zordunak auzitara eramateko ere.
bauaren aurrean Debako Joan Elorriaga-Etxenagusia
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako ahalordeeta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan Perezek debarrari urrezko 6 dukat maileguz agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Erretzabal, Joan
eman zizkion, eta honek hurrengo San Migel egunean Otaegi eta Martin Legarda zestoarrak.
ordainduko zion zorra. Lekuko zestoar hauek izan ziJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zireren: Joan Martinez Amilibikoa, Domingo Lizarrarats
la, Joan Perezek Frantzisko Indanetari eta Domingo
eta Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (31-II) 6] agiria).
- 1531-IX-23an, Mirubian, Joan Perez IdiakaitzLilikoaren izenean Joan Akoa azaldu zen Esteban
Eztiola eskribauarekin. Olatxoan, errotan, baserrian,
mendietan eta lursailetan ibili zen Joan Akoa, eta debekatu egin zien Joan Mirubia aita-semeei, emazteari
eta gainerako senideei han sartzea. Bestela bortxatzailetzat salatuko zituen. Lekuko Joan Berastegi (Joan
Mirubiaren morroia) eta Txomin Mirubia izan ziren
(ikus [XVI. m. (31-II) 1] agiria).
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ria eman zioten Joan Perezi, eta obligazio hartan Joan
Martinez Domingoren fidatzaile zen. Domingok eta
Joan Martinezek 2 kintal iltze (100na librakoak) emango zizkioten Joan Perezi: kintal bat hil hartako Andre
Mariaren egunean, eta bigarrena hil haren (abuztuaren)
amaieran. Iltzearen eredua eskribauak hartu zuen zain- 1531-III-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- tzeko, eta kintalean 800 iltze sartuko ziren.
bauarekin Maria Martinez Lilikoa alarguna eta Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Kamio, DoPerez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Joan Perezek
Maria Martinezi maileguz 24 dukat eman zizkion, eta mingo Zabala eta Domingo Urbieta.
alargunak urtebeteko epean itzuliko zion zorra. LeJarraian, Domingo Errezilek konpromisoa hartu
kuko Joan Martinez Lilikoa apaiza, Joan Arretxe eta
Pedro Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m. (31-III) 23] zuen Joan Martinez Amilibikoa obligazio hartatik
onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (31-VIII) 1] agiria).
agiria).
Lizarraratsi beste ahalorde bat eman zien. Burgosen
Joan Ortega de Curiel jaunari kopuru hauek kobratu
behar zizkioten: 1529. urteari zegozkion 35.000 marai, eta 1530. urteari zegozkion 60.000 marai (ikus
[XVI. m. (31-III) 10] agiria).

- 1531-IV-20an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
eskribauarekin bertako Domenja Lili andrea eta seme
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Domenjak
Joan Perezi dohaintzan emana zeukan Burgosko hirian
urtero 60.000 marai harentzat jasotzeko eskubidea, eta
semeak urte hari zegozkion 60.000 maraien zati bat (50
dukatekoa) aurrez ordaindu zion. Ondorioz, Domenjak
ordainagiria eman zion semeari. Joan Martinez Lilikoa,
Joan Oliden eta Jakobo Ipintza gaztea izan ziren lekuko
(ikus [XVI. m. (31-IV) 11] agiria).

- 1531-VIII-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarengana Joan Perez Beristaingoa eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa etorri ziren. Joan Perez Beristaingoa
maizter zegoen Etorran Joan Martinez Amilibikoaren
baserrian. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak maizterrari 4
dukat eman zizkion, eta honek Domu Santu egunerako ikatza eta burdin mea garraiatuko zizkion Liliko
burdinolaraino.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Otxoa Artazubiagakoa, Esteban Eztiola eskri- 1531-VII-8an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- baua eta Joanto Amezketa (ikus [XVI. m. (31-VIII)
biaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik 7] agiria).
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Arroako Mi- 1531-VIII-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga esgel Ibarrola, Joan Ibañezen semea. Migelek Joan Perezi zorra egin zion, eta konpromisoa hartu zuen uztail kribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agerhartan hari 4 dukat ordaintzeko eta Beduatik 300 kintal tu zen. Joan Perezek Burgosen, hango Joan Ortega de
burdin mea Liliko burdinola nagusiraino garraiatzeko. Curiel jaunaren bidez, 1530. urteari zegozkion 60.000
marai jasotzeke zeuzkan. Horretarako ahalordea eman
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbie- zien Azpeitiko Joan Altzagaren Pedro Zuatzo morroiata, Martin Itziar (edo Martin Artzuriaga) eta Martin ri eta Zestoako Martin Esteban Makatzagari, Burgosen
Fernandez Edarritzagakoa (ikus [XVI. m. (31-VII) 3] Joan Perezen izenean diru hura kobra zezaten. Ahalordean lekuko Pedro Akoa (edo Pedro Ezenarro), Migel
agiria).
Artazubiaga eta Domingo Ezenarro zestoarrak izan zi- 1531-VIII-1ean, Zestoako errebalean, Blas Arta- ren (ikus [XVI. m. (31-VIII) 24] agiria).
zubiaga eskribauaren aurrean, batetik Zarauzko Do- 1531-IX-19an, Zestoako errebalean, Blas Armingo Errezil eta Zestoako Joan Martinez Amilibikoa
eskribaua zeuden, eta, bestetik, Joan Perez Idiakaitz- tazubiaga eskribauarengana Zestoako Joan Perez
Lilikoa. Joan Martinezek eta Domingok obligazio-agi- Idiakaitz-Lilikoa eta Debako Joan Auntzola? (Zugas-5-
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Domingo Agirre ahalordeaz Siziliara joan zenean,
Joan Perezek kontratua egin zuen Errenteriako Gregorio Errenteria kapitain eta ontzi-maisuarekin eta honen
semearekin, eta galeoi berrian Siziliara eramateko Joan
Perezen burdina hauek kargatu zituzten: 17.636 barra
burdina mehe (bakoitza 2 “ertz” pisukoa), 174 barra
Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa burdina mehe (bakoitza 3 “ertz” pisukoa) eta 670 baArtazubiagakoa, Domingo Urbieta eta Joan Indo rra burdina lodi pletinatan (bakoitza 2 “ertz” pisukoa).
17.810 barra burdina mehekoek 2.222 kintal pisatzen
(ikus [XVI. m. (31-IX) 17] agiria).
zituzten (Beduako kintala erabiliz), eta 670 barra bur- 1531-X-11n, Zumaian, Joan Ruiz Arteagakoa dina lodi pletinen pisua 384 kintalekoa zen.
alkatearen eta Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren
Martin Errenteria kapitainak eramango zituen buraurrean, Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu
zen. Joan Perezek zioenez, 3 urte lehenago (1528aren dina haiek Siziliara, pleitamendu-kontratuan adieraziinguruan) Martin Lizaso zestoarra (Joan Perezen Sizi- tako bidaia eta geldialdiak eginez. Errenteriako Pedro
liako ordezkaria) hil egin zen Palermon. Orduan Mar- Amasa eskribauak idatzi zuen kontratua. Horrez gain,
tin Lizasok kodizilo bidez fideikomisodunei agindua Joan Perezek Gregorio Errenteria kapitain eta galeeman zien Sizilian, Napolin eta beste leku batzuetan oiko ontzi-maisuari, maileguz 150 dukat eman zizkion, Pedro Amasa eskribauaren aurrean.
zituen ondasunak emateko.
tiko Artzabalen bizi zena) hurbildu ziren. Debarrak
zestoarrari 100 karga ikatz egingo zizkion hurrengo
Eguberrietarako, erdia Endoiako mendietan, eta beste erdia Galarragagaineko mendietan. Joan Perezek
ikatzen balio osoa ordaindu zion.

Burdina eta dukat haiek kobratzeko Joan Perezek
ahalorde berezia eman zien lehenago Domingo Agirre zenari, Lope Buztintzari eta Zumaiako Frantzisko
Indanetari, Pedro Amasa eskribauaren bidez. Domingo Agirre hila zenez gero, Joan Perezek ahalordea
eman zien egun hartan Zumaian bertan ez zeuden
Lope Buztintzari, Frantzisko Indanetari eta Zestoako
Martin Ganbarari. Haiek galeoiko burdinak, Gregorio
Errenteriari maileguz emandako dukatak eta Sizilian,
Egoera hartan, Joan Domingez prokuradorea Sizi- Napolin edo beste edonon Joan Perezi zegokion edolian testamentua egin gabe hil egin zen. Joan Perezek zein ondasun edo zor kobratuko zuten.
han zeuzkan ondasunen kontua garbitu gabe hil zen,
Martin Lizasok, Joan Domingez Areitzagakoak eta
baina Sizilian Joan Perezentzat Alachako etxea eta lur
hartako ondasunak eskuratu zituen. Haien errenta eta Domingo Agirrek eskuratutako eta kobratutakoak Joan
Perezentzat hartuko zituzten. Alachako etxe, etxalde,
etekinak ere jaso zituen.
mahasti eta gainerako ondasun guztiak kudeatu eta
Joan Perezek ahalordea eman zien Bizkaiko kon- errentak zein etekinak jasoko zituzten. Ondasunak salderriko Ermua herriko Lope Buztintzari eta Zestoako du ahal izango zituzten Joan Perezen izenean.
Domingo Agirreri, Zumaiako Joan Perez ElorriaAhalordeari esker, aipatutako hirurek auzitara eragakoa eskribauaren bidez, 1530-IX-24an. Ondoren
Domingo Agirrek Sizilian Joan Perezentzat ondasun man ahal izango zituzten zordunak, errege-erreginen,
asko eskuratu zuen. Alachako etxe, etxalde, mahas- Siziliako erregeordearen edo edonongo beste edozein
ti, lur eta ondasunen errenta eta etekinak jaso zituen, epaileren aurrera. Emandako ahalordeak 1534. urteko
baina hil egin zen Joan Perezekin kontuak egin gabe. Eguberriak arteko indarraldia izango zuen.
Ondasun haietako asko, Joan Perezentzat, Joan
Domingez Areitzagakoa arroarrak (Joan Perezen
prokuradoreak) jaso zituen. Joan Perezek Joan Domingezi ahalordea Donostian eman zion, Joan Bono
Tolosakoa eskribauaren bidez, 1528-IX-10ean. Beste
ondasun eta zor asko Joan Domingezek kobratu gabe
zeuzkan, Martin Lizasori Siziliara saltzeko bidalitako
burdinen eta salgaien balioa eskuratu gabe zeukalako.
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Ahalorde-agirian lekuko honako zumaiar hauek
izan ziren: Nikolas Larragibel, Andres Perez Indanetakoa eta Joan Indo (ikus [XVI. m. (31-X) 4] agiria).
- 1531-XI-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejuko Domingo Lizarrarats fiela eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan
Perezek 36 dukat eman zizkion fielari, Sastarrain bailarako herri-basoetan 900 karga ikatz egin ahal izateko. Kargako bi txanponekoa zen prezioa. Hurrengo
San Migel egunetik hiru urteko epean egingo eta eramango zituen ikatz guztiak. Epea luzatzea ere izango
zuen Joan Perezek.
Kontzejuak izendaturiko Domingo Aranok eta
Joan Perezek izendaturiko Domingo Ezenarrok balioetsi eta gurutzez markatu zituzten basoen mugak.
Itegiaga errekatik muinora igo eta Agiretabelaarra
aldera zihoan muga, goitik haritz lepatuetaraino, eta
behean erreka nagusiraino eta Itegiaga errekaraino
Agireta alderantz.

1.2. irudia. Lili-Idiakaitz armarria.

partean bizi zen Joan Baltzola, eta, bestetik, Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna). Joan Perezek
Joan Baltzolari 10 dukat maileguz eman zizkion, eta
honek hari zorra hurrengo inauterietan ordainduko
zion. Obligazio-agirian lekuko Domingo Urbieta,
- 1531-XII-10ean, Zestoako errebalean, Blas Ar- Lope Amilibia? eta Zumaiako Joanes Mendaro izan
tazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: ziren (ikus [XVI. m. (31-XII) 3] agiria).
batetik, Aizarnako Pedro Etxeberria eta emazte Ma- 1531-XII-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriria Ruiz Etxeberrikoa, eta, bestetik, Zestoako Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa. Senar-emazteek Joan Perezi bauarengana zestoar hauek hurbildu ziren: Joan Ar4 dukat maileguz hartu zizkioten, eta zorra hurrengo bestain (“Joan Akoa” goitizenekoa), Domenja Urbieinauterietan ordainduko zioten. Lekuko zestoar hauek ta emaztea eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. Joan eta
izan ziren: Domingo Artazubiaga, Joango Zuube eta Domenja senar-emazteei Jakobo Gesalagak, Maria
Lopez emazteak eta Pedro Gesalaga semeak 44 dukat
Joango Amilibia.
zor zizkieten (ikus [XVI. m. (31-VII) 13] agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Dena den, egun hartan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
Maria Ruiz Etxeberrikoak zin egin zuen Joan Perezi
emandako agiriak zioenari ez ziola aurka egingo (ikus 24 dukat eman zizkien Joani eta Domenjari, eta senaremazteek ahalordea eta eskubidea eman zioten kopuru
[XVI. m. (31-XII) 2] agiria).
hura Jakobo Gesalagari eta senideei kobratzeko. Hauek
- 1531-XII-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zorra hiru alditan ordaindu behar zuten, eta azken bi
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Debako ordain aldietatik jasoko zituen Joan Perezek maileguz
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Artzubiaga alkatea, Martin Artzuriaga (edo Martin Itziar)
eta Joan Baltzola (ikus [XVI. (31-XI) 5] eta [XVI. m.
(31-XI) 6] agiriak).
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emandako bere 24 dukatak. Domenja Urbietak zin egin Domingo Zabala, Joan Martinez Lilikoa eta Domingo
Lizarrarats (ikus [XVI. m. (31-XII) 7] agiria).
zuen agiriak zioenari ez ziola aurka egingo.
- 1531-XII-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Gallari baserrian bizi zen Joan Arraio
azpeitiarra eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
azaldu ziren. Joan Arraiok zestoarrari 6 dukatean
- 1531-XII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- mando beltza saldu zion, eta honek hantxe ordaindu
kribauaren aurrean Asteasuko Migel Agirre-Lega- zion balioa. Lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, Dorretagoikoa hargin-maisua eta Zestoako Joan Perez mingo Urbieta eta Domingo Arretxe zestoarrak izan
Idiakaitz-Lilikoa zeuden. Migelek Joan Perezi Liliko ziren.
etxe inguruan harriz eta karez hormak egingo zizkion
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
lursail eta soroak hesitzeko.
Joan Perezek erosi berri zuen mandoa Zestoako MarHormak eraikitzen Sastarraindik datorren erreka tin Izarragari alokatu egin zion. Joan Perezek nahi
ondoan hasiko zen, Liliko burdinolaren estoldaren zuen bitartean lan egingo zuen Martinek mandoareparetik Zestoako parteko Mozti aldera. Handik aurre- kin, eta zegokion alokairua ordainduko zion eskatura Erretzabalgo lurretaraino eraikiko zituen hormak. tako bakoitzean (ikus [XVI. m. (31-XII) 10] agiria).
Hormen lodiera Liliko Intsaustiko hormena adinakoa
izango zen, eta altuera leku bakoitzean komeni zi- 1.1.2. Gainerako lilitarren eskribu eta
tzaiona. Hormetan bi ate egingo zituen Joan Perezek kontratuak
adierazitako lekuetan, eta zenbait tokitan zuloa ere
bai, horma barrenetik ura igaro zedin.
- 1531-I-23an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, DoMigel hargin-maisuak lan guztiak hurrengo Pazko mingo Lizarrarats, eta, bestetik, Domenja Lili, San
garizumakotik urtebeteko epearen barruan amaituta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren ama. Doedukiko zituen. Zestoako Martin Artzuriaga edo Mar- mingok San Joan Perezi Salamancan 14 dukat mailetin Itziarren baratzean 12-14 “estado” luzeko horma guz eman zizkion lehenago, han erroldaturiko Pedro
egiteko Liliko lanak eten ahal izango zituen, baina Mendiola eskribauaren aurrean. Egun hartan ama Dobeste ezertarako ez. Bestela isuna ordainduko zuen. menjak San Joan Perez semearen zorra ordaindu egin
Martin Artzuriagarekin lehendik kontratua egina zuen zion Domingo Lizarraratsi, eta honek ordainagiria
(ikus [XVI. m. (31-XII) 4] agiria).
eman zion Domenjari seme batxilerrarentzat.
Lekuko Zestoako Joan Arretxe, Migel Artazubiaga
eta Martin Arano izan ziren (ikus [XVI. m. (31-XII)
6] agiria).

Joan Perezek karea eta burdin mearen hautsa
Ordainagirian lekukoetako bi Joan Perez Idiakaitzemango zizkion hargin-maisuari, baina honek atera, Lilikoa eta Joan Martinez Lilikoa izan ziren (ikus
ekarri eta ipini beharko zuen harri guztia. Bost beso [XVI. m. (31-I) 19] agiria).
luzeko hormagatik urrezko dukat bat ordainduko zion
Joan Perezek. Lanean ari zirenean 12na azunbreko 6
- 1531-III-26an, Zestoako Lilin, bertako Domenbarril sagardo emango zizkion lilitarrak.
ja Lili andreak ahalorde-agiria egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Bertan ahalmena eman
Joan Perezek lanean hasi baino lehen 5 dukat eta zien Zumaiako Frantzisko Indanetari, Eibarko Martin
Gaztelako 4 erreal aurreratu zizkion Migeli. Lanak egin Martinez Malleakoari, Zestoako Martin Makatzagaahala ordainduko zion gainerakoa zestoarrak asteasua- ri eta beste zenbaiti, Valladolidko Villalongo garizurrari. Kontratuan lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: mako ferian zor bat kobra zezaten. Zorra Domenjaren
-8-
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senar zenari (Joan Perez Idiakaizkoari) egin zioten
Toledoko Alonso de la Torre zenak eta Teresa de la
Higuera emazteak, Toledoko Pedro Villaverde eskribauaren aurrean. Zorrak gorabeherak izan zituen, zenbait arbitrok epaia eman zuelako (ikus III ZESTOA
XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko agiri hauek:
[XVI. m. (25) 74], [XVI. m. (27-I) 8] eta [XVI. m.
(30-III) 24]).
Aurreko urtean, 1530ean, Domingo Agirrek 200
dukateko zorraren lehen herena kobratu zuen, eta urte
hartan ahalordea zutenek bigarren herena kobratu behar zieten hauei: Teresa de la Higuerari, Joan de la
Torre semeari edo honen aitaginarreba eta Granadako
zerga-biltzaile Joan de la Torreri. Azken herena 1532.
urtean ordainduko zuten.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Domenjaren seme zaharrena), Joan Arretxe eta Jakobo Lizarrarats (ikus
[XVI. m. (31-III) 16] agiria).
- 1531-III-26an, Eibarko Maria Txofre Zestoako
Lilin ari zen bizitzen. Egun hartan han zeuden, halaber, Blas Artazubiaga eskribaua eta Eibarko Domingo Aretxua. Lehenago, Maria Txofreren seme Joan
Ibarra Katalina Aretxuarekin ezkondu zen. Katalina,
hain zuzen, Antso Aretxua eta Maria Ortiz Zozolakoa
eibartarren alaba zen. Joan eta Katalinaren arteko
ezkontza-kontratua Andres Ibañez Ubillakoa eskribauak idatzi zuen. Bertan Antsok eta Maria Ortizek
40 dukat ordaintzeko konpromisoa hartu zuten, eta
haietako 12 dukat Maria Txofrerentzat izango ziren.

Altzolaraskoari eta honen seme Joan Ipintza zenari.
Lehenago, 1522. urtean, Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean ama-semeek 60 dukat
maileguz hartu zizkioten Domenja Liliri, eta egun
hartan (bederatzi urte inguru geroago) Maria Martinezek zorraren azken zatia ordaindu zion Domenjari.

Antso eta Maria Ortizen seme Domingo Aretxuak
egun hartan Zestoako Lilin obligazio-agiria eman zion
Maria Txofreri, hurrengo Pazko garizumakotik urtebetera 12 dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez IdiakaitzLilikoa, Martin Arano (Joan Perezen morroia) eta Joan
Artsuaga “Nagusia” (ikus [XVI. m. (31-III) 18] agiria).

Ondorioz, Domenjak egun hartan Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako ordainagiria eman zion.
Egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen zorrak
ere kitaturik geratu ziren. Lekuko Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan Martinez Lilikoa, eta
Pedro, Bergarako abadea (Lekeition bizi zena), izan
ziren (ikus [XVI. m. (31-IV) 3] agiria).

1.3. irudia. Liliko ate nagusia.

- 1531-IV-12an, Zestoako Lilin, Azpeitiko Joan
- 1531-IV-4an, Zestoako Lilin, bertako Domenja
Lili andreak ordainagiria eman zien Maria Martinez Akemendi eskribauarekin Domenja Lili (Joan
-9-
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Perez Idiakaizkoaren alarguna) eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa semea elkartu ziren. Martin Lizaso zenaren ondasunak gordailuan egon ziren Valentziako justizia zibilaren esku, eta, Martinek Domenjari zor zizkiolako, ondasun haietatik Siziliako
1.000 florin ordaindu zizkion Joan Perez semeak
ama Domenjari.
Lehenago Martin Lizasok zor batzuk egin zizkion
Domenja Liliri. Martinek Sizilian Domenjaren 53
dukat jaso zituen Joanes Amasaren eta Martin Errenteria kapitainaren eskutik, hauek diru hura Domenjari
zor ziotelako. Gainera Siziliara Antonio Zumaiarentzat bidalitako 367 kintal eta 47 libra burdina lodi eta
5 pieza oihal ere zor zizkion, hau da, guztira Siziliako
1.000 florin.
Ondorioz, Domenja Lilik ordainagiria eman zion
Joan Perez semeari, Siziliako 1.000 florin ordaindu
zizkiolako, eta ahalordea eta eskualdatze-agiria ere
bai, kopuru hura Martin Lizasori (edo ondorengoei)
kobra ziezaion.

ta, Blas Artazubiaga eta Azkoitiko Frantzisko Perez
Idiakaizkoa eskribauek idatzi zuten. Bertan, Ana Perezen dote gisa, 2.500 dukat agindu zizkion Domenjak Frantzisko Adani.
Ezkondu ezkero, Frantzisko Adani 1528-XI-30ean
1.500 dukat ordaindu zizkion Domenjak. Gartzia Ibasetak eta Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauek
idatzi zuten ordainagiria. Geroago beste 410 dukat
ordaindu zizkion Frantzisko Adani zenbait alditan.
1529-III-31n 125 dukat. Domenjaren seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak beste 125 dukat ordaindu zituen (Katalina Jauregi eta Joan Nikolas Arteita kapitainaren prokuradore Martin Amezketari emanda).
1529-VII-4an beste 70 dukat ordaindu zizkion Domenjak, Frantzisko Adanen aginduz, Domingo Agirreri. 1530-III-1ean beste 125 dukat eman zizkion
Joan Perezek Martin Amezketari. Azkenik, Domenjak
Oñatiko Bidaurretako komentuko mojei 100 dukat
ordaindu zizkien 1530-V-1ean, Frantzisko Adanen
aginduz.

Ana Perezen 2.500 dukateko dotea osatzeko 590
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez dukat falta ziren, eta hain zuzen azken zati hura DoLilikoa apaiza, Joan Mondragon (Arantzazuko frai- menjak egun hartan ordaindu zion Frantzisko Adadea) eta Martin Esteban Makatzaga (Enparanditxi- ni, Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaizaren bidez.
Frantzisko Adanek ordainagiria eman zion Domenja
piko maizterra).
Liliri. Lekuko hauek izan ziren: Bergarako Pedro abaJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, dea, Joan Aitz eta Joan Perez Bidaurkoa (azken biak
Domenjak zioenez Siziliako 1.000 florinak kobratzeko Frantzisko Adanen morroiak).
Joan Perez semeak eta honen izenean beste zenbaitek,
Jarraian, leku berean eta aipatutako bi eskribauak
obligazio-agiriak eta fidantzak egin zituzten. Beraz,
handik zor ziezazkieketen kalteak ordaintzeko eta obli- bertan zirela, Domenja Lili, alaba Ana Perez eta hogazio haietatik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen nen senar Martin Gartzia Igartzakoa elkartu ziren.
Hauen ezkontza-kontratuan ezarritakoa betez, DoDomenja Lilik (ikus [XVI. m. (31-IV) 7.1] agiria).
menjak lehenago Gartzia Goarnizoren zama-ontzian
- 1531-IV-21ean, Lekeitioko Zubietan, Zestoako hiru kutxa bidali zizkien. Bata altzifrezkoa zen, bestea
Blas Artazubiaga eta Lekeitioko Gartzia Ibaseta es- Napolin egina eta hirugarrena lurralde honetan egina.
kribauek ordainagiria idatzi zuten. Han ziren, bate- Anak eta senarrak kontratuan zehazturiko zilar, arrotik, Frantzisko Adan Igartzakoa, Zubietako jauna, pa, arreo eta gainerako tresneria jasoak zituzten, eta,
eta, bestetik, Zestoako Domenja Lili. Bere garaian ondorioz, Domenaja amari ordainagiria eman zioten.
Domenjaren alaba Ana Perez Idiakaitz-Lilikoa Fran- Lekuko Bergarako Pedro abadea, Lekitioko Joan Aitz
tzisko Adanen seme Martin Gartzia Igartzakoarekin eta Zestoako Joan Oliden izan ziren (ikus [XVI. m.
ezkondu zenean, ezkontza-kontratua Gartzia Ibase- (31-IV) 12] agiria).
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1.4. irudia. Lekeitioko
portua.

- 1531-IV-25ean, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga eskribauarengana Maria Martinez Lilikoa alarguna
eta Maria Etorra hurbildu ziren. Maria Etorra Domingo Mandiolatzaren alarguna zen. Maria Martinez Lilikoak eta alaba Madalenak Etorran zeukaten behi-taldearen erdia eta azienda xehe osoa saldu egin zioten
Maria Etorrari, eta honek 98 dukat eta 47 txanponeko
zorra egin zien. Handik urtebetera 12,5 dukat eta 6
txanpon ordainduko zizkien, eta gainerakoa hurrengo
Eguberrietatik sei urtera.

- 1531-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauarengana Arroako Joan Zugasti hurbildu zen. Joan
Zugastik eta bere guraso zenek tratuak izan zituzten
Domenja Lilirekin eta senar Joan Perez Idiakaizkoa
zenarekin, eta arroarrak 32 kintal eta 97 libra burdina
zor zikion Domenjari. Beraz, obligazio-agiria eman
zion Domenja Liliri burdina haiek, zergak ordainduta, Beduako errenterian hurrengo Domu Santu egunerako emateko. Joan ez zegoen ziur 25 urte betea
zen ala ez, eta, ondorioz, baldintzapean zin egin zuen
obligazio-agiriaren aurka ez zela joango.

Kopuru osoa Maria Martinezi ordaindu arte ganaLekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Domingo
duak eta etxea hipotekatuta geratu ziren. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa apaiza Urbieta, Martin Artzuriaga eta Joan Fernandez Arrei(Domenja Liliren lehengusu propioa), Joan Oliden eta tzakoa (ikus [XVI. m. (31-VII) 23] agiria).
Joan Ibañeta. Baliteke Maria Martinez Lilikoa Joan
- 1531-VIII-6an, Zestoako Altzolarats jaureMartinez Lilikoa lekukoaren alaba izatea (ikus [XVI.
gian, bertako Juliana Gebara-Altzolarats eta Azpeim. (31-IV) 14] agiria).
tiko Martin Azpuru bildu ziren Blas Artazubiaga
Jarraian, Blas Artazubiaga eskribauarekin Maria eskribauarekin. Julianak bere suhi San Joan Perez
Etorra alarguna eta Domenja Lili bildu ziren. Domen- Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren eta Maria Perez Arrojak Mariari 186 txanpon (1 dukat = 50 txanpon) mai- nakoa alabaren izenean Martini hamar dukat maileleguz eman zizkion. Honek bi epetan ordainduko zion guz eman zizkion, Indagarateko errentamenduagatik.
zorra: hurrengo Santiago egunean erdia, eta handik Martinek bere anaiarekin 10 dukat haiek itzuli egin
urtebetera beste erdia. Lekuko Joan Martinez Lilikoa, beharko zizkien Julianari eta suhi eta alabari. 10 dukat
Joan Oliden eta Martin Esteban Makatzaga zestoarrak haiek, hain zuzen, Martinek Urdanetako hasikinetatik
jaso zituen.
izan ziren (ikus [XVI. m. (31-V) 5] agiria).
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Ipintza, tzaile aurreko urtean Joan Igartza eta Pedro AusoDomingo Lizarrarats eta Esteban Aisoro bikarioa roetxea izan ziren, eta urte hartarako Martin Ondalde
eta Joan Arano izendatu zituzten. Lekuko Anton Al(ikus [XVI. m. (31-VIII) 3] agiria).
tzolarats, Pedro Iribarrena eta Tomas Egaña izan ziren
- 1531-XII-14an, Zestoako Lilin, Blas Artazubia- (ikus [XVI. m. (31-I) 9] agiria).
ga eskribauaren bidez Domenja Lili andreak (Joan
- 1531-VI-19an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esPerez Idiakaitzen alargunak) ahalordea eman zion
Martin Artzuriaga merioordeari urtebeterako. Antso kribauaren aurrean Martin Ondalde eta Joan EzenaMartinez Leibakoa kapitainak 150 dukat zor zizkion rro zurgin-maisua elkartu ziren. Martin Aizarnako
Domenjari, eta haiek kobratu behar zituen Martinek. elizako administratzaile zen, eta lehenago Joan eta
Domenjak Antso Martinezi zilarrezko pieza bahitu Martin, biak, izan ziren administratzaile. Joanek bere
zion, eta Martinek hura pregoiak eginda enkantean karguagatik zegokion guztia ordaindu zuen, eta Marsaldu ahal izango zuen. Harekin zor osoa kobratzen ez tinek ordainagiria eman zion. Gai hartatik Joan onik
bazuen, falta zen kopuruagatik kapitainari ondasunak ateratzeko konpromisoa hartu zuen (ikus [XVI. m.
(31-VI) 17] agiria).
exekutatu egingo zizkion.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope ZeAhalordean lekuko hauek izan ziren: Frantzisko
Idiakaitz-Lili (edo Frantzisko Lili, Sasiolako fraide laia, Martin Ezenarro eta Joan Igartza.
goardianoa eta Domenjaren legezko semea), Diego
- 1531-VI-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga esSalzedo (Frantziskoren morroia) eta Zestoako Joan
kribauaren aurrean Aizarnako elizako Martin OndalArretxe (ikus [XVI. m. (31-XII) 5] agiria).
de administratzailea eta Joan Amilibia hargin-maisua
bildu ziren. Joan Amilibiak kontratua egin zuen Ai1.1.3. Aizarnako elizari buruzko agiriak
zarnako elizako arduradunekin 1529-VII-12an eli- 1531-I-15an, Aizarnako plazan zegoen artearen az- za eraikitzeko (ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN
pian, bertako eliztarrak elkartu ziren Blas Artazubiaga (1521-1530) liburuko [XVI. m. (29-VII) 6] agiria).
eskribauaren aurrean. Aizarnako elizako administra- Egun hartara arte Joan Amilibia hargin-maisuak bere

1.5. irudia. aizarnako
plaza
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lanengatik guztira 172 dukat kobratu zituen, eta haien tzaile izanik. Horregatik, Domingok obligazio-agiria
ordainagiria eman zion Martin Ondalderi. Kontratua- eman zion Zestoako Kontzejuko Fernando Olazabal
fielari, 19 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Haren arabera jarraituko zuen elizako lanak egiten.
laber, konrpomisoa hartu zuen obligazio hartatik Joan
Joan Zelaia “Beltza”, Joan Igartza eta Martin Fer- Apategi onik ateratzeko.
nandez Edarritzagakoa izan ziren ordainagirian leLekuko zestoar hauek izan ziren: Jakobo Ipintza
kuko (ikus [XVI. m. (31-VI) 21] agiria).
gaztea, Joan Urbieta eta Domingo Lizarrarats gaztea
- 1531-VII-9an, Aizarnako plazan, Anton Altzo- (ikus [XVI. m. (31-VII) 9] agiria).
laratsen ostatuan Aizarnako elizako administratzai- 1531-VII-19an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esle Martin Ondalde eta Joan Amilibia hargin-maisua
elkartu ziren, Blas Artazubiaga eskribaua ondoan zu- kribauaren aurrean Martin Ondalde eta Joan Amilibia
tela. Joan Amilibia, Aizarnako eliza berria eraikitzen hargin-maisua azaldu ziren. Joan Amilibia Aizarnako
ari zen, eta egun hartara arteko kontuak egin zituzten. eliza berria egiten ari zen. Joanek lehendik 326 dukat
kobratuta zeuzkan bere lanengatik, eta egun hartan,
Joan Amilibiak, batetik, 172 dukat lehen kobra- batetik beste 21 dukat eta 34 txanpon, eta, bestetik, 2
tuak zituen. Elizarako kareagatik eta harriagatik 126 dukat jaso zituen. Beraz, Joanek Martini 23 dukat eta
dukat kobratu zituen. Elizara ekarritako harriagatik, 34 txanponen ordainagiria eman zion.
garraiatzeko zegoenagatik eta lehengo elizan bota
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Domingo
beharreko hormetako harriagatik kobratu zuen. Eliza
zaharrean eraitsi beharreko hormak Altzolaraskoen Urbieta, Domingo Aranguren eta Joanes Potzueta
kaperatik kanpandorrerainokoa eta Iraeta aldera ka- (ikus [XVI. m. (31-VII) 14] agiria).
peratxorainokoak ziren.
- 1531-VIII-15ean, Aizarnan, Joan Arano eta AlHorrez gain Joan Amilibiak Martinek emandako tzolarats jauregiko Ana Arretxe azaldu ziren Blas
dukat bat jaso zuen, eta 26,33 dukat ere bai, urte Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joan Arano Aizarhartako elizako hasikinak jasotzeko eskubidea Joan nako elizako administratzailea zen, eta Anak 20 kintal
hargin-maisuak hartu zuelako. Hasikinena 41 dukat burdina eman zizkion elizarako, Joan Gebara apaiz
zen guztira, baina herena (14,66 dukat) Zestoako eli- zenak bere testamentuan agindutakoa betez. Joanek
zari eman behar zion. Beraz, Joan Amilibiak guztira Anari ordainagiria eman zion. Lekuko Domingo Za326,33 dukat kobratu zituen, eta Martin Ondalderi or- bala, Domingo Lizaso eta Sebastian Oliden zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VIII) 12] agiria).
dainagiria eman zion.
Joanek Anari lehenago 26 dukateko zorra egin
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo
Lizarrarats, Domingo Urbieta, Aizarnako apaiz bene- zion, eta egun hartan zati bat (20 kintal burdina) itzufiziadua, eta Joan Pagino (ikus [XVI. m. (31-VII) 5] li egin zion. Era berean, Anak 20 kintal burdina zor
zizkion Aizarnako elizari, eta Joanek emandakoak
agiria).
Aizarnako elizarentzat geratuko ziren. Anak Joani 20
- 1531-VII-10ean, Aizarnazabalgo Saiazen, Irozte- kintalen ordainagiria eman zion (ikus [XVI. m. (31giko San Kristobal ermitaren aurrean, Aizarnako Do- VIII) 13] agiria).
mingo Aranguren eta Joan Apategi azaldu ziren Blas
Egun eta leku berean, Joan Apategi Blas ArtazuArtazubiaga eskribauaren aurrean. Domingok enkantean Aizarnako erretoretzako urte hartako hamarrenak biaga eskribauarengana hurbildu zen. Joan Apategik
kobratzeko eskubidea lortu zuen, Joan Apategi fida- desadostasunak zituen Aizarnako elizako administra- 13 -
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Igartzari. Bestalde, Pedro Iribarrenak Domingo Arangureni 7 dukat zor zizkion. Orduan Pedro Iribarrenak
7 dukat Joan Amilibiari ordaindu zizkion (Aizarnako
eliza eraikitzen ari zen hargin-maisuari).
Ondorioz, Joan Amilibiak Martin Ondalderi 7
dukaten ordainagiria eman zion, eta beste 2 dukatenak
ere bai, Martinek eman zizkiolako. Era berean, Martin Ondaldek Joan Igartzari 6,5 dukaten ordainagiria
eman zion, Domingo Arangurenek eman zizkiolako.
Txerran Etxeberriak Martini eta Domingori emandakoengatik ziren. Agirian lekuko Joanes Potzueta,
Joan Urbieta eta Martin Azkue izan ziren (ikus [XVI.
m. (31-XI) 2] agiria).
- 1531-XII-3an, Aizarnako elizan, bertako administratzaile Martin Ondalde eta Maria Nikolas Zabala-Lasao (Lasaoko andre alarguna) elkartu ziren. Lasaoko andreak urrezko bederatzi florinen balioa eman
zion bertako hilobi bat erosteko; hau da, 6 dukat eta
Gaztelako 6 erreal eman zizkion (1 florin = 8 erreal
izanik). Hilobia Aizarnako elizan zegoen, aldareko
harmailen ondoan, Lasaoko lehengo hilobiaren eta
harmailetara zihoan bidearen ondoan. Eliza hartako
usadioaren arabera egin zen salmenta hura.
Agiria Joan Otxoa Artazubiagakoa notario apostolikoak idatzi zuen, eta lekuko gisa hauek ere sinatu
zuten: Joan Martinez Lilikoa apaizak, Sebastian Artzaileekin hilobi bati buruz, baina Joanek desadosta- tazubiagak eta Joan Igartzak (ikus [XVI. m. (31-XII)
sunak alde batera utzi eta izan zitzakeen eskubideak 1] agiria).
elizari utzi zizkion. Beraz, gai hartatik at geratu zen.
- 1531-XII-24an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esLekuko Joan Martinez Lilikoa, Joan Amilibia eta
Martin Legarda izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VIII) kribauarekin Joan Amilibia hargin-maisua eta Martin Ondalde bildu ziren. Joanek Aizarnako eliza erai14] agiria).
kitzen lan batzuk egin zituelako Martinek 14 dukat
- 1531-XI-5ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- eta 18 txanpon ordaindu zizkion. Joanek ordainagibauarengana hauek hurbildu ziren: Domingo Arangu- ria eman zion. Lehendik beste ordainagiri asko emaren, Pedro Iribarrena, Joan Igartza, Martin Ondalde nak zituen Joan hargin-maisuak Aizarnako elizako
(Aizarnako elizako administratzailea) eta Joan Amili- lanengatik.
bia hargin-maisua.
Ordainagirian lekuko Sebastian Artazubiaga, MarDomingo Arangurenek zioenez, Aizarnako elizako tin Azkue eta Martin Ezenarro izan ziren (ikus [XVI.
adminsitratzaile zenez gero 7 dukat zor zizkion Joan m. (31-XII) 11] agiria).
1.6. irudia. aizarnako elizako erretaula.
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1. (1531)

1.1.4. Martin Ondalderen kontratu eta
agiriak

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Martin Ondaldek tratua egin zuen Ibañarrietan bizi zen
Joan Belez Bedua-Arbestaingoarekin. Martinek Joan
- 1531-I-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauare- Belezi mandoa alokatu egin zion, eta harekin Beduakin Zestoako Martin Ondalde olagizona elkartu zen. tik Altzolarats jauregiko burdinolara burdin mea gaAhalordea eman zien Martin Ganbarari eta Joan Pe- rraiatuko zion Martini. Kintal bakoitza garraiatzearen
rez Arretxekoari, Zestoako Fernando Arreitzarekin prezioa 20 sosekoa zen, baina hortik mandoa alokazeukan auzian ordezka zezaten. Ahalordean lekuko tzeak balio zuena deskontatu egingo zion Martinek.
zestoar hauek izan ziren: Sebastian Artazubiaga,
Ondoren, beste tratu bat egin zuten Martinek eta
Migel Artazubiaga eta Pedro Otxoa Artazubiagakoa
Joan Belezek. Hark honi 15 dukaten balioko man(ikus [XVI. m. (31-I) 3] agiria).
doa saldu zion, eta Joan Belezek hurrengo San Migel
- 1531-I-25ean, Altzolarats jauregiko zubiaren on- egun-erako ordainduko zion. Ordaintzeko era Beduadoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Domenja Au- tik Altzolarats jauregiko burdinolara burdin mea gasoroetxea eta Martin Ondalde bildu ziren. Domenja rrai-tzea izango zen. 20 sos balioko zuen kintal bakoiAusoroetxeari Altzolarats jauregiko Ana Arretxek tza garraiatzeak. Lekuko Sebastian Artazubiaga, Joan
75 kintal burdina ordaindu behar zizkion hiru epetan Goikoa eta Joan Zelaia izan ziren (ikus [XVI. m. (31(bakoitzean 25 kintal emanez), arbitro epaileek eman III) 12] agiria).
zuten epaiagatik (ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN
- 1531-VI-19n, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri(1521-1530) liburuko [XVI. m. (30-III) 23] agiria).
Lehen 25 kintalen kontura Ana Arretxek Domenjari bauaren aurrean Martin Ondalde eta Arroako Joan Larretxe agertu ziren. Joanek Martini Beduako errente11 dukat emanda zeuzkan.
riatik 150 burdin mea garraiatuko zizkion San Migel
Ordurako, Martin Ondaldek Domenjak Martin In- egunerako Altzoalrats jauregiko burdinolaraino. Gadori egindako zorra ordaindu egin zion, eta, ondorioz, rraioaren kostu osoa Martinek aurrez ordaindu zion.
Domenjak Martin Ondalderi eskubidea eman zion Lekuko Zumaiako Frantzisko Indaneta, eta Zestoako
Ana Arretxeri lehen bi epeetako 50 kintal burdinak, Sebastian Artazubiaga eta Joan Erretzabal izan ziren
(ikus [XVI. m. (31-VI) 16] agiria).
ken 11 dukat, kobratzeko.
- 1531-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriAgirian lekuko honako hauek izan ziren: Domingo
Arrona (Ana Arretxeren semea), Joan Beltran Atxaga bauaren aurrean Zestoako Martin Ondalde eta Ai(Usurbilgo Atxagako jauna) eta Joan Etxeberria (ikus zarnazabalgo Joan Mirubia aurkeztu ziren. Martinek
Joani lehendik 15 kintal burdina totxotan zor zizkion
[XVI. m. (31-I) 24] agiria).
(ikus [XVI. m. (31-III) 12] agiria). Martinek burdinak
- 1531-III-18an, Aizarnan, Blas Artazubiaga ordaindu egin zizkion, eta Joanek ordainagiria eman
eskribauarekin Martin Ondalde olagizona eta Ai- zion zestoarrari. Lekuko Domingo Lizarrarats gaztea,
zarnazabalgo Joan Mirubia bildu ziren. Martinek Bartolome Txiriboga eta Sebastian Artazubiaga izan
Joani 15 kintal burdina totxotan emango zizkion ziren (ikus [XVI. m. (31-VII) 18] agiria).
hurrengo San Joan egunerako. Horren ordainetan
Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean,
Joan Mirubiak Martini mandoa eman zion, eta burdinak Mirubian uzten zituenean Joanek 30 txanpon Zestoako Martin Ondalde eta Ibañarrietako Joan Beere ordainduko zizkion. Lekuko hiru zestoar hauek lez Beduakoa elkartu ziren. Martinek eta Joan Belezizan ziren. Martin Ganbara, Martin Azkue eta Mar- ek ordura arte elkarrekin izandako tratuen kontuak
garbitu zituzten, eta Martinek Joani ordainagiria
tin Zulaika.
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- 1531-III-5ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zarauzko Martin Esnal-Argoain eta Zestoako Sebastian Artazubiaga bildu ziren. Martin mazolaria zen, eta Sebastian Bekolako olagizona. Martinek
konpromisoa hartu zuen Bekolan hurrengo urteko San
Joan eguna arte Sebastianentzat lan egiteko; izan ere,
zestoarrak soldatak aurrez ordaindu zizkion. Martinek lanera huts egiten baldin bazuen, sortutako kaltea
halako bi ordaindu beharko zion Sebastiani. Honek
Martinen ordez beste mazolari bat ekarri ahal izango
zuen, baina Martinek ordainduta.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Artzuriaga, Joan Pagino eta Domingo Aldalur.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Martinek Sebastiani 30 kintal burdina jaso izanaren ordainagiria eman zion (ikus [XVI. m. (31-III) 2] agiria).

1.7. irudia. Ibañarrietako ermita.

- 1531-III-14an, Zestoako errebalean, Aizarnazabalgo
Martin Intxaurregi eta Zestoako Sebastian Artazubiaga
elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin. Lehenago
Iraetako olagizon Joan Martinez Igartuakoari 62 kintal
burdinako zorra egin zioten Martin Intxaurregik, Zarauzko Joan Sorolak eta Zestoako Pedro Iribarrenak. Zorra berez Domingo Intxaurregik (Martinen anaiak) egina
zen, eta hark konpromisoa hartu zuen bere hiru fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko.

Dena den, Domingo Intxaurregik zorra ez zuen oreman zion. Lekuko Joan Lizarrarats, Domingo Lizarrarats gaztea eta Sebastian Artazubiaga izan ziren daindu, eta Joan Martinez Igartuakoa olagizonak Martin Intxaurregiri ondasunak exekutatu egin zizkion. Or(ikus [XVI. m. (31-VII) 19] agiria).
duan Zestoako Sebastian Artazubiagak Joan Martinez
1.1.5. Sebastian Artazubiaga olagizonaren Igartuakoari zor osoa eta auzi-gastuak ordaindu zizkion. Beraz, Martin Intxaurregik ahalmen eta eskubide
tratuak
guztiak eman zizkion Sebastiani, anaia Domingo In- 1531-I-8an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribaua- txaurregiri zor eta gastu guztiak kobra ziezazkion.
rekin Sebastian Artazubiaga eta Joan Arregi-Zabala
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Arelkartu ziren. Sebastianek Joani guztira 28 dukateko
balioa eman zion, mandoa salduta eta dirua emanda. tazubiaga, Martin Fernandez Edarritzagakoa eta MarJoanek zor osoa hurrengo ekaineko San Joan egune- tin Ganbara (ikus [XVI. m. (31-III) 7] agiria).
rako ordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko zes- 1531-III-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga estoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola, Martin Ganbara eta Martin Itziar (edo Martin Artzuriaga) (ikus kribauarekin Joan Ortiz Ganboakoa (Zarauzko jauna) eta Zestoako Sebastian Artazubiaga eta Martin
[XVI. m. (31-I) 4] agiria).
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1. (1531)

1.8. irudia. aiako
Urozperoetatxiki.

Ondalde bildu ziren. Sebastianek eta Martinek hain
zuzen Joanek Azpeitiko Atxaran batxilerrari zor zizkion 74,5 kintal burdinak ordaintzeko konpromisoa
hartu zuten. Ordainetan Joan Ortizek, Altzolako San
Roman elizan urte hartan zegozkion hamarrenak eta
hango bi baserrietako errentak jasotzeko eskubidea
eman zien bi zestoarrei. Kintal burdinagatik 12 errealen balioa jasoko zuten.

rrengo ekaineko San Joan egunerako. Joan Aztik ikatza
egiteko lan osoari zegokiona aurrez kobratu zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
Olotzagakoa kontularia, Pedro Ausoroetxea eta Anton
Altzolarats (ikus [XVI. m. (31-III) 17] agiria).

- 1531-III-26ean, Aizarnan, Sebastian Artazubiagak
Pedro Aizarnatea zenaren eta Maria Jakobe emaztearen
Agirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko elizako Domingo Amas suhiari ordainagiria eman zion. Pedro
Andres Loiola erretorea, Errezilgo Martin Ruiz Erre- zenak Sebastiani egindako zorraren zati bat, 38 dukatkondokoa eta zestoar bat (kus [XVI. m. (31-III) 8] ekoa, ordaindu egin zion Domingok, eta Sebastianek
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako ordainagiria
agiria).
eman zion. Zorraren beste zati bat ordaintzeke geratu
Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean zen. Lekuko Domingo Urbieta apaiza, Joan Aldalur
Zestoako Joan Pagino eta Sebastian Artazubiaga ola- eta Martin Kortazar izan ziren (ikus [XVI. m. (31-III]
gizona elkartu ziren. Sebastianek Joani 6 dukat mai- 20] agiria).
leguz eman zizkion, eta Joanek zorra hurrengo San
- 1531-IV-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriMigel egunerako ordainduko zion. Lekukoetako bi
Joan Igartza eta Domingo Lizasoeta zestoarrak izan bauarekin Muskizko Joan de la Pedriza ontzi-jabea
eta Zestoako Sebastian Artazubiaga elkartu ziren. Seziren (ikus [XVI. m. (31-III) 9] agiria).
bastianek Joani 900 kintal burdin meak balio zuena
- 1531-III-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- ordaindu zion, eta muskiztarrak Oikiako errenterian,
bauarekin Sebastian Artazubiaga eta Aiako Joan Azti zerga guztiak ordainduta, lehorrean utziko zizkion bi
bildu ziren. Sebastianek Zarauzko jaunari Azti ba- epetan: 400 kintal 12 egun barru, eta 500 kintal apiserriaren azpiko mendiak erosi zizkion, eta han Joan ril haren amaieran. Burdin mea Portugaleteko onena
Aztik 75 karga ikatz egingo zituen Sebastianentzat hu- izango zen, eta aginduta bezala hornitzen ez baziz- 17 -
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Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak aukion, besteak beste burdinolak lanik ez egitearen kalte
rrean zirela, Debako Joan Aia eta Zestoako Sebastian
guztiak muskiztarrak ordainduko zituen.
Artazubiaga bildu ziren. Sebastianek Joani 2 dukat
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Martin Ganbara, eta 42 txanpon maileguz eman zizkion, eta debarrak
Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin Itziar (edo Martin zorra bi hilabete barru ordainduko zion. Horrez gain,
Artzuriaga) izan ziren (ikus [XVI. m. (31-IV) 2] agiria). Joanek Sebastianentzat Bekolako burdinolan, urtzaile gisa lan egingo zuen hurrengo San Migel egunetik
- 1531-VI-6an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- hurrengo urteko ekaineko San Joan eguna arte. Hobauarekin Saiazko Alkatetzako Nikolas Urozperoeta rretarako burdineria eta soldata ordaindu egin zizkion
eta Zestoako Sebastian Artazubiaga elkartu ziren. Se- Sebastianek (ikus [XVI. m. (31-VIII) 10] agiria).
bastianek Nikolasi idi parea saldu zion 15 dukatean,
Egun eta leku berean eta eskribau beraren aurrean,
eta Nikolasek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion. Lekuko Joanes Ipintza, Lope Amilibia Errezilgo Martin Otaegi eta Zestoako Sebastian Areta Domingo Aranguren zestoarrak izan ziren (ikus tazubiaga elkartu ziren. Sebastianek Martini idi pare
gaztea 10 dukatean saldu zion, eta Martinek hurrengo
[XVI. m. (31-VI) 4] agiria).
ekaineko San Joan egunean ordainduko zion zorra.
- 1531-VII-10ean, Aizarnazabalgo Iroztegiko San Lekuko Joan Urbieta, Martin Ondalde eta Pedro EgaKristobal ermitaren aurrean, Blas Artazubiaga eskri- ña zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VIII) 11]
bauarekin Zestoako Sebastian Artazubiaga eta Za- agiria).
rauzko Domingo Izeta elkartu ziren. Domingok Se- 1531-VIII-21ean, Aizarnan, Sebastian Artazubastiani 300 karga ikatz (ohi bezala karga 14 kanako
zakukoa izanik) eginda utziko zizkion Izetabekoa biaga eta Joan Arregi-Zabala azaldu ziren Blas Arbaserriko mendietan Domu Santu egunerako. Ikatz tazubiaga eskribauaren aurrean. Joanek Sebastiani
haien balio osoa (zilarrezko erreala kargako) ordaindu behi-aziendako bederatzi buru saldu zizkion 24 dukatean, eta Joanek ordainagiria eman zion. Ganadu hura
egin zion Sebastianek Domingori.
salgai ipinita, Sebastianek adina ez omen zuen beste
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: inork eskaini.
Domingo Urbieta, Joan Urbieta, Domingo Lizarrarats
Salerosketan lekuko zestoar hauek izan ziren: Margaztea eta Jakobo Ipintza gaztea (ikus [XVI. m. (31tin Artzuriaga, Domingo Aranguren eta Joan Elurra.
VII) 8] agiria).
- 1531-VIII-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zarauzko Joan Esnal-Argoain eta Zestoako Sebastian Artazubiaga bildu ziren. Sebastianek
Joani maileguz 8 dukat eman zizkion, eta Joanek zorra
bi hilabete barru ordainduko zion. Horrez gain, Joanek
Bekolan Sebastianentzat lan egingo zuen mazolari gisa,
hasi hurrengo San Migel egunean eta hurrengo urteko
ekaineko San Joan eguna arte. Lanari zegozkion burdineria eta soldata aurrez kobratu zituen zarauztarrak.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Sebastianek zor baten berri eman zuen. Lehenago
Joan Arregi-Zabalak 28 dukateko zorra egin zion Sebastiani (ikus [XVI. m. (31-I) 4] agiria), baina bederatzi behi haiek emanda 24 dukaten balioa jaso zuen.
Beraz, Sebastianek 24 dukaten ordainagiria eman
zion Joani (ikus [XVI. m. (31-VIII) 24] agiria).

- 1531-IX-19an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Martin IntxaurreAgirian lekuko Joan Urbieta, Anton Altzolarats eta gi eta Zestoako Sebastian Artazubiaga bildu ziren.
Martin Legarda zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. Martinek zorra egin zion Sebastiani, eta Martinek 15
kintal burdina pletinatan itzuliko zizkion, Beduako
(31-VIII) 9] agiria).
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1. (1531)

1.9. irudia. aiako
Izeta.

errenterian hurrengo Eguberrietarako utzita. Lekuko
hiru zestoar izan ziren: Martin Artzuriaga, Pedro
Akoa eta Martin Amilibia hargina (ikus [XVI. m. (31IX) 18] agiria).
- 1531-X-9an, Oikiako Mantzizidor etxearen aurrean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek
azaldu ziren: batetik Aiako Martin Etxebeste eta Joan
Lertxundi, eta, bestetik, Zestoako Sebastian Artazubiaga, Bekolako olagizona. Sebastianek Aiako Izeta
baserriaren mendiak hartuta zeuzkan ikatza egiteko,
eta han 700 karga ikatz egingo zizkioten aipatutako bi
aiarrek hurrengo ekaineko San Joan egunerako. Karga bakoitza 14 kanako zakukoa izango zen, eta hogei
karga egiteak dukat bat balioko zuen.

hura hurrengo abuztuaren lehen egunean ordainduko
zion. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Klemente
Aisoro, Martin Perez Artzubiagakoa eta Martin Itziar
(edo Martin Artzuriaga) (ikus [XVI. m. (31-XI) 12]
agiria).

1.1.6. Martin Artzuriagaren agiriak
- 1531-I-24an, Zestoan, Debako Fernando Sorazabal
eta Zestoako Martin Artzuriaga elkartu ziren. Martin,
hain zuzen, Ana Amezketa zenaren eta Martin Ibiaren seme-alaben tutore gisa zegoen, eta Fernandori
ordainagiria eman zion, honek hari ustez 8 dukat eta 7
txanponeko zorra ordaindu egin ziolako.

Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako ordainagiSebastianek Martini eta Joani 10 dukat aurreratu rian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Amilibia
zizkien egun hartan, eta 200 karga egin ahala berriz ere eta Lope Ernataritz, eta Zumaiako Ramus Gorosarri
10 dukat ordainduko zien, ikatz guztia egin arte. Obli- (ikus [XVI. m. (31-I) 21] agiria).
gazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo
Joan Mirubia, Zestoako Jofre Altzolarats eta Zarauzko
- 1531-III-13an, Zestoako errebalean, bertako MarMigel Etxabe (ikus [XVI. m. (31-X) 3] agiria).
tin Artzuriaga (edo Martin Itziar) eta Debako Joan
Goiburu-Arantza (edo Joan Arantza) zurgin-maisua
- 1531-XI-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- aurkeztu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
bauarekin Zarauzko Martin Izeta eta Zestoako Sebas- Martinek eta Joanek lehenago egina zuten kontratua,
tian Artazubiaga elkartu ziren. Sebastianek Martini Martini Zestoako errebalean etxea eraikitzeko (ikus
idi parea 12 dukatean saldu zion, eta zarauztarrak diru III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko
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[XVI. m. (29-VIII) 11] agiria). Hala ere, eraiki be- 134 txanpon hurrengo San Migel egunean ordainduko
harreko etxea hasieran erabakitakoa baino handiagoa zizkioten Martini.
eta desberdina izango zen. Beraz, lehen kontratua
Obligazio-agirian lekuko Joanes Potzueta apaiza,
deuseztatu eta beste bat egin zuten.
Joango Zumaia eta Martin Zulaika izan ziren (ikus
Egun hartara arte 159 jornalen lana egin zuten [XVI. m. (31-VII) 16] agiria).
zurginek, mendian zura prestatu eta etxe berrira ekar- 1531-VIII-28an, Itziarren, Blas Artazubiaga estzen. Beste 4 jornal Akoako frontala egiteko izan ziren. Jornal bakoitzagatik 6 txanpon kobratuko zuten. kribauarekin Zestoako Martin Artzuriaga eta Debako
Joan Goiburu-Arantzak ordurako sei dukat kobratuta Joan Lopez Irarrazabalgoa bildu ziren. Martinek Joani
zelako mandoa eman zion, eta Joanek Martini zaldia.
zeuzkan, eta gainerakoa nola kobratu erabaki zuten.
Tratu hartan Joanek Martini 8,5 dukateko zorra egin
Handik aurrera zurgin-maisuaren jornala 7 txanpon- zion, eta hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko
ekoa izango zen, eta zurginena 6 txanponekoa. Martin zion. Lekuko hiru itziartar hauek izan ziren: Joan
Artzuriagak zurgin gehiago ere ekarri ahal izango zi- Arantza, Domingo Gaintza eta Domingo Arantza
tuen lanera. Jornal haiek guztiak Martinek eta Joanek (ikus [XVI. m. (31-VIII) 27] agiria).
Joan Lopez Arteagakoari eta Joan Diaz Agirrekoari
- 1531-X-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga esemandako oholen Martinen partetik kobratuko zituzten (ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) li- kribauarekin hauek zeuden: Martin Artzuriaga (edo
buruko [XVI. m. (29-XII) 4] agiria). Kontratuan lekuko Martin Itziar, Zestoako probestuordea), Zumaiako
zestoar hauek izan ziren: Joan Otaegi, Martin Ganbara Joan Gorostiaga eta Debako Joan Baltzola. Joan Goeta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (31-III) 5] agiria). rostiagak Bergarako Joan Ondartzari 3,5 dukat inguru
ordaindu ez ziolako, San Joan Uzarraga merioordeak
- 1531-VI-4an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- preso hartu zuen. Meriordeak Joan zumaiarra Martin
biaga eskribauarekin Getariako Teresa Olazabal eta Artzuriaga probestuordearen mende utzi zuen preso
Zestoako Martin Artzuriaga merioordea bildu ziren. Zestoan.
Ordura arte Teresak eta Martinek elkarrekin izandako
Orduan Debako parteko Joan Baltzola azaldu zen,
tratuen kontuak egin zituzten, eta Martinek Teresari
23 txanpon zor zizkiola erabaki zuten. Martinek han- eta zumaiarrak zilarrezko katilua (marko bat pisukoa)
txe ordaindu zion zor hura. Handik at geratu zen Ma- eta bi ontzako zilar utzi zituen, zorra ordaintzeko,
ria Ortiz Beduakoak Teresaren ondasunez egindako Joan Baltzolaren esku. Berme hura zela eta, Joan Goexekuzio-eskaria, zeren eta gai hartan epaileek eraba- rostiaga kartzelatik aske irten zen. Lekuko honako
hauek izan ziren: Joan Igartza, Martin Azkue eta Markitakoa beteko baitzuten.
tin Intxaurregi.
Hauek izan ziren agirian lekuko: Martin Ganbara,
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Migel Artazubiaga eta Anton Sasiola (azken hau deJoan Gorostiagak konpromisoa hartu zuen Joan Balbarra) (ikus [XVI. m. (31-VI) 2] agiria).
tzola zor hartatik onik ateratzeko. Zorra Joan Gorostia- 1531-VII-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga garena zen, eta, zumaiarrak eskatuta, Joan Baltzolak zieskribauaren aurrean Maria Perez Aranburukoa, Do- larrak eskaini zizkion (ikus [XVI. m. (31-X) 7] agiria).
mingo Aranburu suhia eta Martin Artzuriaga bildu
Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskribauaziren. Mariak eta Domingok Martinekin egun hartara arte izandako tratuen eta ondasunen exekuzio- ren aurrean hauek azaldu ziren: Aizarnazabalgo Joan
gastuen kontuak egin zituzten. Mariak eta Domingok Atristain, Joan Areitzaga mazolaria eta Joan Saraso- 20 -
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1.10. irudia. Zumaiako
artadiko Gorostiaga.

la. Zestoako Fernando Olazabal medikuak eskatuta,
Joan Atristain preso zeukan Zestoako Martin Artzuriaga (edo Martin Itziar) probestuordeak, 57,5 kintal
burdinako zorra ordaindu ez zuelako. Girgiluz lotuta
zegoen preso Joan Atristain, eta Joan Areitzagak eta
Joan Sarasolak preso probestuordearen etxean eduki zezatela eskatu zioten. Handik ihes egiten baldin
bazuen, haiek fidatzaile izango ziren Joan Artistainen
ondasunen (Atristain baserriaren) enkantean.

Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joanes Mendaro, San Joan Garratza eta Anton Sasiola (ikus [XVI.
m. (31-XII) 4] agiria). Hargin-maisu asteasuarrak
beste kontratu bat ere egin zuen geroxeago Liliko
jaunarekin harrizko hesiak eraikitzeko (ikus [XVI. m.
(31-XII) 7] agiria).

1.1.7. Altzolarats jauregiko Ana
Arretxeren eta senideen tratuak

Joan Atristainek konpromisoa hartu zuen bere bi
fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko. Lekuko Joan Igartza, Martin Azkue eta Martin Intxaurregi izan ziren (ikus [XVI. m. (31-X) 8] agiria).

- 1531-I-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Ana Arretxe eta
Migel Argin azaldu ziren. Migelek Anari lehenago 6
dukat maileguz hartu zizkion, eta egun hartan zorra
ordaindu egin zuen. Anak ordainagiria eman zion. Le- 1531-XII-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- kuko Zestoako Domingo Arrona (Anaren semea) eta
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako Joan Ipintza, eta Usurbilgo Joan Beltran Atxaga izan
Martin Artzuriaga (edo Martin Itziar), eta, bestetik, ziren (ikus [XVI. m. (31-I) 17] agiria).
Asteasuko Migel Agirre-Legarretagoikoa hargin-maisua. Honek hari baratzean harrizko eta karezko hesia
- 1531-III-18an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrieraikiko zion hurrengo San Migel egunerako. Hesiak bauarekin Altzolarats jauregiko Ana Arretxe eta Grazia
atea edukiko zuen, eta bi arra lodikoa izango zen. Ka- Edarritzaga elkartu ziren. Ana Arretxek Graziari Airea eta hondarra Martinek emango zizkion Migeli. zarnan zuen Zazpisagasti etxearen erdia errentan eman
Hesiaren “estado” bakoitzagatik 16 txanpon ordain- zion urtebeterako. 40 txanpon ordainduko zizkion Graduko zituen Martinek. 160 txanpon aurreratu zizkion ziak Anari urtebete igarotakoan. Lekuko Joan Otxoa
zestoarrak asteasurrari, eta lanak amaitutakoan gaine- Artazubiagakoa, Joanes Potzueta eta Domingo Aranrakoa ordainduko zion.
guren izan ziren (ikus [XVI. m. (31-III) 13] agiria).
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1.11. irudia. aiako
Maiaga baserria

- 1531-IV-8an, Aizarnan, Altzolarats jauregiko
Ana Arretxek ordainagiria eman zien Maria Martinez
Altzolaraskoari eta honen seme Joan Ipintza zenaren oinordekoei. Ama-semeek tratuak egin zituzten
lehenago Ana Arretxerekin, eta egun hartan Maria
Martinezek zorretan zeuzkan azken 28 kintal burdinak eman egin zizkion Ana Arretxeri. Getariar batek
zeukan zedularen kontuak geratu zitzaizkien garbitu
gabe. Gainerakoaren ordainagiria eman zien Anak
Mariari eta Joan zenaren ondorengoei.

Ahalorde-agirian lekuko Martin Indo, Martin Ondalde eta Joan Ondalde izan ziren (ikus [XVI. m. (31IV) 7] agiria).
- 1531-VI-5ean, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean, Altzolarats jauregiko Ana Arretxe alarguna eta Domingo Lizasoeta
azaldu ziren. Aiako Maiaga baserria San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa batxilerrarena eta honen emazte
Maria Perez Arronakoarena (Anaren bilobarena) zen,
eta erreta zegoen.

Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Urbieta, Joanes Potzueta eta Jakobo Ipintza
gaztea (ikus [XVI. m. (31-IV) 4] agiria).

Ana Arretxek, batxilerraren eta emaztearen izenean, Domingori baserria 10 urterako errentan eman
zion. Errenta aldia hurrengo Domu Santu egunean
- 1531-IV-12an, Zestoako Altzolarats jauregian, hasiko zen, eta zenbait baldintza beteko zituzten. Lebertako Ana Arretxe andrea eta Domingo Arrona henbizi, Anak edo batxilerrak baserrian ganaduak eta
semea Blas Artazubiaga eskribauarekin elkartu zi- Domingo maizterraren familia behar bezala bizitzeren. Lehenago Ana Arretxek 50 dukat eman zizkien ko aterpea egingo zuten. San Migel egunerako lanak
seme Frantzisko Arronarentzat Antonio Lopez Zu- amaituta egongo ziren.
maiakoari eta Andres Perez Indanetakoa zumaiarraDomingok soroetan laborea egingo zuen, eta jasori, haien itsasontzirako eta tresneriarako. Anak ahalordea eman zion seme Domingo Arronari Andrese- tako alearen eta lihoaren laurdena errenta ordaintzeko
kin eta Antonio zenaren oinordekoekin kontuak egin izango zen. Ganaduak erdi bana izango ziren maiztezitzan. Maileguaren tronkoa eta irabaziak eskuratzen rrarentzat eta nagusiarentzat. Hasieran batak besteak
baino ganadu gehiago ipintzen baldin bazuen, aldea
saiatuko zen.
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Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope
ganaduen etekinetatik ordainduko zitzaion gehien ipinitakoari. Domingok behar bezala haziko zituen ga- Amilibia, Joanes Ipintza eta Sebastian Artazubiaga
(ikus [XVI. m. (31-VI) 5] agiria).
naduak. Golderako idiak ere erdi bana izango ziren.
Domingok bi zerramen txerrikumeak haziko zituen
urtero, eta Anak zerramako urtero anega bat olo emango zion. Domingok jasotako sagarra ere erdi bana izango zen. Sagarrondoak urtean bitan aitzurtuko zituen,
eta bi urtez behin simaurtu. Domingok urtero bere garaian sei gaztanbera eta kapoi parea emango zizkion
Anari. Maizterrak Anari, honek eskatutako bakoitzean,
haur batentzako esnea ere emango zion.

- 1531-VII-23an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Ana Arretxe eta
Maria Otxoa Gorosarrikoa elkartu ziren. Anak Maria
Otxoari Aizarnan zeukan Zazpisagasti etxearen erdia
(labea zeukana) errentan eman zion urtebeterako 45
txanponean. Lekuko Joanes Potzueta, Sebastian Artazubiaga eta Txerran Etxeberria izan ziren (ikus [XVI.
m. (31-VII) 15] agiria).

Errentamendu-agirian lekuko hauek izan ziren: 1.1.8. Zubiaurretarren kontratuak eta
Domingo Urbieta apaiza, Martin Ganbara, eta Migel agiriak
Artazubiaga (ikus [XVI. m. (31-VI) 3] agiria).
- 1531-III-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1531-VI-6an, Aizarnan, batetik, Azpeitiko Martin bauaren aurrean Maria Etorra eta Martin Ibañez ZuAzpuru eta Domingo Azpuru, eta, bestetik, Altzola- biaurrekoa azaldu ziren. Martinek Mariari dobloia
rats jauregiko Ana Arretxe eta Juliana Gebara zeuden (2 dukat balio zuena) eman zion maileguz, eta hoBlas Artazubiaga eskribauarekin. Juliana Gebarak ala- nek zorra hurrengo San Joan egunean itzuliko zuen.
ba Maria Perez Arronakoa eta honen senar San Joan Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Artzuriaga,
Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerra ordezkatzen zituen. Lope Ernataritz eta Domingo Ezenarro (Joan “ZuAnak eta Julianak Martin Azpururi Aiako Indagarate ria” goitizenekoaren semea) (ikus [XVI. m. (31-III)
baserria sei urterako errentan eman zioten, eta zenbait 11] agiria).
baldintza beteko zituzten.
- 1531-III-26ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriErrenta aldia hurrengo abuztuko Andre Mariaren bauarengana Errezilgo Pedro Iturriaga eta Zestoako
egunean hasiko zen. Martin Azpuruk urtero 12 anega Martin Ibañez Zubiaurrekoa hurbildu ziren. Pedro
gari eta 12 anega olo ordainduko zituen. 6 gaztanbera maizter zegoen Errezilgo Antxiturbia baserrian, eta
eta 2 kapoi ere bai. Ganaduak eta golderako idi parea 7 dukatean kolore iluneko zaldia erosi zion zamak
Julianak eta Anak ipiniko zituzten. Martinek urtero garraiatzeko. Prezioaren erdia hurrengo San Migel
zerrama baten txerrikumeak haziko zituen, eta horre- egunean ordainduko zion zestoarrari, eta beste erdia
tarako bi anega olo edo artatxiki emango zizkioten hurrengo Pazko garizumakoan.
Julianak eta Anak. Ganaduak erdi bana haziko zituen
Martin maizterrak.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Ganbara, Joan Olazabalegi eta Domingo ArtaAnak eta Julianak Martin Azpururi eta anaia Do- zubiaga (ikus [XVI. m. (31-III) 22] agiria).
mingo Azpururi maileguz 20 dukat eman zizkieten.
Hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunetik urte- 1531-IV-16an, Zestoan, Joan Amilibia harginbetera 3 dukat itzuliko zituen, eta gero urtero 3na maisua eta Joan Zubiaurre azaldu ziren Blas Artadukat, eta azkenean 5 dukat. Martinek konpromisoa zubiaga eskribauaren aurrean. Lehenago Getariako
hartu zuen anaia Domingo obligazio hartatik onik Joan Asuk eta Joan Etxeberriak kontratua egin zuten,
ateratzeko.
eta haren ondorioz Joan Amilibiak Joan Zubiaurreri
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1.12. irudia. Zestoako
Portalekoa etxea,
berritu aurretik

4 dukat zor zizkion. Zorra hurrengo Eguberrietarako
ordainduko zion hargin-maisuak.

ordainduko zion. Lekuko Domingo Lizarrarats gazteena, Pedro Ezenarro eta Lope Ernataritz zestoarrak
izan ziren.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Arretxe, Joan Otaegi eta Martin Artzuriaga (ikus
delako zekorra Joan Arraiok Etorrazpin bizi zen Joan
[XVI. m. (31-IV) 9] agiria).
Perez Beristaingoari saldu zion prezio berean. Joan
Egun berean eta eskribau bera aurrean zela, Zes- Perezek Joan Arraiori hurrengo abuztuko Andre Matoako Joan Zubiaurre eta Zumaiako Andres Perez In- riaren egunean ordainduko zion zorra (ikus [XVI. m.
danetakoa azaldu ziren. Getariako Joan Asuk eta Joan (31-IV) 13] agiria).
Etxeberriak zestoarrari 18 dukateko zorra egin zioten,
- 1531-V-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrieta bere epean ordaindu ez ziotelako, Joan Zubiaurrek
bauaren aurrean Arroako Joan Akertza-Oliden eta
getariarrei ondasunak exekutatu egin zizkien.
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoa azaldu ziren.
Orduan Zumaiako Andres Indanetak zorra eta gas- Martinek Joani idi parea 13 dukatean saldu zion, eta
tuak ordaindu egin zituen, eta, ondorioz, Joan Zu- honek hurrengo Eguberrietan zor osoa ordainduko
biaurrek eskubidea eman zion zumaiarrari zorraren zion zestoarrari. Lekuko Joan Olazabal, Pedro Ausotronkoa eta gastu guztiak bi getariarrei kobra ziezaz- roetxea eta Martin Zulaika izan ziren (ikus [XVI. m.
kien. Lekuko Zestoako San Joan Arretxe, Joan Otaegi (31-V) 1] agiria).
eta Martin Artzuriaga izan ziren (ikus [XVI. m. (31Hain zuzen Joan Akertzak, Alkizako “Egurrolako”
IV) 10] agiria).
olagizon zestoarrak, Asteasuko Joan Eizmendiri man- 1531-IV-23an, Zestoako portalean, Blas Artazu- doa erosi zion 12 dukatean martxoaren 26an1.
biaga eskribauarekin Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta
Azpeitiko Joan Arraio bildu ziren. Martinek Joani ze- 1531-V-2ean, Zestoako errebalean, Blas Artazukorra saldu zion 6,5 dukatean, eta honek zestoarrari biaga eskribauaren aurrean Maria Martinez Altzolazorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako raskoa eta Maria Zubiaurre azaldu ziren. Maria Mar- 24 -
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tinez Jakobo Ipintzaren alarguna zen, eta Maria Zubiaurreri 36 dukat maileguz hartu zizkion. Hurrengo
martxoko Andre Mariaren egunean ordainduko zion
zorra. Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta
apaiza, Jakobo Ipintza gaztea (Maria Martinezen semea) eta Anton Artazubiaga (Blas eskribauaren iloba)
(ikus [XVI. m. (31-V) 16] agiria).
- 1531-VII-31n, Zestoako errebalean, Debako
Joan Belez Bedua-Arbestaingoa eta Zestoako Martin
Ibañez Zubiaurrekoa elkartu ziren Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean. Martinek Joani zamaketarako
zaldia saldu zion 7 dukatean. Hurrengo San Migel
egunean 2 dukat ordainduko zizkion debarrak, eta hurrengo Santa Ana egunean beste bostak.

ordaintzeko izan zen diru hura. Beraz, Joanek Maria
Perezi ordainagiria eman zion. Maria Perezek Joan
Domingez Areitzagakoaren oinordekoek emandako
50 kintalen ordainagiria ekarri beharko zuen.
Ordainagirian lekuko Zestoako Esteban Eztiola
eskribaua, Martin Itziar (edo Martin Artzuriaga) eta
Pedro Gesalaga izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VIII)
3] agiria).

- 1531-VIII-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Getariako Maria Ortiz Ondaldekoa
eta Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoa azaldu
ziren. Mariak Graziari ordaintzeko l7 dukateko zorra zeukan, eta egun hartan ordaindu egin zuen zorra.
Beraz, Graziak ordainagiria eman zion. Lekuko Joan
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Martinez Amilibikoa eskribaua, Martin Artzuriaga eta
Artazubiaga, Anton Sasiola eta Frantzisko Zubiaurre Joan Kamio zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (31VIII) 4] agiria).
(ikus [XVI. m. (31-VII) 25] agiria).
- 1531-VIII-3an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Aizarnazabalgo Joan
Esnal eta Zestoako Maria Perez Zubiaurrekoa elkartu
ziren. Maria Perezen Maria Zubiaurre alaba Aizarnazabalgo Esnal baserrira ezkondu zen, eta Maria
Perezek agindutako dotearen zati bat (104 dukat eta
28 txanpon) ordaindu zuen. Esnal etxearen zorrak

- 1531-IX-8an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Ereño eta Martin Ibañez Zubiaurrekoa
elkartu ziren. Martinek Joani idi parea saldu zion 12
dukatean, eta honek zorra hurrengo abuztuko Andre
Mariaren egunean ordainduko zion. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Joan Otaegi, Joan Lopez Zelaikoa
eta Joan Bengoetxea (ikus [XVI. m. (31-IX) 9] agiria).

1.13. irudia.
aizarnazabalgo
sarasolazar.
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Egun berean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Errezilgo Martin Otaegi eta
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoa elkartu ziren.
Zestoarrak errezildarrari idi parea 12 dukatean saldu
zion, eta honek hari urtebete barru ordainduko zion
zorra. Lekuko Joan Otaegi, Joan Kamio eta Frantzisko Zubiaurre zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
(31-IX) 10] agiria).
- 1531-X-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Aizarnazabalgo
Joan Sarasola, Joan Atristain eta Bartolome Etxabe, eta
Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoa. Joan Sarasolak Graziari 8,5 dukateko zorra egin zion lehenago, eta
ordaindu ez ziolako preso zegoen. Orduan Joan Sarasolak 7,25 ontza zilar eman zizkion, eta hurrengo
Eguberri egunerako zor osoa ordainduko zion. Eguberrietan zorra ordaintzen ez bazion, zilarrak Graziak
beretzat hartuko zituen. Gainerakoa Joan Sarasolak
berak eta Martin Atristainek eta Bartolome Etxabe fidatzaileek ordainduko zioten. Martin Artzuriaga probestuordeari ere hark egindako gastuak ordainduko
zizkioten.

17 dukatean erosi zion, eta kopuru hura zortzi egun
barru ordainduko zion. Lekuko Zestoako Klemente
Aisoro, Jofre Altzolarats eta Martin Artzuriaga (edo
Martin Itziar) izan ziren (ikus [XVI. m. (31-XI) 10]
agiria).
- 1531-XI-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin San Joan Egaña eta Martin Ibañez Zubiaurrekoa bildu ziren. Martinek San Joani behi-aziendako
hamaika buru eman zizkion, Aizarnako Egaña baserrian hurrengo bost urteetan erdibana haz zitzan. Behi
haiek 31,5 dukat balio zuten, eta San Joanek prezio
haren erdia ordainduko zion Martini behien etekinetatik. Lekuko Klemente Aisoro, Joan Otaegi eta Joan
Arano zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (31-XI)
11] agiria).

1.1.9. Zestoako Kontzejuaren erabaki eta
agiriak

- 1531-V-28an, Zestoako udaletxean Blas Artazubiaga eskribaua aurrean zela, hauek elkartu ziren:
Martin Fernandez Edarritzagakoa alkatea, Fernando
Olazabal mediku eta fiela, Joan Erretzabal zinegotzia,
Joan Sarasolak konpromisoa hartu zuen bere bi Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Domingo Lizarrarats,
fidatzaileak obligazio hartatik onik eta kalterik gabe Pedro Akoa, Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Esteban
ateratzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Li- Artazubiaga, Martin Ganbara, Domingo Zabala, Joan
zarrarats, Joan Gartzia Lasaokoa eta Joan Zubiaurre Arretxe eta beste hainbat zestoar. Kontzejuak ahalor(ikus [XVI. m. (31-X) 14] agiria).
dea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Beltran
Arizmendiri eta beste hiru prokuradoreri, eta Valla- 1531-X-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- dolidko Kantzelaritzako Joan Lopez Arrietakoari eta
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: Zarauzko Joan beste hiru prokuradoreri, Kontzejuaren ordezkari izan
Perez Etxebestekoa eta Zestoako Martin Ibañez Zu- zitezen.
biaurrekoa. Martinek Joani idi pare gaztea saldu zion
19 dukatean, eta zarauztarrak zorra hurrengo San MiAuzia zuten, Zestoako Kontzejuak eta beste zengel egunean ordainduko zion.
bait Kontzejuk, Segurako Pedro Eguzkitza zenaren
seme-alabekin, eta horregatik eman zien ahalordea
Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Domingo prokuradoreei. Lekuko Joan Akoa, Joan Zubiaurre
Urbieta, Domingo Arrona gaztea eta Martin Artzuria- eta Joan Kamio izan ziren (ikus [XVI. m. (31-V) 17]
ga (ikus [XVI. m. (31-X) 15] agiria).
agiria).
- 1531-XI-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- 1531-VII-9an, Zestoako Enekosauztegin, Konkribauaren aurrean San Joan Egaña eta Martin Ibañez tzejua bildu zen Blas Artazubiaga eskribauaren auZubiaurrekoa zeuden. San Joanek Martini idi parea rrean. Bertan ziren alkatea, fiela, zinegotziak, ofizia- 26 -
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1.14. irudia. Zestoako
udaletxea.

- 1531-X-18an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribaua han izanik, Kontzejua bildu zen. Bertan ziren honako hauek: Martin Lopez Artzubiagakoa
alkatea, Domingo Lizarrarats fiela, Martin Artzuriaga
probestuordea, Joan Akoa eta Joan Bengoetxea zinegotziak, Fernando Olazabal, Esteban Eztiola, Joan
Zestoako Kontzejuak ahalordea Fernando Olazabal Erretzabal, Sebastian Artazubiaga, Pedro Egaña zahafielari, Domingo Zabalari eta Martin Ganbarari eman rra, Pedro Egaña semea, Joan Ergin, Joan Fernandez
zien, prokuradore izan zitezen. Agirian lekuko hauek Arretxekoa eta Martin Lizarraga.
izan ziren: Domingo Lizarrarats, Pedro Ezenarro eta
Kontzejuak ahalordea eman zien Domingo LizaJoan Arretxe (ikus [XVI. m. (31-VII) 6] agiria). Basarteko uztaileko Batzar Berezi hauen aipamenik ez rrarats fielari eta Esteban Eztiola eskribauari, Kontzejuan ordura arte kargua izan zutenei Kontzejuaren didugu beste inon topatu.
ruak (Aizarnako erretoretzakoak, bidegintzakoak eta
- 1531-VIII-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- beste edozein diru) kobratzeko. Kargudun izandako
kribauaren aurrean Joan Lizarrarats eta Orioko Mar- batzuk hauek ziren: Joan Artiga, Joan Erretzabal,
tin? Ondarra kapitaina azaldu ziren. Martinek? es- Martin Ganbara, Joan Martinez Amilibikoa, Fernando
kubidea zuen erregearen mesedeaz Urdaiaga kontula- Olazabal eta Joan Amilibia hargina. Kontzejuarenak
ri zenaren alkabaletatik bi dukat kobratzeko. Zestoako ziren agiriak ere jasoko zituzten, eta udaletxeko kuKontzejuko Joan Lizarrarats fielak eman zizkion, eta txan geratuko ziren gero.
kapitainak Joani ordainagiria eman zion. Lekuko Joan
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: San
Akoa eta Pedro Olazabal zestoarrak izan ziren; baita
Kristobal Etxezarreta zumaiarra ere (ikus [XVI. m. Joan Arretxe, Lope Ernantaritz, Joan Kamio eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (31-X) 6] agiria).
(31-VIII) 18] agiria).
lak eta zenbait zestoar. Hurrengo asteartean Probintziako Batzar Bereziak bilduko ziren Azkoitiko Basarten, eta bertan zenbait gai aztertuko zituzten: Cadizen
bizkaitarrek egin nahi zutena, Gipuzkoako meatzariei
buruzkoa, etab.

- 27 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

- 1531-X-23an, Errezilgo Legarralde saroian, Zestoako eta Errezilgo Kontzejuetako ordezkariak Blas
Artazubiaga eskribauarekin zeuden. Bi Kontzejuek
Ernio aldean, Errezilgo partean, erdi bana zituzten
hamabi saroi, eta haien auztarritzak ikuskatu nahi
zituzten. Hauek ziren hamabi saroiak: Legarralde,
Komisolatza, Ezurtza, Elkamenandi, Elkamentxiki,
Erniogurutzeaga, Zezenarriaga, Aldaolatza, Gazume,
Belanburu, Galleku eta Erdoizta. Azken hau 12 gorabileko erradioko saroia zen, eta gainerako hamaikak 6
gorabileko erradiokoak.

1.1.10. Joan Esnalen eta Nikolas
Gorriaranen ezkontza-kontratuak

Aldaolatza saroian aitzurraz garbitu egin zuten
austarritza ingurua. Gazumen ere gauza bera egin zuten, eta austarritzako gurutzeak berritu egin zituzten.
Belanburu izeneko saroian aitzurraz garbitu zuten
haustarritza ingurua, eta Galleku eta Erdoiztako saroietan ere gauza bera egin zuten.

Maria Zubiaurrek ontzat hartu zuen dotea, eta Zubiaurreko ondasunetan seniparteagatik gehiago bazegokion, gainerakoa Martin Zubiaurre anaiari utzi
zion. Mariak zin egin zuen agiriak zioena beteko
zuela. Martin anaia seme-alabarik gabe hiltzen baldin bazen, Maria Zubiaurrek aita zenak testamentuan
utzitakoa eskatzerik izango zuen.

- 1531-II-5ean, Iraetan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Aizarnazabalgo Frantzisko, Maria eta Aniza Esnal anai-arrebak, Joan Esnalen eta Maria Joango Dornutegikoaren seme-alabak.
Egun hartan anaia Joan Esnal Maria Zubiaurrerekin
ezkondu zen, eta gurasoek Esnal baserria bere ondasunekin eman zieten. Seniparte gisa Frantzisko Esnali
10 dukat agindu zizkioten, Maria Esnali 40 dukat eta
Aniza Esnali 30 dukat. Hiru anai-arrebek agindutakoa
Zestoako Kontzejutik ordezkari hauek joan ziren: ontzat eman eta zin egin zuten Joan Esnal anaiaren
Martin Perez Artzubiagakoa alkatea, Domingo Liza- alde, ezkontza-kontratuak zioena errespetatzeko.
rrarats fiela, Joan Bengoetxea eta Joan Akoa zinegotziak, Martin Ondalde, Martin Ibañez Zubiaurrekoa,
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
Esteban Artazubiaga, Sebastian Artazubiaga, Lope Ze- Perez Idiakaitz-Lilikoa, Aizarnazabalgo Migel Agirre
laia, Lope Ernataritz eta beste zenbait. Errezilgo Kon- bikarioa eta Joan Mirubia (ikus [XVI. m. (31-II) 2]
tzejuaren ordezkari hauek zeuden: Martin Ruiz Erre- agiria).
kondokoa alkateordea eta Joan Martin Eretzeta fiela.
- 1531-II-6an, Zestoako Zubiaurren, Blas ArtazuLehenbizi Legarralde saroian ibili ziren, eta ber- biaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Maria
tako haustarritzaren ingurua garbitu egin zuten. Gauza Zubiaurre, Joan Esnal senarra, Martin Zubiaurre anaia
bera egin zuten Komisolatzan, Ezurtzan, Elkamenan- eta Maria Perez Egañakoa ama. Maria Zubiaurre,
din eta Elkamentxikin. Hurrengo Erniogurutzeaga sa- Joan Martinez Zubiaurrekoa zenaren alaba, ezkondu
roira joan ziren, eta han haustarritza hautsita zegoela berria zen, eta ezkontza-kontratuan dote gisa hauek
ikusi zuten. Ganaduren batek hautsia zirudien. Leku agindu zizkioten: 200 dukat, 5 ohe, zilarrezko katilua,
berean beste haustarritza bat ipini zuten.
20 ardi, ahuntz eta behi, eta arropak.

Hamabi saroiei egindako bisita haren agirian lekuko
hauek izan ziren Zestoako Kontzejuaren aldetik: Esteban Eztiola eskribaua, Martin Artzuriaga probestuordea
(Zestoan probestu Alonso Idiakaitz izanik), Martin Legarda eta Pedro Arzallus errezildarra. Ordura arte Zestoako probestu Joan Beltran Iraeta izan zen, baina urte
hartan hil egin zen eta Tolosako Alonso Idiakaitz azaltzen
da kargu horretan (ikus [XVI. m. (31-X) 11] agiria).

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal, Pedro Egaña (Joan Egañaren semea) eta Martin
Esteban Makatzaga (ikus [XVI. m. (31-II) 3] agiria).
- 1531-III-2an, Zestoako Urbietan, Blas Artazubiaga eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra
Nikolas Gorriaran zen, Joan “Gorri” Gorriaranen eta
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1. (1531)

1.15. irudia.
Lizasoetatxiki.

Grazia Orendainen semea. Emaztea, berriz, Maria Lizasoeta zen, Joan Lizasoeta zenaren eta Katalina Ezenarroren alaba, denak ere Zestoako biztanleak. Maria
Lizasoetaren Domingo eta Martin osabak ere hantxe
ziren ezkontzan; baita Mariaren Zarauzko Joan Sorola osaba ere.

ren geratzen zena, Joan “Gorri” aitak erabiliko zuen
zorrak ordaintzeko.

66 dukat Katalinari Joan “Gorri” aitak bi epetan
emango zizkion: erdia handik urtebetera eta beste erdia beste urtebetera. Domingo Lizasoetari 33 dukat hiru
epetan emango zizkion: 13 dukat hurrengo Pazko gariAizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa apaizak zumakoan, handik urtebetera 10 dukat, eta beste urtebeezkondu zituen Nikolas eta Maria. Mariak eta Kata- tera azken 10 dukatak. Joan “Gorri”k Martin Lizasoetalina Ezenarro amak ezkontzara ondasun hauek ekarri ri 20 dukat bi epetan emango zizkion: hurrengo Pazko
zituzten: Lizasoeta-Ormaetxea baserria bere mendi, garizumakoan 6 dukat, eta handik urtebetera 14 dukat.
lur eta ondasun guztiekin, hiru kutxa, kaxa bat, upel
Katalina Ezenarrok zioenez, agindutako 66 dukatbat, barrika bat, sutarako burdinazko palanka, bi lantza eta Lizasoetako maizterrek zor zituzten 20 dukat. ekin eta bigarren ezkontzara eraman zituen ohe eta
arropekin ados zegoen. Ados zeuden, halaber, DoJoan “Gorri”k eta Grazia emazteak Nikolas semea- mingo eta Martin osabak, Lizasoetatik zenbait ganadu
ren dote gisa 110 dukat agindu zituzten. Haietako 66 ere eraman zituztelako.
dukat Katalina Ezenarrorentzat izango ziren, bigarren
Maria Lizasoeta emazteak zioenez, Joan Sorolak
senar Domingo Areitzagarekin ezkondu zenean dotea
zegokiolako. Osaba Martin Lizasoetarentzat haietako eta Joan Otxoa Gorosarrikoa zenak kudeatu zituz20 dukat izango ziren, seniparteagatik zegozkiolako. ten ordura arte haren ondasunak, eta ados zegoelako
Domingo Lizasoeta osabarentzat beste 23 dukat izan- ordainagiria eman zien. Joan “Gorri” aitak behia
go ziren, bere seniparteagatik. Domingo Lizasoetari bere txahalarekin ere agindu zien ezkonberriei. Joan
beste 10 dukat ere emango zizkioten, guraso zenen “Gorri”k eta emazteak Lizasoeta baserriaren gozahiletak eta urtebetetzeko elizkizunak ordaindu zitue- men osoa erabiliko zuten hurrengo sei urteetan, eta
lako. Maizterren 20 dukatak gehituta, guztira 130 ezkonberriak mantendu egin beharko zituzten. Handukat jasoko zituzten, eta aipaturikoa ordaindu ondo- dik aurrera Lizasoetako gozamenaren erdia izango
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Haiek ziotenez, Joan Lopez Zelaikoa egun batzuk
zen Joan “Gorri” eta emaztearentzat, bizi ziren artean,
eta beste erdia ezkonberrientzat. Lizasoetako etxeak lehenago testamentua egin gabe hil zen, eta senideek
ordainduko zituen bertako seme Pedro Lizasoetaren ondasunen inbentarioa egin nahi zuten alkatearen aurrean. Horretarako Maria Lopezek, Lopek eta Pedrok
hiletak, hura hiltzen zenean.
lehenbizi zin egin zuten. Lekuko Zestoako Joan OtaeEzkontza seme-alabarik gabe hausten baldin bazen, gi, Martin Azkue eta Joan Igartza gaztea izan ziren.
edo seme-alabak testamentua egiteko adina baino leJoan Lopez Zelaikoa zenak ondasun hauek utzi zihen hiltzen baldin baziren, ezkontzara eramandako ondasun bakoitza bere jatorrizko enborrera itzuliko zen. tuen: batetik Akoako Zelaia baserria, bere lur, soro,
Joan “Gorri”k eta Grazia Orendain emazteak bi fida- sagasti, baso eta guzti; baserriko nekazaritzarako trestzaile aurkeztu zituzten: Aiako Joan Orendain eta Joan neria (aitzurrak, goldea, bostortza, etab.), oheak, arroErroteta. Joanek eta Graziak konpromisoa hartu zuten pak, arreoa eta upelak; zortzi idi hezi, ardi-aziendako
26 buru, ahuntz-aziendako 27 buru, 3 urde, zaldi bat
bi fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko.
eta behi-aziendako 5 buru.
Nikolas eta Maria ezkonberriek, 25 urte bete gabeak
Joan Lopezek, halaber, zordun hauek eta jasotzeko
izanik, zin egin zuten ezkontza-kontratuaren aurka ez
zirela joango. Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: kopuru hauek zituen: Lasaoko Maria Nikolas Zabalak
Domingo Lizarrarats, Pedro Ezenarro eta Sebastian 2 dukat eta 35 txanpon, zurgin-lanagatik zor zizkiolako; Aizarnako Etxeberrikoek 16 dukat eta exekuzioArtazubiaga (ikus [XVI. m. (31-III) 1] agiria).
gastuak; Joan Otaegik 30 florin arrunt; Martin Fer- 1531-VIII-21ean, Aizarnan, Blas Artazubia- nandez Edarritzagakoak 4 dukat; Iribarrena etxekoek
ga eskribauaren aurrean Joan “Gorri” Gorriaran eta dukat bat; Domenja Lilik dukat bat; Esteban Eztiola esDomingo Lizasoeta-Ormaetxea bildu ziren. Joan kribauak 3,5 dukat, etxean lan batzuk egin zizkiolako;
“Gorri”k 24 dukat eman zizkion seniparteagatik Do- Joan Igartzak 16 dukat. Horrez gain Joan Lopezek
mingori, eta honek ordainagiria eman zion. Lekuko etxean 8 dukat balio zuen zilarrezko katilua zeukan.
Sebastian Artazubiaga, Martin Artzuriaga eta Martin
Honako hauek ziren Joan Lopez Zelaikoak utzitako
Argin izan ziren.
zorrak: Martin Ibañez Zubiaurrekoari 70 bat dukat;
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Martin Lopez Zelaikoa anaiari 38 dukat, seniparteagaMartin Lizasoeta-Ormatxea azaldu zen, eta hari ere tik, idi batengatik eta zaldi batengatik; Grazia Azpiazu
Joan “Gorri”k seniparteagatik 13 dukat eta 27 txanpon neska zerbitzariari 4 dukat; Azpeitiko Joan Igartza joseman zizkion. Martinek ordainagiria eman zion (ikus tunari, 34 txanpon; Joan Ondarra harakinari, 4 erreal;
Pedro Zelaia anaiari 4 dukat, zekor batengatik; Lope
[XVI. m. (31-VIII) 21] agiria).
Zelaia anaiari 4 dukat, behi batengatik; Joango Zelaia1.1.11. Joan Lopez Zelaikoaren ondasunak Intzina “Beltza” goitizeneko bere sasiko semeari 6 ardi.

eta Joan Beltran Iraetaren testamentua

Horiez gain Joan Lopez Zelaikoari, legezko se- 1531-V-6an, Lasaon, Blas Artazubiaga eskribaua- me-alabarik gabe hil zelako, emazte Maria Lopez
ren eta Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoa Zelaikoak ezkontzara ekarritako 100 kintal burdina,
alkatearen aurrean, zestoar hauek bildu ziren: Maria behia txahalarekin eta sei arkume itzultzea zegokion.
Lopez Zelaikoa (Joan Lopez Zelaikoaren alarguna),
Arreba Maria Lopez Zelaikoa zenaren oinordekoei
Lope Zelaia, Pedro Zelaia (azken biak Joan Lopezen
legezko anaiak), eta Joan Zelaia “Beltza” (Joan Lopez behia bere txahalarekin emango zieten, amaren seniparteagatik zegokielako.
zenaren seme naturala).
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1. (1531)

1.16. irudia. akoako
Zelaia.

Joan Perez Zelaikoa zenaren senideek testamentua egin zuten alkatearen aurrean, eta zenbait agindu
eman zuten. 20 dukat gastatuko zituzten Joan Lopez
zenaren hileta eta elizkizunetan. Horrez gain limosna
hauek emango zituzten: gatibu zeuden kristauentzat
dukat bat, Aizarnako elizarentzat dukat bat, Zestoako
elizarentzat 2 erreal, Guadalupeko Andre Mariarentzat 4 erreal eta Santa Engraziarentzat erreal bat.

zuen, ez senideek eta ez Martin Fernandez Edarritzagakoa alkateak sinatzen ez zekitelako (ikus [XVI.
m. (31-V) 6] agiria).

- 1531-VII-5ean, Iraetan, Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoa alkatea, Blas Artazubiaga eta
Martin Gartzia Ganboakoa eskribauak zeuden. Haien
aurrean Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andrea) eta Martin Ganbara azaldu ziren. Maria PerezJoan Lopez Aizarnako elizan hobiratu zuten, eta ek zioenez, Joan Beltran Iraeta senarra hil egin zen
han guztira 30 meza sei aldiz emango zituen Joan (1531-IV-27an), eta biek egin zituzten lehenago tesOtxoa Artazubiagakoak (lehenago 30 meza hiru al- tamentua eta kodiziloa, baina haiek itxita, sinatuta eta
diz emanak zituen). Abestutako mezak emateko ere 2 zigilatuta zeuden.
dukat erabiliko zituzten.
Zestoako Martin Ganbara lekuko izan zen testaHerriko pobreei ere laguntza eman zieten: Gra- mentuan eta kodiziloan, eta egun hartan itsasoz Marziatxo Askaeta neskari (2 dukat), Mariatxo Iraeta tin Errenteriaren galeoian ekialdera abiatzekoa zen.
jostunari (2 dukat), Marina Aizarnatea-Arizmen- Beraz, Maria Perezek alkateari eskea egin zion, Mardiri (dukat bat), Maria Perez Artzubiagakoari (0,5 tin Ganbarak zin egin ondoren testamentuko eta kodidukat), Mariatxo Aizarnateari (0,5 dukat), Domenja ziloko sinadurak eta zigiluak egiazta zitzan.
Zataraini (0,5 dukat), Joan Perez Iraetakoa artzainaHalaxe egin zuten, eta Martin Ganbarak egiazkotzat
ri (0,5 dukat), Grazia Aranori (0,5 dukat) eta Maria
jo zituen zigiluak eta sinadurak. Alkateak agiri haiek
Alkizari (0,5 dukat).
Maria Perezen alargunaren esku utzi zituen, besterik
Alkateak bere aginpidea erabili zuen agiri hartan agindu arte. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
ezarritakoa legeztatzeko. Joan Lopez zenaren se- Perez Idiakaitz-Lilkoa (Maria Perezen anaia), Debako
nideen eta alkatearen izenean Joan Otaegik sinatu parteko Domingo Agote, eta Martin Arano-Zarautz
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(Martin Gartzia Ganboakoa eskribaua aiarraren semea). Martin Fernandez Edarritzagakoa alkateak sinatzen ez zekielako, Haren ordez Joan Perezek sinatu
zuen agiria (ikus [XVI. m. (31-VII) 2] agiria).

1.1.12. Grazia Artigaren eta Maria Joanes
Artazubiagaren testamentuak
- 1531-VI-18n, Zestoan, Grazia Artigak testamentua
egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Hildakoan Zestoako elizan lurperatuko zuten, gurasoak
zeuden hilobian. Graziak zenbait limosna utzi zuen: gatibu zeuden kristauak askatzeko, 2 txanpon; Zestoako
elizarentzat, Gaztelako erreal bat; Aizarnako elizarentzat, 2 txanpon; eta 2na txanpon Santa Engraziari, Guadalupeko Andre Mariari eta Itziarko Andre Mariari.

Arzallusen emazteak, testamentua egin zuen. Hiltzen
zenean Zestoako elizan lurperatuko zuten, arbasoak
zeuden hilobian, eta ohiko hiletak eta elizkizunak
egingo zizkioten. 30na meza lau aldiz emango zituzten haren arimaren eta haren arbasoen arimen alde
Zestoako elizan: 30na meza bi aldiz Joanes Ipintzak
emango zituen, 30 meza Liliko abadeak, eta beste 30
mezak Joan Otxoa Artazubiagakoak.
Maria Joanesek zenbait limosna eman zuen: mairuen
gatibu zeuden kristauak askatzeko, 2 erreal; Zestoako
elizari, 10 txanpon; Aizarnako elizari, erreal bat eta libra
erdi bat argizari; Santa Engraziari, erreal bat eta lakari
bat gari; Zestoako ospitaleari, erreal bat; Arroako Santa
Ana elizari, erreal bat; Arantzazuko Andre Mariari, libra
bat argizari; Sasiolako monasterioari, libra erdi bat argizari; eta San Pelaiori (Zarauzkoari), bi txanpon.

Grazia Artigak ahizpa Domeka Artigari 12 dukat
zor zizkion, eta haren ondasunetatik ordainduko zioten zorra. Ondasunak ere bazituen Graziak: Zestoako
herriko gurasoen etxearen laurdena, sagasti, baratze eta
gainerakoaren laurdenarekin. Lihoak, harizko ehunak, izarak, burkoak, harilak, mahai-zapiak, matazak,
etab. ere bazituen. Halaber upel baten laurdena, zenbait kutxa, plater eta etxeko tresneria.

Ondoren Maria Joanes Artazubiagak bere zorren
zerrenda egin zuen: Ezenarrogoikoa baserrikoei, 13
txanpon; Ezenarroazpikoei, imina erdia artatxiki eta
sagardoa; Marina Aizarnateari, txanpon bat; Domikutza Aranobasori, 12 txanpon; Maria Lizasori, dukat
bat (bahituran emanda zilarrezko bitxia eta zetazko
zoronga zituen); Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri,
2 anega gari eta anega bat olo; Joanes Indori, 4 dukat;
Zestoako alkatearen aginduz probestuak Graziari Domenja “Gogor” andreari, 46 txanpon (12 txanpon
ehun batzuk eraman zizkion, eta haiek berreskura zi- eta anega erdia gari itzuliak zituen); Maria Osotxori,
tzala agindu zion oinordekoari. Arteagagaraiko (edo 5 txanpon; Mariatxo Ierroari, 3 dukat eta 20 txanpon;
Etxiñondoko) Maria Saustin Artigagoikoari dukat za- Maria Joango Eginori, 1,5 txanpon; Maria Ipintzari,
imina bat gari; Maria Leundari, 4 dukat zahar eta 3
har bat eta berri bat maileguz emanda zeuzkan.
dukat berri; Liliko andre gazteari, imina bat gari; DoGraziak bere oinordeko unibertsal Maria Lili alaba mingo Lizarraratsi, 37 txanpon; Martin Artzuriagari,
naturala izendatu zuen. Testamentu-betearazle, hauek 37 txanpon eta beste zenbait gai; Blas Artazubiagari,
izendatu zituen: Fernando Olazabal medikua, Sebas- dukat bat; Etxeberria etxearen jabeei, errenta; Maria
tian Artzubiaga, Domeka Artiga ahizpa eta Maria Lili Perez Zubiaurrekoari, 30 txanpon; etab.
alaba. Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren:
Ondasunen zerrenda ere egin zuen Maria JoaneJakobo Ipintza gaztea, Martin Gabiria eta Joan Ibañeta. Maria Lili alaba eta oinordekoa Joan Martinez sek. Flandesko mahaia Esteban Eztiola eskribauari
Lilikoa apaizaren alaba (Maria Martinez Lilikoa) na- maileguz emanda zeukan. Gainera, etxeko ganaduak,
turala izan daiteke (ikus [XVI. m. (31-VI) 14] agiria). gariak eta artatxikiak zeuzkan, eta haietan Martin Arzallus senarrak ez zuen parterik. Margarita Lizarra- 1531-VIII-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- ratsek 5 dukat eta izara zor zizkion. Etxeko arreoak
kribauaren bidez, Maria Joanes Artazubiagak, Martin eta tresneria zeuzkan, etab.
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1. (1531)

1.17. irudia. eztiola
kalearen plaka.

Maria Joanes Artazubiagaren seme-alabak hauek
ziren: San Joan, Txari Martinez, Ana eta Grazian Arzallus. Oinordeko izan zedin bat aukeratzeko eskubidea eman zien Martin Arzallus senarrari, Joan Gartzia
Lasaokoari eta Esteban Artazubiagari. Hiru haiek,
edo gehienek, aukeratzen zutenari ondasunen herenaren eta bostenaren hobekuntza egingo zioten. Semealaben zaindari eta administratzaile Martin Arzallus
senarra izango zen, baina berriz ezkontzen baldin bazen, Joan Gartzia eta Esteban izango ziren.

Ondoren, zenbait limosna eman zuen: gatibu zeuden kristauak askatzeko, erreal bat; Aizarnako elizarentzat, ardi bat; eta Santa Engraziarentzat, erreal bat.

Joan Gorosarrik ondoren bere zorren zerrenda egin
zuen: Azpeitiko Joan Badiolari, 23 dukat; Mizpiretan
bizi zen Katalina Gorosarriri, 69 florin arrunt; Maria Joango Gorosarriri, elkarrekin egindako tratuen
kontuek ziotena; Joan Ipintzari, dukat bat; Maria Perez Ezenarrokoari, urdaia; Domingo Lizarraratsi, 11
dukat (geroztik zati bat ordaindu zion, eta Lasaoko
Testamentu-betearazleak senarra, Joan Gartzia La- andreak Domingoren izenean garia eman zion); Blas
saokoa eta Esteban Artazubiaga izango ziren. Testa- Artazubiagari, 12 dukat eta 8 txanpon; Joan Otxoa
mentuan lekuko, berriz, zestoar hauek izan ziren: Joan- Gorosarrikoa zenari, etxean zeuzkan ganaduen erdia;
es Ipintza Anton Altzolarats eta Jakobo Arizmendi eta Lasaoko andreari, 131 txanpon.
gaztea (ikus [XVI. m. (31-VIII) 16] agiria).
Martin Gartzia Arteagakoa zenaren alde Martin
Fernandez Edarritzagakoari fidantza eman zion lehen
1.1.13. Joan Gorosarriren eta Maria
Joan Gorosarrik, eta Martin Fernandezen zorragatik
Joanes Areitzagaren testamentuak
preso egon zen. Orduan 26 dukat eta auzi-gastuen
- 1531-IX-10ean, Aizarnako Gorosarribekoa ba- 1.500 marai eta 170 txanpon gastatu zituen. Kopuru
serrian, Joan Gorosarrik, “Gorri” goitizenekoak, tes- haiek Martin Fernandezi kobratuko zizkioten.
tamentua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren
Bere ondasunak Gorosarribekoa baserria, bertako
bidez. Aizarnako elizan lurperatuko zuten, haren arbasoen hilobian. Ohiko hiletak eta urteurrenak egingo ganadu batzuk, etxeko tresneria, upelak eta arreoa zizizkioten. 30na meza emango zituzten haren arimaren ren. Joan Gorosarrik emazte Grazia Gorosarrirekin bi
alde Joanes Ipintzak eta Joan Otxoa Artazubiagakoak. seme eta hiru alaba izan zituen: Joango eta Matxin,
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Areitzagak (Joan Lizarraratsen emazteak) testamentua
egin zuen. Hildakoan Arroako elizan lurperatuko zuten, eta ohiko hiletak eta urteurrenak egingo zizkioten.
Horrez gain, Arroako elizan haren arimaren alde 30
meza emango zituen Pablo Segurak, eta beste 30 Joan
Etxezarretak. Zumaiako San Pedro elizan Areitzagazelaiko hildakoen arimen alde beste 30na meza emango
zituzten Joanes Mendarok eta Joan Jausoro apaizek.
Maria Joanesek zilarrezko 2 erreal utzi zituen gatibu zeuden kristauak askatzeko. Gainerako ondasun
guztien oinordeko unibertsal Maria Lizarrarats-Areitzaga alaba utzi zuen. Alabaren eta ondasunen ardura
Joan Lizarrarats senarrak eta Katalina Areitzaga amak
izango zuten.
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Debako
Pablo Segura, Martin Akertza, Joango Artzuriaga eta
Sebastian Areitzaga, eta Zestoako Domingo Lizarrarats (ikus [XVI. m. (31-XII) 8] agiria).

1.1.14. Fernando Gebara Bañez
arrasatearraren testamentua
- 1531-I-21ean, Moluketako Gilolo herrian, Pedro
Ramos eskribauak Fernando Gebara Bañez arrasatearrak Zamafo izeneko lekuan 1529-XII-15ean egindako
eta Maria, Domenja eta Grazia. Joan Gorosarrik Ma- testamentuari, eta gero osaturiko zatiari kopia atera
txin semea aukeratu zuen oinordeko izan zedin. Hala zion. Testamentuak dioenez, hiltzen zenean, apaiza zeere, ahalordea eman zien Grazia emazteari, Martin goen lehen elizan lau meza emango zituen haren ariFernandez Edarritzagakoari, Martin Ezenarrori eta maren alde. Bata Gurutzekoa, bestea Andre Mariarena,
Joan Aranori, haiek gehiengoz aukeratutako seme edo hirugarrena Santiagorena eta azkena Bost Zauriena.
alaba oinordeko izan zedin. Herenaren eta bostenaren Apaiza zuen elizan beste 30 meza ere emango ziren.
hobekuntza egingo zioten. Aipatutako laurak izango
Arantzazuko Andre Mariari 10 dukaten baliorainziren testamentu-betearazle.
oko irudia emango zioten, urrezkoa edo zilarrezkoa.
Seme-alaben zaintzaile eta administratzaile Grazia Lehenago, espedizioko “pataxeko” jendeak ArantzaGorosarri emaztea izango zen. Testamentuan lekuko zura egindako erromerian 10 dukaten balioko zilazestoar hauek izan ziren: Joan Igartza, Anton Goro- rrezko kaliza agindu zitzaion. Fernandoren ondasunesarri, Gabriel Leitzaola, Joan Arano eta Martin Fernan- tatik ordaindu eta Arantzazun abestutako 10 hiletadez Edarritzagakoa (ikus [XVI. m. (31-IX) 13] agiria). meza emango zituzten.
1.18. irudia. arroako areitzaga Zelaiko leihoa.

Arrasateko anaia Otxoa Bañez Artazubiagakoari
- 1531-XII-19an, Arroako Areitzagazelaia etxean,
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Maria Joanes zor zizkion 200 dukatak itzuli egingo zizkioten (ikus
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III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko
[XVI. m. (25) 21] agiria). Horretarako Otxoa Bañez
anaiari aita Martin Bañez Artazubiagakoak emandako
Arrasateko burdinola, errota eta lursaila utzi zizkion,
baldintza batekin: ondasun haiek ezingo ziren inoiz
aita zenak utzitako ondasunen enborretik bereizi.

betearazleak, baina Otxoa Bañez Artazubiagakoa anaia
ere izango zen betearazle.
1529-XII-15ean Zamafon egindako testamentuan
lekuko hauek izan ziren: Diego Salinas, Pedro Montemayor, Bernardino Cordero, Jacome Ginobes, Sebastian Oporto eta Macias Murcia.

Fernandoren altzaririk baldin bazegoen, Joan BaTestamentuari gero beste bi agindu ere erantsi zizñez Artazubiagakoa lehengusuaren alaba Mari Bañezkion Fernando Gebara Bañezek. Arrasate eta Oñati
en ezkontzarako izango zen.
arteko San Bartolome Zubillagakoari dukat bat utzi
Moluketan Fernando Gebara Bañezek zeuzkan zion mezak emateko, eta Arrasateko Udalaizko San
ondasunetatik Migel Mendiari 1.000 pieza? utzi ziz- Asentziori ere dukat bat gauza bera egiteko.
kion, eta Daxin-i? ispilua. Galiziako Santiago elizari
Gero, 1531-I-21ean, Pedro Ramos eskribau berak,
2 dukat utzi zizkion, hango argia mantentzeko.
Migel Mendia zenaren testamentu-betearazle Joan
Bustamante kontulariak inbentarioa egin eta, Joan Mentxakak eskatuta, Moluketako Gilolon testamenPerezek eta Fernando Anasco-k egiaztatuta, Joan tuari kopia atera zion (ikus [XVI. m. (31-I) 14] agiria).
Osinagaren ondasunetan ezer falta bazen, falta zena
Fernando Gebara Bañezen ondasunetatik ordainduko 1.1.15. Domingo Lizarrarats gaztearen
zuten. Joan Mena algoazilari zor zizkion 200 pieza? kontratu eta ahalordeak
ordaindu egingo zizkioten. Joan Menari, bestsalde,
50 txanpon? kobratuko zizkioten, Tidoren erositako - 1531-I-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauareprezioan (2 txanpon? = 5 pieza?).
kin Zestoako Domingo Lizarrarats gazteena eta Aizarnazabalgo Joan Mirubia bildu ziren. Domingok Joani
Gaztelako jendea Tidorera joaten zenean, eta han 800 kintal burdina barra loditan (totxotan) emango
Fernando Gebara Bañezen testamentu-betearazleak zizkion, eta Joanek Mirubiko olatxoan barra mehe biegonik, Togoera-ko kazikeari 150 txanpon? edo haien hurtuko zituen, hurrengo ekainaren amaierarako.
balioa kobratuko zioten. Frantzisko Muñozi 200 pieza?
kobratuko zizkioten, eta Gonzalo Peñari beste 200.
Joanek Domingori kintal burdina lodi bakoitzagatik kintal burdina mehe bat itzuliko zion. Totxoak
Fernando Gebara Bañezek beste testamentu bat egin mehetzean sortutako lerma Joan Mirubiak erantsi bezuen Valladoliden 1525-III-7an, Francisco Jerez eskri- harko zuen. Joanek 800 kintal burdina mehea Oikiako
bauaren aurrean (ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN errenterian, zerga guztiak ordainduta, utziko zizkion
(1521-1530) liburuko [XVI. m. (25) 22] agiria). Va- Domingori esandako epean. Bestela, eragindako kallladolidko testamentuan agindutakoa eta Moluketako teak eta zigorra ordaindu egin beharko zituen.
Zamafon egindakoan agindutakoa, dena, beteko zuten.
Oinordeko unibertsal ama Maria Beltran Gebara (ZesDomingok Joani 12 txanpon emango zizkion kintoako Altzolarats jauregikoa) izendatu zuen. Moluke- tal bakoitzagatik (lerma, mehetzeko lan eta garraiotako gaietarako testamentu-betearazle hauek izendatu agatik). Domingok Joani Oikiako errenterian, Ibañazituen: Martin Gartzia Karkizanokoa eta Migel Mendia, rrietan edo Beainen eman beharko zion burdina lodia.
baldin eta Hernando de la Torre kapitainarekin baziren. Joanek ez zuen burdina lodiko totxoen zain egon beBestela, delako kapitaina eta Diego Aiara. Arrasateko har, eta burdina lodia jaso ahala sinatu egingo zuen
gaietarako Valladoliden izendatu zituen testamentu- zenbat kintal eman zizkioten.
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1.19. irudia.
Ibañarrietako
Bentaberri.

- 1531-VII-11n, Zestoan, Aiako Lorentzo Jauregieta eta Zestoako Domingo Lizarrarats gaztea azaldu
ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Lorentzok lehenago, 1530-I-22an, konpromisoa hartu zuen
Domingorentzat 200 kintal burdina mehea erosteko
(ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m. (30-I) 19] agiria). Lorentzok aipaKontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Do- tutako 200 kintalak eman egin zizkion zestoarrari, eta
mingo Aspe eta Joan Lizarrarats, eta Azpeitiko Joan honek ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek
Nuarbe (Frantzisko Perez Idiakaizkoaren morroia) (ikus izan ziren: Pedro Baltzola, Domingo Zabala eta Joan
Otxoa Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. (31-VII) 10]
[XVI. m. (31-I) 2] agiria).
agiria).
- 1531-V-18an, Zestoan, Domingo Lizarrarats gaz- 1531-VIII-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga esteenak ahalordea eman zien Domingo Lizarrarats aitari eta Joan Lizarrarats anaiari. Blas Artazubiaga es- kribauarekin Domingo Lizarrarats gaztea elkartu zen.
kribauak idatzitako agirian zioenez, Joan Amilibiare- Domingok Debako kanalean 3.500 kintal burdina
kin eta emaztearekin auzia zuen; izan ere, Joan Amili- lodia eta mehea kargaturik zeuzkan Santa Maria de
biak zorra ordaintzen ez zuelako, Amilibiko etxea eta Jesus itsasontzian, eta pleitamendu-kontratua egina
ondasunak exekutatu eta Zestoako alkatearen aginduz zuen Zumaiako Joan Lopez Arteagakoa eta Debako
enkantean saldu egin ziren. Domingo Lizarrarats se- Joan Diaz Agirrekoa (Joanen koinatua) ontzi-maisu
meak zuen haien jabetza, eta auzian Domingo aitak eta patroiekin.
eta Joan anaiak ordezkatuko zuten.
Burdinak Siziliara, Napolira eta beste leku batzueAhalorde-agirian lekukoetako bi Martin Zegama tara eramango zituzten, eta haiek saltzeko eta tratuak
eta Kristobal Erretzabal izan ziren (ikus [XVI. m. (31- egiteko, Domingo Lizarraratsek ahalordea eman zien
Genoako mizer Costantin Jentil eta Batista zenaren
V) 8] agiria).
Joan Mirubiak mehetuko zizkion burdinak Domingoren alde hipotekatuta egongo ziren. Gainera, ordura
arte Joanek 433 kintal totxotan jasoak zituen (367 kintal falta zitzaizkion jasotzeko). 192 dukat ere kobratu
zituen Joanek, egingo zuen lan guztiagatik (12 txanpon
x 800 kintal).
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Joan Luis Panigarolak burdina haiek erosteko Seseme mizer Francisco Espindola jaunei. Ahalordeagirian zestoar hauek izan ziren lekuko: Migel Ar- villatik Pedro Santiago postaria bidali zuen 2.200
tazubiaga, Pedro Altzolarats eta Joan Ibañeta (ikus dukatekin, Domingori eman ziezazkion. Pedrok, ordea, Gasteizen auzia izan zuen Andres Diaz Eskibel[XVI. m. (31-VIII) 26] agiria).
goarekin eta beste zenbaitekin. Domingok, fidantzak
- 1531-IX-10ean, Zestoan, bertako alkate Martin emanda, 2.200 dukatak eskuratu egin zituen.
Fernandez Edarritzagakoaren eta Blas Artazubiaga
Haren guztiaren agiria idatzi zuen eskribauak, eta
eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: batetik,
Iraetako Joan Martinez Igartuakoa, eta, bestetik, Zes- alkateak bere aginpideaz berretsi egin zuen han idatoako Domingo Lizarrarats gaztea. Domingo, hain tzitako guztia egia zela. Zestoar hauek izan ziren lezuzen, Sevillako Joan Luis Panigarola nagusiaren kuko: Esteban Artazubiaga, Pedro Ezenarro (edo Pedro Akoa) eta Joan Otxoa Artazubiagakoa (ikus [XVI.
izenean aurkeztu zen.
m. (31-IX) 12] agiria).
Domingok Joan Martinezi 1.500 kintal burdina
- 1531-IX-14an, Debako errebalean, Blas Artazupletinatan erosi zizkion, eta denen aurrean Iraetako
olagizonari 1.122 dukat eman zizkion. Kopuru hare- biaga eskribauak honako hauek zituen aurrean: bakin eta lehenago eman zion zatiarekin zor osoa or- tetik, Zestoako Domingo Lizarrarats gaztea, merkadainduta geratu zen, eta Joan Martinezek ordainagiria taria, eta, bestetik, Debako Joan Diaz Agirrekoa eta
Zumaiako Joan Lopez Arteagakoa ontzi-maisuak.
eman zion.
Ontzi-maisuek pleitamendu-kontratua egin zuten DoDomingo Lizarraratsek pleitamendua egina zeukan mingorekin, honen 3.500 kintal burdina lodi eta mehe
Joan Lopez Arteagakoarekin eta Joan Diaz Agirrekoa eta salgaiak Cadiza, Palermora, Messinara edo Napoontzi-maisuekin 3.500 kintal burdina itsasontziz Joan lira eramateko.
Luis Panigarola nagusiari bidaltzeko. Karga osoaren
Lehenbizi Santa Maria de Jesus itsasontzian, Dezati bat ontziratuta zeukan, eta beste zati bat beste olagizon batzuei erositako burdinatik kargatuko bako kanalean, Domingoren 1.500 bat kintal burdina
kargatu zituzten. Itsasontzia urik sartzen ez zitzaiozuen.

1.20. irudia. debako
portua.
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la, tresneriaz eta belaz ongi hornitua, eta behar adina nak deskargatutakoan itzuli egingo zizkioten. Itsasonmarinel, itsasmutil eta morroirekin prestatuko zuten. tzian bidaian Domingo Lizarrarats gaztea edo honen
ordezkaria eramango zuten. Beste inoren burdina edo
Artilleriaz ere ondo osatuko zuten ontzia.
salgairik ez zuten eramango bidaia hartan. Domingok
Deban 1.500 bat kintal kargatu eta gero Getarian ordaindutako 281,25 dukatak itsasontzia deskargatu
gainerako burdinak eta salgaiak kargatuko zituzten. arte Domingok arriskatuko zituen. Bidaian itsasonEgun hartan itsasontzia Getariako kontxan zegoen. tziak zerbait aurkituta edo, irabaziak izaten baldin baDomingo Lizarraratsek zortzi egunen barruan falta zituen, Espainian ohi bezala egingo zuten banaketa.
ziren 2.000 kintal inguru eta salgaiak itsasontziaren
Ontzi-maisuek eskubidea izango zuten bidaian esondoraino ekarriko zizkien ontzi-maisuei. Itsasontzia kargatu eta berehala abiatuko ziren Cadiz alde- kalak Cadizen, Alacanten eta Mallorcan egiteko. Pleira. Han itsasontzia zortzi egunez zain egongo zen. tamendu-kontratuan lekuko Debako biztanle hauek
Domingok, edo honen ordezkariak, aginduko zuen izan ziren: Martin Ipintza, Domingo Azoke eta Anton
burdinak han deskargatuko ziren ala bidaiak aurre- Elosua (ikus [XVI. m. (31-IX) 15] agiria).
ra egingo zuen. Cadizen deskargatuz gero, pleita eta
- 1531-IX-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriaberiengatik Domingok 28 marai ordainduko zizkien kintal burdina bakoitzeko (1 kintal = 150 libra). bauarengana Domingo Lizarrarats gaztea hurbildu
Debako portuan atrakatzeko eta ibiltzeko eskubi- zen. Getariako portuan Santa Maria de Jesus itsasondeengatik Domingok 2.365 marai ordaindu zizkien tzia prest zeukan bidaia ekialderantz hasteko, 3.500
bat kintal burdinaz eta salgaiz kargatuta. Domingok
hantxe ontzi-maisuei.
ahalordea eman zien Cadizko Pedro Marrufo zinegoCadizen ez, eta burdinak Siziliako Palermon edo tziari eta Zestoako Pedro Akoari (edo Pedro EzenarroMessinan deskargatu behar baldin baziren, itsason- ri). Pedro Akoa bidaiari gisa joango zen itsasontzian,
tziarekin portu haietara joango ziren. Pleitagatik, eta Domingoren izenean cadiztarrak eta zestoarrak
ordea, Domingok 18 dukat ordainduko zizkien 100 erabakiko zuten itsasontzia zein portutan edo zeinkintal burdinagatik. Gauza bera ordainduko zien tzuetan eta nola deskargatu beharko zuten.
Domingok deskarga Napolin egiten baldin bazuten.
Ahalorde-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan
Burdinak Napoli baino urrunagoko portuetan deskargatzen baldin bazituzten, pleitagatik ordaindu beha- ziren: Martin Fernandez Edarritzagakoa alkatea, Ferrrekoa distantziaren proportzioan garestiagoa izango nando Olazabal medikua eta Joan Otxoa Artazubiazen. Genoan edo Mallorcan edo hurbilagoko porturen gakoa apaiza (ikus [XVI. m. (31-IX) 16] agiria).
batean deskargatuz gero, ordaindu beharrekoa pro- 1531-IX-22an, Zestoan, Domingo Lizarrarats
portzioan merkeagoa izango zen.
gaztea eta Debako Joan Diaz Agirrekoa ontzi-maisua
Domingo Lizarraratsek ontzi-maisuei pleitagatik elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
281,25 dukat ordaindu zizkien egun hartan. Cadizen Bien arteko pleitamendu-kontratuak zioenez, Getaedo beste porturen batean deskargatuta pleitaren kon- rian zegoen itsasontzian Domingok hornitutako burtua txikiagoa baldin bazen, aldea Domingori itzuli dinak baino ez ziren kargatuko, eta horretarako zesegingo zioten, ontzia deskargatu eta zortzi eguneko toarrak 8 eguneko epea zuen (irailaren 22a arte).
epean. Pleitaren kostua handiagoa baldin bazen, DoDomingok zioenez, Joan Diazek beste pertsona
mingok ordainduko zien aldea epe berean.
batzuen burdinak (1.000 kintaleraino) kargatu zituen
Domingok 13 dukat ordaindu zizkien bi ontzi-mai- itsasontzian. Domingok bezperan (irailaren 21ean,
suei itsasontziaren bolbora eta aberiengatik, eta burdi- hau da, adostutako 8 eguneko epean) bere pinaza edo
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1.21. irudia. Getariako
portua.

zamaontziak bidali zituen Getarian bere burdinekin 300 kintal burdina eta salgaiak zain zitzan eta pleidelako itsasontziraino, baina ez zizkioten hartu nahi. tamendu-kontratuak zioena betearaz zezan. Lekuko
Joan Lizarrarats, Frantzisko Artiga eta Joan Oliden
Domingo Lizarrarats gazteak protesta egin zuen, zestoarrak izan ziren. Badirudi Santa Maria de Jesus
eta eskribauari gertaturikoa agirian jasoarazi egin itsasontzia azkenean Domingok nahi bezala kargatu
zion, kalte-ordainak eskatzeko. Besteen burdinak zutela (ikus [XVI. m. (31-IX) 20] agiria).
itsasontzitik atera eta bereak sartu behar zituzten. Ge- 1531-X-13an, Zestoako errebalean, Domingo
hiegi kargatuz gero, itsasontziko karga eta salgai guzLizarrarats gaztea Blas Artazubiaga eskribauarekin
tiak itsasoan galtzeko arriskua zegoen.
zegoen. Aizarnazabalgo Joan Mirubiak 130 kintal
Joan Diaz Agirrekoa ontzi-maisuak zioenez, Do- burdina mehe zor zizkion Domingo gazteari, eta homingok bere karga epearen barruan ez zion eman, eta nek ahalordea eman zien Domingo Lizarrarats aitari
polizak eta onarpen-agiriak sinatu egin behar zizkion. eta Joan Lizarrarats anaiari, kintal haiek jaso zitzaten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga,
Horrela, berehala itsasoratuko ziren.
Joan Akoa, Joan Zubiaurre eta Joan Otxoa ArtazubiaDomingok aurka egin zion. Hark pleitamendu- gakoa (ikus [XVI. m. (31-X) 5] agiria).
kontratuko atal guztiak bete zituela zioen. Kargak
- 1531-XI-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrikontratuaren arabera ipintzea eskatu zuen, behin eta
berriz protesta eginez. Lekuko Zestoako Pedro Akoa, bauaren aurrean, Aizarnazabalgo Joan Mirubia eta
Joan Martinez Amilibikoa eta honen Joan Amilibia Zestoako Joan Lizarrarats zeuden. Joan Lizarrarats,
hain zuzen, anaia Domingo Lizarrarats gaztearen
semea izan ziren (ikus [XVI. m. (31-IX) 19] agiria).
ordezkari zen. Joan Mirubiak Domingori 131 kintal
- 1531-IX-26an, Getarian, Domingo Lizarrarats burdina mehea zor zizkion, eta prezio horretan Joan
gaztea eta Joan Akoa Blas Artazubiaga eskribauaren Mirubiak Domingori Legazpi ibaiaren (oraingo Urolaaurrean zeuden. Domingok Joani ahalordea eman ren) ondoko Mirubiko olatxoa eta mendiak saldu zizzion, haren burdinekin Cadiz eta Napoli aldera abia- kion, hau da, olatxoa bere tresneria osoarekin, gurpiltuko zen itsasontzian Domingoren 3 bat mila eta ekin, hauspoekin, mazo eta ingudeekin, presa, ubide
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eta aldaparoekin, ura lehentasunez izateko eskubidarekin, bide, atari, mendi eta basoekin. Basoetako egurra hurrengo hiru urteren barruan atera beharko zuen.

rrarats eta Maria Nikolas Zabala-Lasao (Lasao etxeko
andrea). Domingo Lizarraratsek eta Maria Nikolasek
aita-semeei launa kintal burdina eman zizkieten maileguz, eta hauek zorra abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zieten, Beduako errenterian 8 kintalak emanda.

Joan Mirubiak ez zituen saldu Mirubiko errotak eta
sagastiak. Joan Mirubiak Domingori saldutako ondasunen saneamenduaren ardura bere gain hartu zuen.
Horrez gain, aita-semeek mila beso ohol handi eta
Salerosketan lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan
Perez Elorriagakoa eskribaua, eta Zestoako Domin- 300 karga ikatz egingo zizkieten epe berean Artzego Zabala, Esteban Artazubiaga, Joanto Amezketa eta giko mendietan (Etumeta aldean). Horretarako aurrez
6 dukat kobratu zituzten, eta hortik aurrera zegokiena,
Martin Zubiaurre.
lanak egin ahala ordainduko zieten. Obligazio-agirian
Ondoren, Mirubira joanda, Joan Mirubiak Joan Li- lekuko hauek izan ziren: San Joan Arretxe, Joan Kazarrarats eskutik hartu eta olatxora sartu zuen, horrela mio eta Martin Fernandez Edarritzagakoa (ikus [XVI.
jabetza Domingo Lizarraratsi anaiaren bidez emate- m. (31-I) 5] agiria).
ko. Joan Lizarraratsek olatxoa martxan ipinarazi eta
- 1531-I-12an, Zestoan, Joan Otaegi eta Domingo
hauspoak eta tresnak ukitu zituen, anaiaren izenean
jabe zela adierazteko. Gero basoetara sartu eta adar Lizarrarats agertu ziren Blas Artazubiaga eskribauabatzuk moztu zituen. Lekuko hauek izan ziren: Zes- ren aurrean. Domingok Joani mandoa saldu zion 16
toako Joango Aia eta Pedro Olazabal, eta Debako par- dukatean, eta Joanek erdia hurrengo San Joan egunean
ordainduko zion, eta beste erdia hurrengo Eguberrieteko Txomin Baltzola (Joan Baltzolaren semea).
tan. Zorra ordaindu arte mandoa hipotekatuta eta Joan
Gero Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren au- Otaegiren beste zorretatik at geratu zen. Lekuko zesrrean, Maria Lopez Laurgaingoa (Joan Mirubiaren toar hauek izan ziren: Joan Martinez Ibañetakoa, Asemaztea) azaldu zen. Hark ontzat eman zuen egun tigarreta bastagilea eta Klemente Aisoro (ikus [XVI.
hartan senarrak egin zuen salmenta. Maria Lopezek m. (31-I) 6] agiria).
ezkontzara eraman zuen dotearen berme gisa hipoteka- 1531-I-30ean, Aizarnan, Pedro Iribarrena eta
tzeko senarraren beste zenbait ondasun zeuzkala zioen.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Perez Elorriagakoa, Do- Domingo Lizarrarats bildu ziren Blas Artazubiaga esmingo Zabala, Joanto Amezketa eta Martin Zubiaurre. kribauaren aurrean. Pedrok Domingori Iribarrena eta
Sorazabal baserrien artean zegoen soroa saldu zion
Jarraian, eskribau beraren aurrean, Maria Lopez 24 dukatean. Soroak mugakide hauek zituen: behe
Laurgaingoak zin egin zuen aurreko hiru agiriek aldean Sorazabalgo lurrak, goialdean Urrutikoetxeko
ziotenaren aurka ez zela joango. Lekuko hauek izan lurrak, Ertxiña aldera Askatsuako lurrak, eta Altzolaziren: Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa, eta Zes- rats bailara aldera Zestoako herri-lurrak.
toako Domingo Zabala eta Esteban Artazubiaga (ikus
Pedro Iribarrenak 90 sagarrondoko azalera zuen
[XVI. m. (31-XI) 3] agiria).
lursaila salgai zeukala, Domingo Lizarrarats izan zen
gehien eskaini eta ordaindu ziona. Pedrok Domingo
1.1.16. Domingo Lizarrarats aitaren eta
eskutik heldu eta sorora sartu zuen. Han Domingok
beste lizarrarastarren agiriak
aiztoaz galburu batzuk ebaki zituen, soroaren jabe zela
- 1531-I-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren adierazteko. Salerosketa-agirian lekuko zestoar hauek
aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan Aldalur eta izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Pedro Ezenarro
Domingo Aldalur semea, eta, bestetik, Domingo Liza- eta Joan Garratza (ikus [XVI. m. (31-I) 26] agiria).
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1.22. irudia. aizarnako
Iribarrena.

- 1531-III-25ean, Zestoan, Domenja Artiga serora
eta Domingo Lizarrarats elkartu ziren, Blas Artazubiaga eskribaua bertan zutela. Domenjaren koinatu
Martin Olazabal zenak Domingori 6 dukat ken 12
txanponeko zorra egin zion, eta zor hura ordaintzeko
ardura Domenjak bere gain hartu zuen. Lau urte barru
2 dukat ordainduko zizkion, eta handik 14 urtera 4
dukat ken 12 txanpon. Arteagagaraikoa edo Ertxiñondoko etxera epe horiek baino lehen norbait ezkontzen
baldin bazen, egun hartantxe zor osoa ordainduko
zioten Domingori.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Olazabal, Domingo Ezenarro eta Joan Ezenarro zestoarrak (ikus [XVI. m. (31-III) 15] agiria).
- 1531-V-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin bertako Joan Otaegi eta Domingo Lizarrarats elkartu ziren. Lehenago Domingok Joani 16
dukat balio zuen mandoa saldu zion. Joanek, ordea,
ordaindu ezinik, mandoa itzuli egin zion Domingori,
eta honek berriz errentan eman zion mandoa Joani.
Domingo jabeak eskatutako bakoitzean itzuliko zion
mandoa, eta lanean erabiltzen zuen bitartean mandoaren alokairua ordainduko zion.

Lekuko Martin Artzuriaga, Martin Fernandez Edarritzagakoa eta Joan Fernandez Arreitzakoa zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (31-V) 4] agiria).
- 1531-V-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarengana Domingo Lizarrarats eta Pedro Iribarrena bildu ziren. Urtarrilaren 30ean Domingok Pedrori
Iribarrena ondoko lursaila erosi zion (ikus [XVI. m.
(31-I) 26] agiria). Orduan saldutako lursailaz gain
beste bost sagarrondoko azalera ere erosi zuen Domingok, sagarrondo bakoitza 13 txanponean erosi
ere. Domingok 24 dukat ordaindu zizkiolako, Pedrok
ordainagiria eman zion.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo
Urbieta, Jakobo Ipintza eta Pedro Artazubiaga (ikus
[XVI. m. (31-V) 12] agiria).
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak aurrean
zirela, Pedrok Domingori bi zekor erosi zizkion 12 dukatean, eta zorra hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean
ordainduko zion (ikus [XVI. m. (31-V) 14] agiria).
- 1531-V-30ean, Zumaian, Arroako Artzubiaga
baserriko Estebania Artzubiaga, iloba Maria Joanes
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Areitzaga eta honen senar Joan Lizarrarats azaldu ziren Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Estebaniak zioenez, egun gutxi lehenago anaia Martin
“Zabal” Artzubiaga testamenturik egin gabe hil zen.
Estebania hiru ahizpetako bat zen, eta Artzuriaga baserrian zegokion partea iloba Maria Joanes Areitzagari eta honen senar Joan Lizarraratsi eman zien. Maria
Joanesek izebari ordaindu egin zion utzi zien partea.

Zabala-Lasao eta Domingo Lizarrarats, eta, bestetik,
Aizarnazabalgo Martin Intxaurregi bildu ziren. Martinek Mariarentzat eta Domingorentzat urtzaile gisa
lan egingo zuen Lasaoko burdinolan, hurrengo San
Migel egunetik hurrengo urteko abuztuko Andre Mariaren egunera arte. Lanera huts egiten baldin bazuen,
ordezko beste bat ekarri beharko zuen bere kontura.
Aurrez kobratu zituen Martinek 3 dukat burdineriagatik eta dukat bat jornalengatik.

Agirian lekuko hiru zumaiar hauek izan ziren:
Kontratuan lekuko Martin Ganbara, Migel ArtazuJoanes Mendaro, Joan Urtzuriaga eta Joan Gartzia
biaga eta Pedro Gesalaga zestoarrak izan ziren (ikus
Arantzakoa.
[XVI. m. (31-VI) 13] agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe zirela,
- 1531-VI-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJoan Lizarraratsek eta Maria Joanes Areitzaga emazteak konpromisoa hartu zuten Estebania, bizi zen bauaren aurrean Domingo Aranguren eta Joan Lizaartean, baserrian eduki eta mantentzeko. Estebania rrarats elkartu ziren. Aizarnako Domingo Aragureni
izebak bertan lan egingo zuen, baina ilobak eta sena- ondasunak exekutatu egin zizkioten, eta Joanek 175
rrak egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak hiltzen maraiko exekuzio-gastuak ordaindu zituen. Zor hura
zenean. Izebari 6 dukat ere emango zizkioten hark es- aizarnarrak handik hilabetera ordainduko zion. Lekuko Domingo Zabala, San Joan Arretxe eta Martin
katutakoan (ikus [XVI. m. (31-V) 18] agiria).
Itziar (edo Martin Artzuriaga) izan ziren (ikus [XVI.
- 1531-VI-8an, Zestoan, Aizarnako Domingo m. (31-VI) 25] agiria).
Bikendi-Arizmendi eta Zestoako Domingo Lizarra- 1531-VII-16an, Zestoan, Debako Peru Joan
rats azaldu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Domingo Lizarraratsek aizarnarrari 10 dukat Arano eta Zestoako Domingo Lizarrarats azaldu
maileguz eman zizkion, eta honek hurrengo San Mi- ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Domingok Peru Joani 4 dukat maileguz eman zizkion,
gel egunean itzuliko zion zorra.
eta honek zorra handik urtebetera ordainduko zion.
Agirian lekukoetako bi Joan Akertza eta Domingo Lekuko Zestoako Domingo Zabala, Joan Oliden eta
Lizaso zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VI) Pedro Baltzola izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VII)
11] agiria).
6] agiria).
- 1531-VII-31n, Bidanian, Zestoako Domingo Lizarrarats eta Bidaniko Pedro Otalora aurkeztu ziren
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Gipuzkoako korrejidorearen aginduz, Bidaniko Labardain baserriren jabe Domingo Lizarrarats egin zen.
Beraz, baserria zaintzeko eta bertako gari, olo eta
gainerako fruituak jasotzeko Pedro Otalora bidaniarra
izendatu zuen. Lekuko Errodrigo Bidania apaiza eta
Domingo Loiola bidaniarrak eta Martin Itziar (Martin
- 1531-VI-18n, Zestoako errebalean, Blas Arta- Artzuriaga) zestoarra izan ziren (ikus [XVI. m. (31zubiaga eskribauaren aurrean, batetik Maria Nikolas VII) 24] agiria).
- 1531-VI-11n, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Aldalurrek onartu egin
zuen Zestoako Domingo Lizarraratsek 2 dukat eta 36
txanpon eman zizkiola, Artzegian egin beharreko lanagatik egin zuten kontratuak zioenaz gain. Onarpenagirian lekuko hauek izan ziren. Joan Martinez Ibañetakoa, Martin Egaña eta Periko Artazubiaga (ikus
[XVI. m. (31-VI) 12] agiria).
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1.23. irudia.
aizarnazabalgo
Intxaurregi.

- 1531-VIII-10an, Beaingo San Lorenten, Blas
Artazubiaga eskribauarekin Zestoako Domingo Lizarrarats eta Arroako Lope Irure elkartu ziren. Joan
Zubeltzu eta Fernando Zubeltzu anaiek Domingori
3,5 dukateko zorra egin zioten, eta zor hura Lope Irurek bere gain hartu zuen. Beraz, hurrengo Eguberrietan itzuliko zion zorra Lopek Domingori.

Domingori 20 kintal burdinako zorra egin zion Joan
Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean, baina
egun hartan Domingori itzuli egin zizkion burdinak.
Beraz, Domingok Martini ordainagiria eman zion, lekuko debar eta elgoibartar hauek aurrean zirela: Kristobal Olaskoaga, Joan Arretxe eta Joan Barrenetxea
(ikus [XVI. m. (31-X) 2] agiria).

- 1531-XI-4an, Zestoako errebalean, Blas ArtazuObligazio-agirian lekuko Domingo Zabala eta
Joan Erretzabal zestoarrak eta zumaiar bat izan ziren biaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Zumaiako Maria Lopez Artzubiagakoa eta Arroako Ma(ikus [XVI. m. (31-VIII) 5] agiria).
ria Joanes Areitzaga bere senar Joan Lizarraratsekin.
- 1531-VIII-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- Maria Joanes, hain zuzen, Maria Lopezen iloba zen.
kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan Maria Lopezek zioenez, anaia Martin “Zabal” ArtzuGorosarri eta Txerran Etxeberria, eta, bestetik, Do- biaga testamentua egin gabe hil zen, eta Artzubiaga
mingo Lizarrarats. Lehen biek Domingori 4 dukaten baserria, diru asko, bitxiak, arropak, ganaduak, etab.
balioko ikatza egingo zioten Eremoztiko? mendietan, utzi zituen. Ondasun haien guztien herena Maria Lo2,5 txanponean karga ikatza; izan ere, Domingok au- pezek berea zela zioen, oinordeko hiru ahizpa zirerrez ordaindu baitzien. Lekuko zestoar hauek izan zi- lako. Gainera, Artzubiaga etxeko senipartea kobratzeren: Migel Artazubiaga, Joan Oliden eta Matxin Eda- ko zeukan Maria Lopez Artzubiagakoak.
rritzaga (ikus [XVI. m. (31-VIII) 20] agiria).
Dena den, Maria Lopezek zituen eskubide haiek
- 1531-X-1ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- guztiak Maria Joanes Areitzaga ilobaren eta Joan Libauarengana Domingo Lizarrarats eta Arroako Mar- zarrarats senarraren esku utzi zituen, baldintza batin Diaz Ermukoa hurbildu ziren. Lehenago Martinek tzuekin. Senar-emazteek 40 dukat emango zizkioten,
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1.24. irudia. Bidaniko
san Bartolome eliza.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Fernando
eta beste zenbait baldintza ere beteko zuten. Martin
“Zabal” Artzubiaga zenaren emazte Maria Lopez In- Olazabal, Errezilgo Joan Goenaga eta Segurako Martin
danetakoa alargunari eskatuko zioten Maria Lopez Artzaguren (Joan Lopez Idoiagakoaren morroia).
Artzubiagakoari zegokiona.
Zestoan bertan eskribau eta lekuko berak aurrean
Agirian lekuko Zestoako San Joan Arretxe, Martin zirela, Domingo Lizarraratsek aitortu zuenez, Bidaniko Labardain baserriko Kristobal Otalorak 35 aneArtzuriaga eta Domingo Ezenarro izan ziren.
ga eta 904 marai zor zizkiolako, ondasunak exekutatu
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, egin zizkion, Probintziako korrejidorearen aginduz.
Maria Lopez Artzubiagakoak eta Joan Lizarraratsek Joan Lopezek, ordea, konpromisoa hartu zuen zor
zehaztu egin zuten 40 dukatak nola ordaindu. Maria hura ordaintzeko, eta Domingok eskubidea eman zion
Lopezek 2 dukat jasoak zituen. 8 dukat eskatutakoan anega eta marai haiek Kristobali kobratzeko. Kristoemango zikion Joan Lizarraratsek, eta gainerako 30 balen ondasunen saneamenduaz ez zen Domingo Lidukatak Maria Lopezek premia izan ahala eskatuko zarrarats arduratuko (ikus [XVI. m. (31-XI) 4] agiria).
zizkion Joani, eta honek aldiko eskatutako kopurua
eman egingo zion (ikus [XVI. m. (31-XI) 1 ] agiria). 1.1.17. Ipintzatarren eta indotarren tratu
- 1531-XI-17an, Zestoan, Bidaniko Joan Lopez
Idoiagakoa eskribaua eta Zestoako Domingo Lizarrarats azaldu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joan Lopezek obligazio-agiria eman zion Domingori hurrengo abuztuko San Bartolome egunean
35 anega olo eta 904 marai ordaintzeko. Domingok,
izan ere, Joan Lopezi eskubidea eman zion anega eta
diru haiek Bidaniko Kristobal Otalorari kobratzeko.

eta agiriak

- 1531-I-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak
ordainagiria idatzi zuen. Hain zuzen Azpeitiko Martin Agirrek eta Pedro Amandozek? Zestoako Joanes
Ipintza apaizari lehenago egindako 14 dukateko zorraren
zati bat, 4 dukatekoa, ordaindu zioten Martin Artzuriagaren bidez. Beraz, Joanes Ipintzak 4 dukaten ordainagiria eman zien. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
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Otxoa Artazubiagakoa, Martin Artzuriaga eta Joan Aranburu baserriko bidearen auzian Martin Ondaldek
120 dukat gastatu zituen, eta haietako 22 dukat MarIraeta (ikus [XVI. m. (31-I) 1] agiria).
tin Indok ordaindu behar zituen. Kopuru hura Mar- 1531-I-13an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- tin Indok eta Joan Martin Indok Fernando Olazabali
biaga eskribauaren aurrean Ibañarrietako Joan Belez ordaindu behar zioten, Joan Martinez Ibañetakoa esBedua-Arbestaingoa eta Zestoako Maria Martinez Ipin- kribauaren edo seme San Joan Ibañeta eskribauaren
tzakoa bildu ziren. Mariak Joan Belezi 80 txanpon balio aurrean egindako obligazio-agiriaren arabera.
zuten gariak saldu zizkion, eta Joan Belezek hurrengo
Martin Ondaldek eta Martin Indok elkarri ordainPazko garizumakoan ordainduko zizkion. Obligazio-agirian lekuko Esteban Artazubiaga, Migel Ar- agiria eman zioten. Lekuko Sebastian Artazubiaga,
tazubiaga eta Domingo Lizarrarats zestoarrak izan Joan Pagino eta Joan Martin Indo zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (31-I) 18] agiria).
ziren (ikus [XVI. m. (31-I) 8] agiria).
- 1531-I-23an, Lili aldean, Legazpi (edo Urola)
ibaiaren ondoan eta Debako partean, Blas Artazubiaga
eskribauarekin Fernando Olazabal medikua eta Martin Indo bildu ziren. Martinek Fernandori 9 behi saldu zizkion 25 dukatean. Ondoren, behi haiek Martin
Indok zaindu eta haziko zituen erdi bana. Lehenbizi
12,5 dukat ordainduko zizkion Martinek Fernandori
ganaduen irabazietatik, eta handik aurrera, Fernandok
Altzolarats jauregiko Ana Arretxeren izenean 49 nahi zuen arte, erdi bana gobernatuko zituen Martinkintal eman behar zizkien, eta beste 3 kintalak, maile- ek. Ganaduen kontuak eta ordainketak Fernandok esguz hartu zituelako. Lekuko zestoar hauek izan ziren: katutako bakoitzean emango zizkion Martinek.
Martin Ondalde, Sebastian Artazubiaga eta Martin
Kontratuan lekuko hiru zestoar hauek izan ziren:
Ganbara (ikus [XVI. m. (31-I) 13] agiria).
Joan Errezusta, Joan Pagino eta Joan Akoa.
- 1531-I-23an, Ibañarrietan, Zestoako Joan Martin
Jarraian, leku berean eta lekuko berak aurrean ziIndo eta Martin Indo bildu ziren. Egun hartara arte
elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituzten. rela, Martin Indok obligazio-agiria eman zion FerPedro Ibañez Irarragakoa eskribauarekin egindako nando Olazabali, honek hari 25 dukat maileguz eman
obligazio-agiria ere kontuan hartu zuten. Martin In- zizkiolako. 23 dukat Martin Ondalderi eman zizkion
dok, Joan Martini zor guztia ordaindu zion, sei dukat Fernandok, Martin Indok zor zituelako, eta beste 3
dukatak dirutan eman zizkion Martin Indori. Martinizan ezik.
ek Fernandori zorra handik urtebetera itzuliko zion
Beraz, Joan Martinek gainerako zor guztiaren or- (ikus [XVI. m. (31-I) 20] agiria).
dainagiria eman zion Martin Indori. Blas Artazubia- 1531-II-13an, Gallari baserrian, Azpeitiko pargak idatzitako agirian lekuko hiru zestoar hauek izan
ziren: Sebastian Artazubiaga, Martin Ondalde eta tean, Zestoako Martin Indo eta bere koinatu Martin
Ganbara aurkeztu ziren Blas Artazubiaga eskribauaJoan Pagino.
ren aurrean. Lehenago, Zestoako Esteban Eztiola esJarraian, leku berean eta eskribau beraren aurrean, kribauaren aurrean, Martin Indok eta Martin GanbaMartin Indok eta Martin Ondaldek egun hartara arte rak Blas Artazubiagari 12 dukateko zorra ordaintzeko
izandako tratuen kontuak egin zituzten. Aizarnako obligazio-agiria eman zioten. Zorra, ordea, Martin
- 1531-I-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik, Martin Indo, eta, bestetik, Domenja Ausoroetxea eta Pedro Ausoroetxea amasemeak. Martinek obligazio-agiria eman zien Domenja
eta Pedrori, 52 kintal burdina Beduako errenterian emateko. 25 kintal hurrengo Eguberrietan emango zizkien, eta
beste 27 kintalak handik hiru urtera.
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ziren: betetik, Joan Martinez Ibañetakoa eskribaua
eta Maria Joanes eta Ana Ibañeta alabak, eta, bestetik, Ana Ipintza (Joan Martinez Ibañetakoa edo esAgiria Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen, kribauaren semearen alarguna). Alde bakoitzak Joan
Martin Indo gortera abiatzekoa zelako eta beste es- Martinez aita edo eskribuaren Grazia Aisoro emazte
kribaurik eskueran ez zegoelako. Lekuko Bergarako zenaren ondasunetan zituen eskubideengatik desadosMartin Perez Iralakoa eta Zestoako Migel Artazubia- tasunak izan zituzten.
ga eta Domingo Urbieta apaiza izan ziren (ikus [XVI.
Joan Martinez Ibañetakoa aitak zioenez, ondasun
m. (31-II) 4] agiria).
haiek bereak ziren, seme San Joan Ibañeta zenaren oinJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, ordeko unibertsal zelako eta anai-arrebek (baita Joan
Martin Indok errege-gortera eta beste zenbait leku- Martinez semeak ere) bere garaian San Joan anaiaren
tara abiatzekoa zelako, ahalordea eman zien zestoar alde beren seniparteei uko egin zietelako.
hauei: Domingo Urbietari, Martin Ondalderi, Martin
Maria Joanes eta Ana Ibañetak ziotenez, beren
Ganbarari eta Katalina Indo emazteari. Lau hauek, eta
hauetako bakoitzak, ahalmena zuen Martin Indoren senipartearen zati handiena jasotzeko zeukaten. Ana
baserria eta ondasun guztiak kudeatzeko, saltzeko, Ipintzaren arabera, ondasunak haren seme-alabenak
errentan emateko, zorrak ordaintzeko, hartzekoak ko- ziren, Joan Martinez Ibañetakoa semearen alde Maria
bratzeko eta abarretarako. Ahalordearen bidez Mar- Joanes eta Ana ahizpek seniparteei uko egin zietelako.
tin Indoren auzi guztiak ere kudeatuko zituzten. Indo Gainera, Ana Ipintza alargunak 13 dukat eman zituen,
etxeko oinordekoa ere hautatu ahal izango zuten se- eta Joan Martinez aitak haren dotea ere jaso zuen.
me-alaben artean, eta oinordeko izendatutakoari hereOndorioz, alde guztiek agiria egin zuten, gai hura
naren eta bostenaren hobekuntza egingo zioten (ikus
zela eta auzitara ez joateko. Lekuko hiru zestoar
[XVI. m. (31-II) 5] agiria).
hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa, Joan
- 1531-V-19an, Zestoako Lizarraratsen, Blas Ar- Lizarrarats eta Joan Agirre-Zabala (ikus [XVI. m.
tazubiaga eskribauaren aurrera zestoar hauek azaldu (31-V) 9] agiria).
Indorena zen, eta koinatu Martin Ganbara obligazio
hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen.

1.25. irudia. Gallariko
etxe berria.
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- 1531-V-22an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Ana Ipintza (Joan
Martinez Ibañetakoa gaztearen alarguna) eta ama
Maria Martinez Altzolaraskoa azaldu ziren. Maria
amak Ana alabari 12 dukat eman zizkion maileguz, eta alabak hurrengo abuztuko Andre Mariaren
egunetik urtebetera ordainduko zion zorra. Lekuko
Domingo Urbieta apaiza, Jakobo Ipintza gaztea
(Anaren anaia) eta Migel Artazubiaga zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (31-V) 15] agiria).

libikoak auzi kriminala ireki zuen, eta bere informazioa lortuta, Katalinaren ondasunen inbentarioa
egin zuen. Alkateak bahituta eta bere mende gorde
zituen arropak, oheak, kutxak, 12 bat dukat, etab.
Fernando Arreitzaren eta emaztearen esku utzi zituen, halaber, beste lauzpabost dukat eta zenbait
arropa.

Joan Ramusek zioenez, Katalina testamentua
egin gabe hil zen, eta hura zen senide hurbilena.
Beraz, hari zegozkion Katalinaren ondasunak.
- 1531-VI-10ean, Aizarnan, Zestoako Joanes Gainera, alkateak eskubiderik ez zeukan ondasun
Ipintza apaizak ordainagiria eman zion Debako haiek bahituta edukitzeko.
Martin Uzkangari Blas Artazubiaga eskribauaOndorioz, Joan Ramusek ahalordea eman zien
ren bidez. Martinek Joanesi dobloia (2 dukat)
zor zion, Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren Zestoako Martin Ondalderi, Fernando Olazabali eta
aurrean lehenago egindako obligazio-agiriaren Domingo Urbietari, ondasunak haren eskura ekar
arabera. Egun hartan Martinek Joanesi zorra or- zitzaten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
daindu egin zion. Lekuko Martin Azkue, Joan Otxoa Artazubiagakoa, Joanes Potzueta eta Lope
Aranburu eta Txomin Bengoetxea izan ziren (ikus Amilibia (ikus [XVI. m. (31-VIII) 22] agiria).
[XVI. m. (31-VI) 8] agiria).
- 1531-XII-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- 1531-VII-26an, Arroan, Martin Ermua, Maria kribauaren aurrean Maria Martinez Altzolaraskoa
Etorra emaztearekin, eta Zestoako Maria Martinez azaldu zen. Maria hain zuzen Jakobo Ipintzaren
Altzolaraskoa azaldu ziren Blas Artazubiaga eskri- alarguna zen, eta Joan Ipintza semea hil egin zibauaren aurrean. Maria Martinezek eta seme Joan tzaion. Maria ama oinordeko izendatu zuen Joan
Ipintzak Maria Etorraren aita eta amarekin izan- zenak (ikus [XVI. m. (30-IX) 14] agiria).
dako tratuen kontuak egin zituzten. Maria MartinMaria Martinezek beste bi seme ere bazituen:
ezi 4 dukat eta 60 maraiko zorra geratu zitzaion,
baina gainerako guztiaren ordainagiria eman zioten Martin Ipintza eta Jakobo Ipintza gaztea. Mariak
Martin Ermuak eta Maria Etorrak Maria Martinezi bi semeei eta Zumaiako Joan Migelez Askizukoari
ahalordea eman zien, Joan Ipintza zenari zor zioeta seme-alabei.
tena kobra zezaten. Malagako Gonzalo de Baeza
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Do- zerga-biltzaileari (Velez Malagako Joan Kordoba
mingo Lizarrarats, Martin Itziar (edo Martin Artzu- zenaren seme-alaben eta oinordekoen izenean) eta
riaga) eta Martin Kortazar (ikus [XVI. m. (31-VII) Granadako Diego Herrerari 150.930,5 marai kobratuko zizkieten, Joan Ipintza zenari egin zituen
17] agiria).
zerbitzuengatik errege-aginduz 1531. urtean zegoz- 1531-VIII-21ean, Aizarnan, Zarauzko Joan kiolako. Behar izanez gero, ahalordea zutenek aiRamus Leitzamendikoa azaldu zen Blas Artazubia- patutako jaunak auzitara eramango zituzten.
ga eskribauaren aurrean. Aurreko urtean, 1530ean,
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Joan Ramusen iloba Katalina Leitzamendi Zestoako Urbietan makilakadaz hil egin zuen bertako Olazabal, San Joan Arretxe eta Domingo Urbieta
Martin Indok. Orduko alkate Joan Martinez Ami- (ikus [XVI. m. (31-XII) 9] agiria).
- 47 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

1.1.18. Aizarnazabal eta Oikiako elizetako
patronatua Alonso Idiakaitzen esku

tzizidorkoari, Martin Etxaberi eta Lantzarote Beduari. Hauetako edonor bi parrokietako patroien izenean
errege-erreginen edo Elizaren edozein auzitegitan
- 1531-IV-27an, Joan Beltran Iraeta hil egin zen, hau aurkeztu ahal izango zen beren eskubideak defendada, besteak beste, Aizarnazabal eta Oikiako elize- tzera. Saiazko lur eta unibertsitateko biztanleen ontako patronatua, errege-erreginen mesedez, bertako dasunak berme gisa eskaini zituzten. Patronatuaren
eliztarrekin batera zeukana. Orduan Otxoa Martinez defentsan errege-auzitegietan apelazio mailan eta beBeduakoa (elizaz Aizarnazabalgoa izanik) eta Joan rrikuspen mailan auziak amaitu arte ez zuten etsiko,
Mirubia, Bergarara joan ziren, eta mezulariaren bidez epaia aurkakoa baldin bazen.
erregeari eskea egin zioten, bi elizetako patronatua
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Zesinori eman ez ziezaion. Gero biak Lezora joan ziren
toako Joan Amilibia (Joan Martinez Amilibikoa esUntza batxilerrari iritzia eskatzera.
kribauaren semea), eta Zumaiako Domingo Amilibia
- 1531-V-10ean, Joan Beltran hil eta egun batzue- (Amilibia etxeko seme zaharrena) eta Joan Aizarnatara, Aizarnazabalgo Ozpiden Zestoako Joan Mar- zabal (Martin Aizarnazabalen semea).
tinez Amilibikoa eskribauaren aurrean (Zarauzko
Bilera hartan, gainera, bi elizetako benefiziadu izaerroldako eskribau izanik), Aizarnazabal eta Oikiako
eliztar hauek bildu ziren: Migel Agirre erretorea (bi teko Martin Etxezarreta eta Beltran Mantzizidor hauelizetakoa), Martin Etxezarreta eta Beltran Mantzizi- tatu zituzten. Tolosara joan ziren bi apaizak eta Otxoa
dor apaizak, Otxoa Martinez Beduakoa, Joan Etxa- Martinez, apezpikuaren ofiziala han egongo zelakoan.
begoikoa, Martin Perez Mantzizidorkoa, Joan Miru- 1531-V-14an, Aizarnazabalgo elizara Ladron
bia, Joan Etxezarreta, Maria Joango Etxabe eta seme
Bartolome Etxabe, Joan Sarasola, Mateo Enbil, Pedro Balda-Astigarribiaren seme bat bere lagunekin etorrita, olatak eraman egin zituzten. Handik egun guEtxabe (Epelolakoa) eta Mateo Goiburu.
txira berriz joan zen Otxoa Martinez bi apaizekin
Ahalordea eman zieten honako hauei: Otxoa Mar- Tolosara, apezpikuaren ofizialarekin hitz egitera, eta
tinez Beduakoari, Joan Mirubiari, Martin Perez Man- hark bi apaizen aukeraketa legez ongi nola egin be-

1.26. irudia. Iraeta.
nagusikoa etxea.
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har zen jakinarazi zien (ikus [XVI. m. (31-IV) 16]
agiria).
- 1531-V-20an, Oikiako Igartza (oraingo Kondekoa)
etxearen ondoan, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean honako hauek aurkeztu ziren: Aizarnazabalgo San Migel eta Oikiako San Bartolome parrokietako
Martin Agirre erretorea, Otxoa Martinez Beduakoa,
Martin Perez Mantzizidorkoa, Joan Atristain, Mateo
Mantzizidor, Joan Sarasola zaharra, Joan Sarasola gaztea, Pedro Etxabe eta Bartolome Etxabe (bi parrokietako eliztarrak). Martin Etxezarreta apaiza eta Beltran
Mantzizidor batxiler eta apaiza ere bertan ziren.
Migel Agirre erretoreak zioenez, hark urte askoan
jaso zituen beretzat bi elizetako hamarrenak, aldareoineko opalkuntzak eta gainerako etekinak. Horretarako behartuta zegoen egunero bi meza ematera: bata
Aizarnazabalgo elizan, eta bestea horren mendeko
Oikiako San Bartolome elizan. Aizarnazabalgo San
Migel elizaren mendekoak ziren San Kristobal eta
San Lorente ermitak ere.
Erretorea zahartu egin zen, eta gero eta zailagoa
zen harentzat egunero bi mezak ematea. Gainera,
elizetako etekinak gero eta handiagoak ziren, eta bi
apaiz benefiziadu izendatzea proposatu zuen erretoreak. Iruñeko apezpiku eta bikario nagusiari eskea
egiteko, ahalordea eman zien Zestoako Otxoa Martinez Beduakoari eta Iruñeko prokuradore hauei: Migel
Ariari, Joan Etxezarretari eta Joan Ziritzari.

1.27. irudia. aizarnazabalgo elizako erretaula.

Agirian lekuko honako zumaiar hauek izan ziren:
Joan Olazabal, Joan Azpeitia (aurrekoaren morroia),
Joango Goiburu eta Beltran Etxezarreta. Agiri honetan ez da aipatzen Aizarnazabal eta Oikiako parrokietan Iraeta etxeak hamarrenak jasotzeko edo apaizak apezpikuari aurkezteko eskubiderik zuenik (ikus
[XVI. m. (31-V) 10] agiria).

Erretoreak elizetako hamarrenen eta etekinen erdia
jasoko zuen, eta beste erdia bi benefiziaduentzat izanOtxoa Martinez handik egun batzuetara Tolosara
go zen. Erretoreak ibaitik Zarautz aldera Iroztegiko
etxe guztietako eta Aizarnazabal etxeetako hamarre- joan zen berriz, apaizen aukeraketa-agiriekin Iruñeko
nak jasoko zituen. Bi benefiziaduentzat ibaitik Oikia apezpikuaren bikario nagusiarengana. Otxoa Martinezek ediktuak jaso zituen. Gero San Migel eta San Baraldeko etxeen hamarrenak izango ziren.
tolome elizetan argitara eman zituzten ediktu haiek.
Benefiziadu izendatzeko erretoreak eta eliztarrek
- 1531-V-20an, Iruñeko apezpikuaren Joan Zaba(bi elizetako patroi zirenez) Martin Etxezarreta eta
Beltran Mantzizidor batxilerra aurkeztuko zizkioten leta bikario nagusiak agiria egin zuen latinez, AizarIruñeko apezpikuari. Bi apaizak aipatutako parrokie- nazabal eta Oikiako parrokietarako bi benefiziaduen
izendapenaz. Zortzi egun geroago agiriaren kopia
tako eliztarren semeak ziren.
- 49 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

elizan erakutsi eta jakinarazi zuen Blas Artazubiaga
eskribauak. Lekuko Zumaiako Fernando Zubeltzu eta
Joan Elkano izan ziren.

lladoliden zuen auziari jarraipena emango zion, amaitu
arte. Arbitro epaileak ere izendatu ahal izango zituen.

Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Gaspar
- 1531-V-29an, Ortuñoren morroi batek olatak era- Montoia (Alonso Idiakaitzen morroia), Diego Caceman zituen Aizarnazabalgo elizatik. Otxoa Martinez- res eta Frantzisko Olaso (azken biak enperadorearen
ek protesta egin zuen eta Tolosara joan zen salaketa idazkari Francisco de los Cobos jaunaren morroiak)
egitera. Otxoa Martinezek zenbait agiri aurkeztu eta (ikus [XVI. m. (31-VII) 4] agiria).
kopiak atera zituen.
- 1531-VII-17an, Iruñean, apezpikuaren OllakerizZaragozara artzapezpikuarengana joatekotan ibili keta idazkariak lau dukat jaso zituen benefiziaduen
zen Otxoa Martinez. Valladolida joatekoa zen gero, izendapenagatik, eta bi egun geroago Otxoa MartinezZestoako hiribildukoen ordezkari ere izanik eta gas- ek Iruñeko apezpikuaren Pedro Sarasa? kantzelariari
tuak Zestoak eta Aizarnazabal-Oikiak erdi bana or- beste 4 marko zilar ordaindu zizkion.
dainduz.
- 1531-VII-30ean, Gipuzkoako korrejidorea AiBitartean erregeak Tolosako Alonso Idiakaitzi zarnazabala eta Oikiara joan zen, Alonso Idiakaitzi
(Karlos V.aren idazkariari) mesede egin zion Aizarna- elizetako patronatua ematera. Oikiako elizan Marzabal eta Oikiako elizetako patronatua emanda. Otxoa tin Etxezarreta eta Beltran Mantzizidor apaizak eta
Martinez Iruñera joan zen, eta bi benefiziaduen (Mar- Otxoa Martinez barruan geratu ziren, eta ateak itxi
tin Etxezarreta eta Beltran Mantzizidorren) izendape- egin zituzten, beste inor sar ez zedin. Orduan korrejidoreak Otxoa Martinez preso hartu zuen. 6.000 manak ekarri zituen.
raiko isuna ordaintzera eta erbesteratzera kondenatu
Otxoa Martinez Aizarnazabalgo erretore, bi bene- zuen (ikus [XVI. m. (31-IV) 16] agiria).
fiziadu eta zortzi edo bederatzi eliztarrekin korrejido- 1531-VIII-2an, Avilan, Dionisio Samanok Joan
rearengana joan zen. Protesta egin zioten, Ortuñoren
ordezkariei olatak hartzen utz ziezaiotela agindu zue- Gerena? eskribauaren bidez Valladolidko Kantzelaritzako Pedro Legarribai eta Antonio Cuellar prokuralako (ikus [XVI. m. (31-IV) 16] agiria).
doreei ahalordea eman zien. Joan Beltran Iraeta zenak
- 1531-VII-8an, Bruselan, Francisco Sanchez eskri- aipatutako elizetako patronatuaz zuen auziari jarraibauarengana Gipuzkoako Tolosako Alonso Idiakaitz pena emango zioten. Arbitro epaileak ere izendatu
jauna azaldu zen. Alonso Karlos V.a enperadorearekin ahal izango zituzten, Alonso Idiakaitz jaunaren izenzegoen han, haren gortean eta haren zerbitzura bizi ze- ean. Lekuko hauek izan ziren: Francisco Almaguer,
lako. Karlos V.ak mesede egin zion Alonso Idiakaitzi, Joan Galar eta Antonio Almaguer (Joan Vazquez idazeta Aizarna, Zestoa, Aizarnazabal eta Oikiako eliz- kariaren morroia) (ikus [XVI. m. (31-VII) 4] agiria).
etako patronatua eman zion; baita Zestoako hiribil- 1531-VIII-30ean, Avilako gortean, errege-aginduko probestutza ere.
dua bidali zioten Gipuzkoako korrejidoreari. Bertan
Egun hartan Bruselan, Alonsok ahalordea eman zioenez, Alonso Idiakaitzi errege-erreginek mesede
zion Avilan, enperatrizaren gortean, zegoen Dionisio egin zioten Aizarna, Zestoa, Aizarnazabal eta Oikiako
Samano jaunari. Aipatutako elizetan hamarrenak jaso elizetako patronatua eta Zestoako probestutza emaneta bikarioak eta apaizak izendatu ahal izango zituen, da. Horren guztiaren jabetza Alonsoren ordezkariak
Joan Beltran Iraeta zenak bere garaian izendatzen zi- hartu zuen korrejidorea elizetan bertan zela, baina
tuen bezala. Joan Beltranek elizetako patronatuaz Va- gero Aizarnazabalen eta Oikian Otxoa Martinez Be- 50 -
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duakoa eta apaizak elizan sartu, ateak itxi e kanpaia
jo zuten, aurka eginez.
Beraz, errege-erreginek lehengoaz gain gutun
hura bidali zioten korrejidoreari, berriz ere Aizarnazabala joan eta Alonsoren ahalordea zuenari jabetza
emateko. Lehenago Joan Beltran Iraeta zenak zituen
eskubide guztiak emango zizkion Alonso Idiakaitzi
(ikus [XVI. m. (31-VIII) 28] agiria).
- 1531-IX-13an, Otxoa Martinezek 6.000 marai ordaindu zituen, eta urriaren 7an erbestetik Gipuzkoako
probintziara sartu ahal izan zen, korrejidorearen baimenaz.
Otxoa Martinez Beduakoa zestoarrak gai haietan
egindako lan bakoitzean zenbat denbora eman zuen
eta zenbat ordaindu zuen zehatz idatzi zituen (ikus
[XVI. m. (31-IV) 16] agiria).
- 1531-IX-13an, Azkoitian, errege-erreginen gutun
hura erakutsi zion Martin Lopez Otazukoa tolosarrak
korrejidoreari, Alonsoren izenean. Hark zioena bete
zezala eskatu zion Luis Perez korrejidoreari. Aizarnazabalgo elizetan Alonsok bikarioak eta zerbitzariak
1.28. irudia. tolosa. Idiakaitz jauregia.
izendatu ahal izango zituen. Gainera hamarrenak eta
etekinak jasoko zituen. Korrejidoreak onartu egin Maria Bergara atera egin zituen Martin Lopezek,
zuen eskaera. Tolosako Joan Marrubitza apaiza eta eta etxearen jabetzan berretsita geratu zen, Alonso
Francisco Martinez merio nagusia izan ziren lekuko. Idiakaitzen izenean. Ondoren Petronila zerbitzaria
etxera sarrarazi zuen Martin Lopezek, eta han egongo
- 1531-IX-14an, Aizarnazabalen, korrejidorea eta zen Alonso Idiakaitzek nahi zuen arte.
Martin Lopez Otazukoa (Alonso Idiakaitzen prokuraGero korrejidoreak Martin Lopez elizaren bi sadorea) elizan zeuden. Korrejidoreak hango guztiei jakinarazi zien Alonso Idiakaitzek zuela patronatua, eta gastietara sartu zuen, eta haien jabetzan berretsi egin
lehenago Joan Beltranek zeuzkan eskubide guztiak zuen Alonso Idiakaitz.
bereganatu zituela. Aurka egiten zioten sekularrei onOrduan korrejidoreak Joan Mirubiari eta gainerako
dasun guztiak kenduko zizkien, eta apaizei etekinak
nahiz auzotartasuna kenduko zien. Tolosako hauek eliztarrei errege-erreginen aginduaren berri eman
izan ziren lekuko: Joan Marrubitza, Beltran Arizmen- zien. Otxoa Martinez Beduakoa, Martin Agirre erretorea eta Martin Etxezarreta eta Beltran Mantzizidor
di prokuradorea eta Domingo Aburrutza.
apaizak aurka hasi zirela zioen, baina korrejidoreak
Jarraian, korrejidoreak eskutik heldu eta Martin Alonso Idiakaitz babesten eta defendatzen zuen. Hura
Lopez Otazukoa abade-etxera sartu zuen. Handik zen patroia eta hari emango zizkioten elizetako haPetronila (Migel Agirre erretorearen zerbitzaria) eta marrenak eta errentak. Bestela, lehen adierazitako
- 51 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
zigorrak izango zituzten. Joan Mirubiak, eliztarren
izenean, errege-erreginen bigarren gutunaren kopia Joan Belez Beduakoak konpromisoa hartu zuen Fernando Sorazabal obligazio hartatik onik eta kalterik
eskatu zuen.
gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (31-I) 22] agiria).
Egun berean, Aizarnazabaldik Oikiako San Barto- 1531-I-24an, Zestoako Aizubiko erroten ondoan,
lome elizara joan ziren. Han korrejidorea eta Martin
Lopez erretorearekin, bi apaiz benefiziaduekin, Joan Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Joan
Mirubiarekin, Lantzarote Beduarekin eta eliztarrekin Amilibia hargina eta Zumaiako Otxoa Esnal-Epeloelkartu ziren. Errege-erreginen bigarren gutunaren la bildu ziren. Otxoak lehenago Zumaiako Paskuala
berri eman zien. Aurka eginez gero, zeuden zigorrak Urangari 15 kintal burdinako zorra egin zion, Joan
jakinarazi zizkien. Martin Etxezarreta apaizak zio- Amilibia fidatzaile izanik.
enez, hura eliza hartako benefiziadua zen, eta han lan
Otxoa Esnal-Epelolak ez zuen zorra ordaindu,
egiteko mantenua besterik ez zuen nahi. Migel Agirre
erretoreak jakinarazi zuenez, hura zen erretorea eta eta Zestoako alkateak aginduta Joan Amilibia hargina probestuak kartzelan eduki zuen. Azkenean Joan
kargua berari zegokion.
Amilibiak ordaindu zion zorra Paskuala Urangari, eta
Korrejidoreak Errege-kontseiluan bere arrazoiak Otxoak onartu egin zuen Joan Amilibiari ordainketa
azal zitzala gomendatu zion erretoreari, baina hark eta gastu guztiengatik 31 dukat zor zizkiola. Lekuko
gutunak zioena behin eta berriz betearaziko zuen. Joan Martinez Amilibikoa eskribaua, Martin ArtzuErrodrigo Idoiaga eskribauak gertaturiko guztia jaso riaga eta Joan Garratza zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (31-I) 23] agiria).
zuen agirian (ikus [XVI. m. (31-VIII) 28] agiria).
- 1531-II-23an, Zestoako errebalean, Domingo
Zabala eta Joan Amilibia hargina aurkeztu ziren Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joan Amilibia zestoarra Errezilgo Joan Abieta (edo Abineta) harginmaisuaren izenean zegoen. Hain zuzen errezildarrak
lehenago Zestoako elizako kapera eraiki zuen, eta
Karlos V.aren beste idazkari bat Azkoitiko Pedro 1523-VIII-20an, Domingo Zabala elizako adminisZuatzola zen. 1531-XI-1ean Bruselan zegoen enpe- tratzaile zela, 50 dukat, 13 txanpon eta 12 sos zor zizradorearekin, eta honek azkoitiarrari hurrengo urtean kion.
200.000 marai ordaintzeko aginduarekin zedula eman
Geroztik Joan Amilibiak errezildarrarentzat 34
zien kontulariei2.
dukat eta 25,5 txanpon jaso zituen. Beraz, 16 dukat
eta 7,5 txanpon (1 dukat = 50 txanpon izanik) jaso1.1.19. Amilibitarren eta beduatarren
tzea falta zitzaion. Domingok onartu egin zuen kokontratu eta agiriak
puru hori zor zuela. Lekuko Zestoako Martin Artzu- 1531-I-24an, Ibañarrietan, Joan Belez Beduakoak riaga, Migel Artazubiaga eta Joan Ibañeta izan ziren.
eta Fernando Sorazabalek Lasaoko Maria Nikolas ZaJarraian Joan Amilibiak 16 dukat eta 7,5 txanpon
bala andreari urrezko 4 dukat eta 27 txanponeko zorra
egin zioten. Zorra hurrengo martxoko Andre Maria- haiek hiru epetan ordaintzea eskatu zion Domingo
ren egunean ordainduko zioten. Lekuko hiru zestoar Zabalari: herena Pazko garizumakoan, herena Pazko
hauek izan ziren: Sebastian Artazubiaga, Martin On- maiatzekoan eta azken herena abuztuko Andre Mariaren egunean (ikus [XVI. m. (31-II) 7] agiria).
dalde eta Joan Martin Indo.
Alonso Idiakaitzek (1497-1547), hain zuzen, XVI.
mendearen erdi aldera Donostian domingotarren San
Telmo komentua eraikiarazi zuen. Grazia Olazabal
zuen emaztea, eta Karlos V.a enperadorearen idazkari
izan zen.
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- 1531-VI-24an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Maria Perez Potzuetakoa, bere senar Martin Aranorekin,
eta, bestetik, Joan Amilibia hargina. Maria Perezek
Joani eman zion Martin Amilibiarengandik jasotzeko
zeuzkan 5 dukat eta auzi-gastuak kobratzeko eskubidea. Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren:
Martin Artzuriaga, San Joan Egaña eta Joango ZelaiaIntzina (ikus [XVI. m. (31-VI) 19] agiria).
- 1531-IX-11n, Aizarnazabalen, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Zestoako Joan Akoa eta Aizarnazabalgo Maria Joango Amilibia alarguna eta seme Domingo Amilibia elkartu ziren. Joanek ama-semeei maileguz 5 dukat eman zizkien, eta hauek zorra hurrengo
Eguberrietatik urtebetera itzuliko zioten. Lekuko Zestoako Esteban Artazubiaga, Julian Olazabal eta Joan
Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m. (31-IX) 14] agiria).
- 1531-X-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Amilibia hargina eta Maria Otxoa Akertzakoa jostuna elkartu ziren. Joanek Maria Otxoari arropatan 12 dukateko zorra egin zion, eta konpromisoa hartu zuen hurrengo inauterietarako ordaintzeko. Agirian
lekuko Joan Otaegi, Martin Ondalde eta Joan Martinez
Akoakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (31-X) 9] agiria).

1.29. irudia. Zarauzko dorreluzea.

- 1531-X-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1531-X-24an, Azkoitian, Joan Ibañez Amilibikoa bauarekin Otxoa Martinez Beduakoa eta Fernando
eskribauak ahalordea eman zien honako hauei: Zes- Olazabal elkartu ziren. Otxoa Martinezek Fernandori
toako Joan Martinez Amilibikoari (Zarauzko errol- 7,5 dukat eta sos bat zor zizkion, eta Otxoak Fernandako eskribauari), Fernando Olazabali eta San Joan dori eskubidea eman zion Zestoako Kontzejuak hari
Arretxeri, eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Mar- eman beharreko 7,5 dukat eta sos bat kobra zitzan.
Lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, Pedro Egatinez Untzetakoa eta Joan Zabala prokuradoreei.
ña eta Martin Perez Artzubiagakoa izan ziren (ikus
Zestoako edo Zarauzko hiribilduetan eskribau- [XVI. m. (31-X) 13] agiria).
posturik libre baldin bazegoen edo geratzen baldin
- 1531-XI-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esbazen, haren izenean ahalmena izango zuten postuaz
jabetzeko, alkatearengana edo korrejidorearengana kribauaren aurrean Otxoa Martinez Beduakoa azaldu
jotzeko edo edozein auzitegitan haren eskubideak de- zen. Otxoak zioenez, Donostian zegoen Getariako
Arrona lizentziatu eta medikuari 10 kintal burdina
fendatzeko.
pletinatan zor zizkion. Hurrengo Pazko garizumakoan
Lekuko Azkoitiko hauek izan ziren: Martin Arga- ordainduko zizkion Beduako errenterian, zerga guzrain, Pedro Argarain, Bartolome Argarain eta Pedro tiak ordainduta, 13 kintalak utzita. Lekuko Zestoako
Joan Martinez Lilikoa eta Joan Erretzabal eta ZuAranogoikoa (ikus [XVI. m. (31-X) 12] agiria).
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maiako Lantzarote Bedua izan ziren (ikus [XVI. m.
(31-XI) 8] agiria).

1.1.20. Martin Fernandez
Edarritzagakoaren eta Pedro Arzallusen
arteko tratuak
- 1531-III-26ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Martin Fernandez Edarritzagakoa eta Maiora Etxeberria
emaztea, eta, bestetik, Pedro Arzallus eta Maria Ruiz
Etxeberrikoa emaztea. Martin Fernandezek eta emazteak Aizarnako Etxeberri etxetik urrezko 80 dukat
edo 80 kintal burdina zeuzkaten jasotzeko. Horretarako Pedro Arzallusek eta emazteak Etxeberri eta Antxiturbia baserriak beren fruitu eta errentekin eskaini
zizkieten.
Alde bakoitzak izendaturiko ikertzaile banak baserri haien etekinak eta errentak balioetsi egingo zituzten, gero zorra handik kobratzeko. Martinek eta
emazteak Joan Arano izendatu zuten, eta Pedrok eta
emazteak Martin Ezenarro. Kontratuan lekuko Domingo Urbieta apaiza, Domingo Arizmendi eta Pedro
Arizmendi anaia zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
(31-III) 21] agiria).

Agirian lekuko Zestoako Joan Igartza, Joan Elurra
eta Joango Zuube izan ziren (ikus [XVI. m. (31-IV)
6] agiria).
- 1531-IX-8an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Martin
Fernandez Edarritzagakoa eta emazte Maiora Etxeberria, eta, bestetik, Pedro Arzallus eta Maria Ruiz
Etxeberrikoa. Azken biak Aizarnako Etxeberri eta
Errezilgo Antxiturbia baserrien jabe ziren, eta Martin eta Maiorari (honen doteagatik) 80 dukat ordaindu
behar zizkieten. Aipatutako bi baserrietako errentetatik zenbait urtetan ordainduko zieten. Lehenbizi bi aldeek adituak izendatu eta bi baserriek eman zezaketen
etekina balioetsi zuten.
Etxeberriko errentatik urtero 9 dukat, 2 kapoi eta
3 gaztanbera jasoko zituzten. Antxiturbiko errentatik, berriz, 8 dukat, baina handik 3 dukat Aizarnako
elizako elizkizunak ordaintzeko izango ziren. Beraz,
urtero Maioraren dotea ordaintzeko 14 dukat, 2 kapoi
eta 3 gaztanbera izango ziren. Antxiturbiko errenta aldia San Migel egunean hasiko zen, eta Etxeberrikoa,
hain zuzen Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauarekin
egindako kontratuan adierazitako egunean.

Egun hartatik aurrera bi baserriak Pedroren eta Maio- 1531-IV-10ean, Aizarnan, Joan Arano eta Mar- raren esku geratu ziren, 80 dukatak kobratu arte. Pedro eta
tin Ezenarro aurkeztu ziren Blas Artazubiaga eskri- Maria Ruiz arduratuko ziren ondasun haien saneamenbauaren aurrean. Lehen biei, martxoaren 26an egin- duaz. Bi baserrietan 30 ardi handi eta txiki utzi zituzten
dako agiriaren bidez, agindua eman zieten, batetik Pedrok eta emazteak. Gero, 80 dukatak kobratutakoan,
Martin Fernandez Edarritzagakoak eta emazteak, Martinek eta Maiorak itzuli egin beharko zituzten.
eta, bestetik, Pedro Arzallusek eta Maria Ruiz EtxeKontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako
berrikoa emazteak, Etxeberri baserriaren errenta baJoan Otaegi eta Joan Elurra, eta Aiako Joan Goia
lioets zezaten.
(ikus [XVI. m. (31-IX) 11] agiria).
Joan Aranok eta Martin Ezenarrok ziotenez, Etxeberri errentan urtero 9 dukatean eman zitekeen. Ho- 1.1.21. Fernando eta Migel Sorazabalen
rrez gain bi kapoi eta hiru gaztanbera ere ordaindu agiriak
behar zituen maizterrak. Maizterrari urtero 12 haritzen adarrak mozten utzi beharko zitzaion, itxiturak - 1531-III-19an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaegiteko gaia eta negurako orbela izan zezan. Base- ga eskribauaren aurrean Debako partean bizi zen Ferrriko frutaren eta ezkurraren prestazioa ere utzi behar nando Sorazabal aurkeztu zen. Obligazio-agiria egin
zitzaion maizterrari.
zion Zumaiako Frantzisko Indanetari; izan ere, 30
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1.30. irudia. errezilgo
antxiturbigoikoa.

- 1531-VI-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrikintal burdina pletinak (pletina 2 “ertz” pisukoa izanik) balio zuena semearen bidez jaso zuen Fernandok. bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Arroako Fernando
Zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion. Sorazabalek Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari
56 kintal burdinak pletinatan balio zuena dirutan maiObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- leguz hartu zion, eta hilabete barru ordainduko zion
ren: Martin Ganbara, Joan Erretzabal eta Joan Igartza zorra, burdinak, zergak ordainduta, Beduan utzita.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Akoa eta
(ikus [XVI. m. (31-III) 14] agiria).
Klemente Aisoro, eta Debako Joan Areitzaga (ikus
- 1531-V-6an, Ibañarrietan, Blas Artazubiaga es- [XVI. m. (31-VI) 9] agiria).
kribauaren aurrean Debako Fernando Sorazabal eta
- 1531-VII-18an, Zumaian, Blas Artazubiaga esZumaiako Frantzisko Indaneta aurkeztu ziren. Fernandok Frantziskori burdinak ordaindu egin zizkion, eta kribauaren aurrean Zestoako Migel Sorazabal eta
Frantziskok ordainagiria eman zion. Zorra berez Mar- Zarauzko Domingo Olaso eta emazte Grazia Mirubia
tin Ondaldek egina zen, eta hark ordaindu egin zuen. bildu ziren. Migelek senar-emazteei 17 dukat maileguz eman zizkien, eta hauek zorra hurrengo abuztuko
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ur- Andre Mariaren egunetik urtebetera ordainduko zien.
bieta, Domingo Arretxe eta Martin Itziar (edo Mar- Grazia Mirubiak zin egin zuen obligazio-agiriaren
aurka ez zela joango.
tin Artzuriaga).
Jarraian, eskribau bera aurrean zela, Frantzisko Indanetak Arroako Migel Zulaikari (Joan Saezen semeari) 12 kintal burdina pletinaren balioa eman zion maileguz, eta arroarrak hurrengo Pazko maiatzekoan utziko
zizkion, zergak ordainduta, burdinak Beduako errenterian. Lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Lantzarote
Bedua, Debako Fernando Sorazabal eta Zestoako Martin Artzuriaga (ikus [XVI. m. (31-V) 5] agiria).

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Bartolome Txiriboga, eta Zumaiako Joan Martingo Indaneta eta Martin Larrabetzua (ikus [XVI. m. (31-VII) 12] agiria).
- 1531-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Fernando Sorazabal eta Aizarnazabalgo Joan Erretola elkartu ziren. Fernandok
Joani 3 dukat eta 8 txanpon maileguz eman zizkion,
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eta honek hari zorra hurrengo Domu Santu egunerako zuen. Egun hartan, ordea, Martin Perez Kortazarkoari
ordainduko zion. Lekuko Zestoako Domingo Arretxe eskribauak kontratuak zioena azaldu zion, eta Martin
eta Bartolome Txiriboga, eta Arroako Martin Lube- Perezek onetsi egin zuen.
rriaga izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VII) 22] agiria).
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Mar- 1531-IX-3an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- tin Ganbara, Domingo Aranburu eta Martin Artazubauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako biaga (ikus [XVI. m. (31-I) 16] agiria).
Grazia Areitzaga, Joan Domingo Areitzagaren alar- 1531-III-5ean, Zestoan, Joan Elurra, Joan Korguna, eta, bestetik, Fernando Sorazabal. Fernandok
lehenago 12 dukateko zorra egin zion Graziari, Joan tazar, Pedro Gesalaga eta Joan Zubiaurre basozainak
Perez Elorriagakoa eskribauaren aurrean, baina egun azaldu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
hartan Fernandok zorra ordaindu egin zuen, eta Gra- Gainerako basozainen eta Zestoako Kontzejuaren izeziak ordainagiria eman zion, lekuko zestoar hauek nean ahalordea eman zioten Joan Perez Arretxekoari
izanik: Pedro Ezenarro, Martin Artzuriaga eta Pedro auzi batean prokuradore izan zedin. Auzia Zestoako
Fernando Arreitzarekin eta honen suhi Martin EnbileArtazubiaga (ikus [XVI. m. (31-IX) 4] agiria).
kin zuten; izan ere, bi hauek behar ez bezala zenbait
haritz moztu eta beste zenbait lepatu egin baitzituzten.
1.1.22. Gorosarritarren, paginotarren eta

kortazartarren tratu eta agiriak

Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Domin- 1531-I-22an, Aizarnan, Maria Perez Potzuetakoa, go Zabala, Joan Igartza eta Domingo Lizarrarats (ikus
bere bigarren senar Martin Arano eta Joan Pagino [XVI. m. (31-III) 4] agiria).
azaldu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
- 1531-III-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaMaria Perezen lehen senarrak, Lope Potzueta zenak,
Joan Otxoa Gorosarrikoa zenari 18 dukateko zo- rekin Fernando Arreitza eta Martin Enbil suhia bildu zirra egin zion, baina 8 dukat ordaindu zizkion gero. ren. Ahalordea eman zieten Zestoako Fernando OlazaBeraz, 10 dukat ordaintzeko ardura Maria Perez Po- bal medikuari eta Domingo Lizarraratsi, Zestoako Joan
tzuetakoak bere gain hartu zuen, Loperen oinordekoa Elurra, Joan Zubiaurre eta beste zenbait basozainekin
zelako. Joan Pagino fidatzaile izango zen. Zorra hu- zuten auzian ordezka zitzaten. Lekuko Martin Artzurrengo Eguberrietarako Aizarnazabalen bizi zen Ra- riaga, Martin Ganbara eta Joan Olazabalegi zestoarrak
mus Gorosarriri ordainduko zioten, Joan Otxoaren izan ziren (ikus [XVI. m. (31-III) 4] agiria).
oinordekoa zelako.
- 1531-III-13an, Zestoan, bertako Joan Atxaga
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: (edo Aitzaga) eta Zumaiako partean bizi zen Ramus
Martin Ganbara, Joan Aldalur eta Martin Egaña (ikus Gorosarri elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean. Ordura arte elkarrekin izandako tratuen kon[XVI. m. (31-I) 15] agiria).
tuak egin zituzten, eta Joanek Ramusi 49 txanpon zor
Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskribaua- zizkiola erabaki zuten. Kopuru hura Joanek hurrengo
rekin hauek elkartu ziren: batetik, Martin Perez Kor- Eguberrietarako ordainduko zion. Obligazio-agirian
tazarkoa (Joan Kortazarren aitona) eta, bestetik, Joan lekuko Martin Artzuriaga, Klemente Aisoro eta Joan
Ereño eta Katalina Ereño ama. 1530-IX-17an Joan Olaberria izan ziren (ikus [XVI. m. (31-III) 6] agiria).
Kortazar eta Katalina Ereño (Joan Ereñoren arreba
- 1531-III-26an, Aizarnan, Joan Paginolarreak Doeta Katalina Ereñoren alaba) ezkondu egin ziren. Orduan egin zuten ezkontza-kontratuan, Martin Perez menja Akoari (Anton Altzolaratsen emazteari), Blas
aitonaren izenean Joan Martin Indo suhiak parte hartu Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazio-agiria
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1.31. irudia. aizarnako
Potzueta.

eman zion. Joanen aita zenak Domenjari 2 dukateko Pazko garizumakoan. Lekuko hiru zestoar izan ziren:
zorra egin zion, eta semeak zorra bere gain hartu eta Joan Otaegi, Joan Amilibia hargina, eta Frantzisko
hurrengo Pazko garizumakotik urtebetera ordaintzeko Artiga (ikus [XVI. m. (31-IX) 1] agiria).
konpromisoa hartu zuen.
- 1531-IX-5ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskriAgirian lekuko Domingo Urbieta apaiza, Mar- bauaren aurrean Zestoako Joan Paginok ahalordea
tin Artazubiaga eta Gregorio Arano izan ziren (ikus eman zion emazte Santxa Ausoroetxeari. Ahalordearekin Santxaren doteari, ondasunei eta eskubideei
[XVI. m. (31-III) 19] agiria).
zegozkien arazoak kudeatu ahal izango zituen, behar
- 1531-VI-27an, Zestoako errebalean, Joan Pagino izanez gero auzietan parte hartuz. Lekuko Fernando
eta Martin Ganbara azaldu ziren Blas Artazubiaga es- Olazabal, Anton Altzolarats eta Joan Ondalde zeskribauaren aurrean. Joanek eta Martinek ordura arte toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (31-IX) 8] agiria).
elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta
- 1531-X-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriJoanek Martini 9 dukat eta 7,5 txanpon zor zizkiola onartu zuten. Martinek eskatu orduko ordainduko bauarekin Maria Joango Paginolarrea, Joan Pagino eta
zion Joanek zorra. Bitartean, tratuen agiriak indarrean honen aita Domingo Pagino bildu ziren. Maria Joango,
ahizpa Domenja Paginolarrearen oinordeko gisa ere
mantenduko ziren.
bazegoen. Joanek eta Domingo aitak Maria Joangori
Lekuko Joan Perez Arretxekoa, Martin Artzuriaga 32 dukat zor zizkioten, eta zorra ordaindu ez zutelako,
eta Joango Oliden zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. Maria Joangok Pagino baserria bahitu egin zien. Geroztik, ordea, 24 dukat eman zizkioten, eta Maria Joangok
m. (31-VI) 23] agiria).
haien ordainagiria eman zien aita-semeei. Beste 8 dukat- 1531-IX-2an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- ak hurrengo San Joan egunean ordainduko zizkioten.
bauaren aurrean Anton Gorosarri eta Joan Ereño azalLekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, Martin Itziar
du ziren. Antonek Joani 6 dukatean hezitako idia erosi
zion, eta zorra bi epetan ordaintzekotan geratu zen: (edo Martin Artzuriaga) eta Migel Arano izan ziren
erdia hurrengo Eguberrietan, eta beste erdia hurrengo (ikus [XVI. m. (31-X) 10] agiria).
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1.1.23. Baltzolatarren, mirubitarren eta
indanetarren kontratuak

rrarats gazteena, Pedro Ezenarro erta Debako Anton
Gaintza (ikus [XVI. m. (31-I) 10] agiria).

- 1531-I-17an, Zestoan, Maria Perez Altzolaraskoak
dohaintza-agiria egin zuen, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, seme Joan Martinez Baltzolakoa batxilerrarentzat. Maria Perez, hain zuzen, Martin Baltzolaren alarguna zen, eta Joan Martinez semeari honako hauek eman zizkion dohaintza eginez: Zestoako
portale nagusiaren (oraingo Portalekoaren) ondoko
etxea bere labearekin, bertako baratzea, Arretxeazpiko bi sagasti eta Aspeazpiko beste lursail bat bere
fruta-arbola eta zuhaitzekin.

- 1531-IV-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Aiako Joan Erroteta mazolaria eta Aizarnazabalgo Martin Diaz Mirubikoa elkartu ziren. Burdinoletako mazolari Joanek 4 dukat eta 10 txanpon maileguz hartu zizkion Martin Diazi, eta zorra hurrengo
Eguberri egunean ordainduko zion. Lekuko Zestoako
Martin Artzuriaga, Martin Legarda eta Gregorio Arano izan ziren (ikus [XVI. m. (31-IV) 8] agiria).

- 1531-V-22an, Zumaian, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Andres Perez Indanetakoa
Arretxeazpiko sagastietako batek mugakide hauek eta Maria Martinez Urangakoa (Diego Perez Indanezituen: Lizarraraskoen sagastia eta Joan Martinez takoaren alarguna) azaldu ziren. Mariak eta Diego seIbañetakoaren sagastia. Beste sagastiaren mugakide nar zenak Andresekin izandako tratuen kontuak egin
Marina Larretxeren sagastia eta Aizubirako ubidea zi- zituzten, eta Mariak 111 dukat eta 39,5 txanpon zor
ren. Aspeazpiko lursailak mugakide Grazia Arronaren zizkiola onartu zuten. Hurrengo Pazko mendekostekotik urtebetera ordainduko zion Mariak zorra.
lurrak eta Liliko etxearenak zituen.
Agirian lekuko Joanes Mendaro, Anton Garate eta
Maria Perez Altzolaraskoak, bizi zen artean, dohaintzan emandako ondasunen gozamenaren erdia Petri Iuntziaga zumaiarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
berea izango zuen, eta labearen gozamen osoa ere (31-V) 13] agiria).
bai. Maria Perez amak hainbat lege eta eskubideri uko
- 1531-VI-19n, Aizarnan, Zumaiako Frantzisko Inegin zion, dohaintza-agiriak zioenaren aurka ez joateko. Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Liza- daneta eta Debako Migel Zulaika azaldu ziren Blas

1.32. irudia. Portalekoa
etxea.
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1.33. irudia.arroako
oliden baserrien
ingurua.

Artazubiaga eskribauaren aurrean. Migelek Frantziskori zorretan zeuzkan 12 kintal burdinak ordaindu
zizkion, eta ordura arte elkarrekin izandako tratuen
kontuak garbituta geratu ziren. Lekuko Zestoako Sebastian Artazubiaga, Martin Ondalde eta Joan Erretzabal izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VI) 15] agiria).
- 1531-VII-10ean, Aizarnazabalgo Saiazko San
Kristobal ermitaren aurrean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zestoako Domingo Areitzaga eta Aizarnazabalgo Joan Mirubia elkartu ziren. Lehenago Domingok Joani ondasunak exekutatu egin zizkion, 6
dukateko zorra ordaintzen ez ziolako. Mandoa bahitu
zioten Joani, eta enkantean erreal bat eskaini zuen Domingok. Gero Domingori mandoa hil egin zitzaion.

nek Pedrori 19 dukat eta 6 errealeko zorra egin zion,
eta Joanek Pedrori, ordainetan, zorra Mirubiko basoetako ezkurretatik kobratzeko eskubidea eman zion.
Agirian lekuko hiru hauek izan ziren: Martin Goiburu, Joan Areitzaga eta Esteban Aranguren (ikus
[XVI. m. (31-VIII) 17] agiria).

1.1.24. Aldalurtarren, arreitzatarren eta
arretxetarren tratu eta agiriak

- 1531-IV-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zestoako Joan Aldalur eta Getariako Ana Orroaga (Migel Hernialderen emaztea) bildu ziren. Batetik
Joanek eta, bestetik, Anak eta senarrak egun hartara
arte elkarrekin izandako tratuen kontuak egin eta zesEgun hartan, ordea, Joanek Domingori 6 dukat- toarra zordun gertatu zen.7 dukat ken 5 txanponekoa
ak ordaindu egin zizkion, eta Domingok erreal bat zen zorra, eta hurrengo abuztuko Andre Mariaren
gutxiago kobratu nahi zion mandoa hartu zuelako. egunean ordainduko zion getariarrari.
Azkenean erreal hura Zumaiako Joan Areitzagak gorde zuen. Agirian lekuko Zestoako Pedro Ezenarro eta
Lekuko Zestoako Anton Lizarrarats, Joango AkerZumaiako Migel Agirre bikarioa eta Joan Areitzaga tza eta Migel Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m.
izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VII) 7] agiria).
(31-IV) 5] agiria).
- 1531-VIII-19an, Ibañarrietan, Aizarnazabalgo
- 1531-V-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJoan Mirubia eta Azpeitiko Pedro Aritzeta-Atxaran bauaren aurrean Katalina Aizarnatea eta Joan Fernanzeuden Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joa- dez Arreitzakoa azaldu ziren. Joanek Katalinari umea
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hazteko gastuak eta ordura arte izandako tratuen kontuak ordaindu zizkion, eta Katalinak ordainagiria eman
zion, baina Joanek hain zuzen Joan Martin Indori Katalinak egindako 2 dukateko zorra ordaindu beharko
zion. Lekuko hiru hauek izan ziren: Martin Artzuriaga,
Anton Zugasti eta Martin Fernandez Edarritzagakoa
zestoarrak (ikus [XVI. m. (31-V) 3] agiria).

Kontratu-agirian lekuko arroar hauek izan ziren:
Joan Armendia, Joan Zubeltzu eta Joan Egaña (ikus
[XVI. m. (31-V) 7] agiria).

Mateok eta emazteak sagastia utzi egin nahi bazuten, Domu Santu egunaren inguruan (sei egun lehenagotik hasi eta sei egun geroago arte) jakinaraziko
zion asmoa Domingori. Mateok sagastian soroa eduki
ahal izango zuen. Ezingo zuen zuhaitzik aldatu, eta
sagarrondo berderik ere ezingo zuen moztu. Domingok Mateori sagastira sartzeko eta sagarra eroso ateratzeko bidea utziko zion.

- 1531-VIII-15ean, Iraetako Teilerian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Getariako Migel Hernialde eta emazte Ana Orroaga, Tolosako Otxoa Olazabal eta Zestoako Joan Aldalur. Migelek Otxoari 14 dukat zor zizkion lehendik, Joan Otxoa
Olazabalgoa eskribauak egindako obligazio-agiriaren
arabera. Migelek Otxoari mandoa erosi zion 7 dukatean, eta gero Migelek mando hura Joan Aldalurri sal-

- 1531-V-21an, Aizarnan, Domingo Aldalurrek
Martin Azkueri zamaketarako zaldia erosi zion 6
dukatean. Hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko
zion zorra Domingok Martini. Blas Artazubiaga eskri- 1531-V-7an, Arroan zen Zestoako Blas Artazubiaga bauak idatzitako obligazio-agirian lekuko hiru zestoar
eskribaua. Aurrean zituen, batetik, Mateo Arretxe-Etxe- hauek izan ziren: Joanes Potzueta, Pedro Egaña eta
nagusia eta Maria Joanes Etxenagusia emaztea, eta, bes- Joan Bengoetxea (ikus [XVI. m. (31-V) 11] agiria).
tetik, Mateo Oliden eta Grazia Kutrulo emaztea. Haien
- 1531-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskrigurasoek kontratua egin zuten, Joan Martinez Zabalakoa
eskribau zenaren bidez, Arroako sagasti bati buruz, bai- bauaren aurrean Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa,
na Domingok eta Mateok (eta bien emazteek) beste kon- Aizarnazabalgo Joan Etxezarreta eta Zarauzko Domingo Ruiz Letxundikoa elkartu ziren. Joan Etxetratu bat egin nahi zuten, aurrekoa deuseztatuta.
zarreta hain zuzen Joan Fernandezen fidatzaile zen.
Sagastia Domingo eta Maria Joanesena zen, eta Domingok Joan Fernandezi 3 dukat maileguz eman
muga hauek finkatu zituzten: ubideko haritzetik gu- zizkion, eta honek zorra hurrengo Pazko garizurutze-marka zuen intxaurrondoraino, eta handik zu- makoan ordainduko zion. Lekuko hiru zestoar izan
madiraino. Gero gorantz bidexkatik itxituraraino, eta, ziren: Domingo Urbieta, Joan Zuube eta Martin Itziar
itxiturari jarraituz, lehen haritzeraino, eta ubidetik (edo Martin Artzuriaga) (ikus [XVI. m. (31-VII) 20]
errekaraino. Sagastia Domingo eta Maria Joanesen agiria).
lurrez inguraturik zegoen.
- 1531-VIII-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esDomingok eta emazteak Mateori eta emazteari kribauarengana hauek hurbildu ziren: Zestoako Joan
errentan eman zieten sagastia, eta ordainketa honela Fernandez Arreitzakoa hauspagina eta Astorgako
egingo zuten: Mateok eta emazteak hurrengo bi ur- markesaren Santa Marta de Ortiguera-ko Joane Txiteetan 65 otarkada sagar emango zizkieten (urte ba- pia hauspagina. Honek hari sei dukat maileguz hartu
tean 45 otarkada eta hurrengoan 20 otarkada), hurren- zizkion, eta zestoarrak zorra hurrengo Santiago egugo bi urteetan beste horrenbeste, eta horrela segidan. nean ordainduko zion.
Mateok Domingori dei egingo zion sagarra bilduta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Marzeukanean, honek bere partea eraman zezan. Domingok eramaten ez bazuen eta sagarra alferrik galtzen tin Artzuriaga eta Martin Artazubiaga, eta Azpeitiko
Joan Gorostiola (ikus [XVI. m. (31-VIII) 8] agiria).
bazen, kaltea Domingorentzat izango zen.
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neurrikoa izanik. Lursailak mugakide hauek zituen:
alde batetik Ipintza etxekoen sagastia eta Maria Joango
Zuuberen lurrak, goiko aldetik herri-lurrak eta herriAgirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko ...? belardiak, eta beheko aldetik herritik Gesalagako biIntsausti, eta Arroako Domingo Goienetxea eta Joan dea. 19 txanpon balio zuen sagarrondoko azalerak, eta
Arretxe (Domingo Arretxe harginaren semea) (ikus lursaila guztira 77 dukat eta 32 txanponean saldu zen.
[XVI. m. (31-VIII) 15] agiria).
Joanek eta Domenjak bermeak eman zituzten, eta
- 1531-XI-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- ondasun haren saneamendua bere gain hartu zuten.
kribauaren aurrean Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga,
jauna azaldu zen. Aizarnako Joan Apategik 100 bat Martin Zubiaurre eta Joango Zubiaurre.
dukat zor zizkion, eta zor hura kobratzeko ahalordea
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Zestoako Migel Artazubiagari eta Joan Perez Arretxekoari eman zien. Lekuko Otxoa Martinez Beduakoa, Joanek eta Domenjak Jakobo Gesalaga eskutik heldu
Lantzarote Bedua anaia eta Martin Perez Artzubia- eta lursailera sartu zuten. Han Jakobok lurra aitzurtu
eta elorri-adar batzuk moztu zituen, jabe zela adierazgakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (31-XI) 9] agiria).
tearren.
du zion. Beraz, Migelek ahalordea eman zion Otxoari
hain zuzen Joan Aldalurri 7 dukat kobra ziezazkion.

1.1.25. Jakobo Gesalaga eta Baioko
lursaila

Ondoren, Joan Arbestainek eta Domenja Urbietak
ordainagiria eman zioten Jakobo Gesalagari, lursailak
- 1531-VII-19an, Baion, Zestoako hiribildutik Gesa- balio zuena (77 dukat eta 32 txanpon) ordaindu egin
lagako bidean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zielako. Segidan, Domenja Urbietak zin egin zuen,
hauek azaldu ziren: batetik, Joan Arbestain (edo “Joan egin berri zituzten agirien aurka ez zela joango.
Akoa” goitizenekoa) eta Domenja Urbieta emaztea,
Berehala, aipatutako eskribua eta lekukoen aueta, bestetik, Jakobo Gesalaga. Senar-emazteek Jakobori lursaila saldu zioten Baio aldean. 178 sagarron- rrean, Jakobo bere emazte Maria Lopez Gesaladoko azalerakoa zen, sagarrondo bakoitza 10 besoko gakoarekin eta seme Pedro Gesalagarekin azaldu zen.

1.34. irudia. Baio
aldea.
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Joan Arbestaini eta Domenja Urbietari 44 dukateko
zorra egin zieten, eta konpromisoa hartu zuten hiru
epetan ordaintzeko: 20 dukat hurrengo Domu Santu
egunean, 10 dukat hurrengo urteko abuztuko Andre
Mariaren egunean, eta azken 14 dukatak handik urtebetera.

ga), emazte Katalina Ezenarro eta honen anaia Domingo Ezenarro elkartu ziren. Zestoako Joan “Gorri” Gorriaranek Katalinari 66 dukat zor zizkion, LizasoetaOrmaetxeko ezkontza-kontratuan agindu zizkiolako
(ikus [XVI. m. (31-III) 1] agiria). 66 dukat haietatik,
lehen ordain alditik, 10 dukat kobratzeko eskubidea
Domingok eta Katalinak anaia Pedrori eman zioten.

Azkenik, Joan Arbestainek eta Domenjak, batetik,
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin
eta Jakobo Gesalagak eta Maria Lopezek, bestetik,
agiria egin zuten. Lursaila batzuek saldu eta besteek Artzuriaga eta Martin Txiriboga, eta Aizarnazabalgo
erosi egin zutelako, zergak ordaintzeko Joanek eta Ramus Gorosarri (ikus [XVI. m. (31-V) 2] agiria).
Domenjak milako erdi bat gutxiago izango zuten, eta
- 1531-VI-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJakobok eta Maria Lopezek milako erdi bat gehiago
bauarekin Joango Olaberria eta Madalena Zuube
(ikus [XVI. m. (31-VII) 13] agiria).
zestoarrak zeuden. Madalenak Joangori dirutan, garitan eta zaldi bat salduta, guztira 5 dukat eta zenbait
1.1.26. Beste zenbait tratu eta agiri
txanponeko balioa eman zion. Joangok zorra egun
- 1531-II-24an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- hartatik bi urtera ordainduko zion.
biaga eskribauarekin honako hauek elkartu ziren:
Obligazio-agirian lekukoetako bat San Joan ArreZestoako Lope Ernataritz, bere anaia Joan Ernataritz
(Azpeitiko Aritzumarriaga edo Atxumarriagan maiz- txe zestoarra izan zen (ikus [XVI. m. (31-VI) 1] agiter zegoena) eta Linatzetabeko Maria Uztaeta. Mariak ria).
bi anaiei zamaketarako zaldi arrea saldu zien 6 dukat
- 1531-VI-9an, Zestoako Lilin, Debako Joan Guaeta bi anega gaztainatan. Zorra hurrengo San Migel
dalupe ontzi-maisua eta Zestoako Domenja Ibiakaitz
egunerako ordainduko zioten.
alarguna bildu ziren Blas Artazubiaga eskribauarekin.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Mar- Domenjaren senar Martin Akoa Joan Guadaluperen
tin Ganbara, Albizturko Joan Gaiztarro eta Azkoitiko itsasontzian zihoala Valentziako Gandian hil egin zen
Joan Arretxe. Jarraian Joan Ernataritzek bere burua testamenturik egin gabe. Joan Guadalupek 25 dukat
behartu egin zuen Lope Ernataritz anaia obligazio har- zor zizkion Martin Akoari, Siziliako Messinan eskritatik onik ateratzera (ikus [XVI. m. (31-II) 8] agiria). bauaren aurrean egindako obligazio-agiriaren arabera. Bestalde, Martinek, hil zenean, poltsako dirua eta
- 1531-IV-2an, Zestoako errebalean, Azpeitiko arropak utzi zituen. Hiletako gastuak ordainduta 5
Martin Azkune eta Zestoan bizi zen Domingo Olaza- dukat geratu ziren poltsan.
balegi aurkeztu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren
Egun hartan Zestoan Joan Guadalupek 30 dukat
aurrean. Martinek Domingori arropa batzuk egin zizkion, eta Domingok, egun hartan, zorretan zeuzkan eta arropak Domenja alargunari itzuli egin zizkion,
41 txanpon ordaindu zizkion. Martinek Domingori eta honek hari ordainagiria eman zion. Lekuko Joan
ordainagiria eman zion. Zestoako Martin Ganbara eta Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Martinez Lilikoa eta
Joan Olazabalegi eta Debako Felipe Lasalde izan zi- Pedro Beristain izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VI) 7]
agiria).
ren lekuko (ikus [XVI. m. (31-IV) 1] agiria).
- 1531-V-1an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Domingo Ezenarro (edo Domingo Areitza-

- 1531-VI-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Aizarnako
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1.35. irudia. akoa
bailara.

Pedro Egaña eta Zestoako Domenja Ausoroetxea eta
Pedro Ausoroetxea semea. Joan Urbieta “Agure” zenaren oinordekoa zen Pedro Egaña, eta ama-semeek
Joan zenari 29 kintal burdina eta dukat bat zor ziotela
erabaki zuen, epai bidez, Zestoako alkateak. Beraz,
Pedro Egañak zorra jaso eta ordainagiria eman zien
Domenja eta Pedro semeari. Lekuko Martin Ganbara, Joan Ondalde eta Domingo Arano izan ziren (ikus
[XVI. m. (31-VI) 10] agiria).

zion: hamar egun barru 5,5 dukat, eta handik beste hamar egunera beste 2 dukat. Lekuko Zestoako Martin
Artzuriaga eta Debako Beltran Mantzizidor eta Joan
Ermua izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VI) 18] agiria).

- 1531-VI-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arano eta Anton Altzolarats elkartu ziren. Antonek Domingori zamaketarako zaldia saldu zion 5 dukatean, eta honek hari bi
epetan ordainduko zion zorra: 2 dukat hurrengo Egu- 1531-VI-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- berrietan, eta beste 3 dukatak hurrengo Pazko garizubauaren aurrean Maria Martinez Intzinakoa azaldu zen. makoan. Lekuko Joan Martinez Olotzagakoa, SebasJoan Lopez Zelaikoaren semea Maria Martinezen alaba- tian Artazubiaga eta Joan Amilibia hargina izan ziren
rekin ezkondu zenean, hark dotea agindu zion, eta Ma- (ikus [XVI. m. (31-VI) 20] agiria).
ria Martinezek dotea jasoa zuen, bi dukat eta ardi batzuk
- 1531-VI-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga esizan ezik. Ondorioz, Maria Martinezek jasotakoaren ordainagiria eman zien Joan Lopez Zelaikoaren ondoren- kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Dogoei. Lekuko hauek izan ziren: Joanes Potzuetakoa (Ma- mingo Aranguren, Fernando Etxeberriaren prokuraria Martinezen semea), Martin Legarda eta Joan Pagino dore gisa, eta, bestetik, Martin Fernandez Edarritzagakoa eta Maiora Etxeberria emaztea. Senar-emazteek
(ikus [XVI. m. (31-VI) 11] agiria).
Fernando Etxeberriari 10 dukateko zorra ordaindu ez
- 1531-VI-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ziotelako, Etxeberria eta Antxiturbia baserrietako onbauaren aurrean Arroako Joan Arbe eta Joan Zugasti dasunak exekutatu egin zizkieten haiei, eta elkarren
elkartu ziren. Joan Zugastik Joan Arberi zamaketarako aurka ari ziren.
bi zaldi eman zizkion, eta Joan Arbek Joan Zugastiri
Orduan bi aldeak ados jarri ziren. Hurrengo abuzzaldi bat. Dena den, Joan Arbek 7,5 dukateko zorra
egin zion Joan Zugastiri, eta bi epetan ordainduko tuko Andre Mariaren egunerako zorraren erdia (5
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dukat) ordainduko zuten, eta Eguberrietarako beste Zestoako Domingo Urbieta eta Bartolome Txiriboga,
erdia. Ondasunen exekuzioak aurrera jarraituko zuen eta Debako Ramus Urainziar izan ziren (ikus [XVI.
zorra aipatuta bezala ordaintzeko. Lekuko Domingo m. (31-VII) 21] agiria).
Urbieta, Martin Ondalde eta Joan Amilibia gazteena
- 1531-VIII-10an, Beaingo San Lorenten, Blas
izan ziren (ikus [XVI. m. (31-VI) 22] agiria).
Artazubiaga eskribauaren aurrean Debako Fernando
- 1531-VI-29an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- Zubeltzu, Joan Zubeltzu anaia eta Lope Irure aurkezbauaren aurrean Zestoako Joan Otaegi eta Domingo tu ziren. Egun hartan hirurek Zestoako Domingo LiAranguren azaldu ziren. Joanek Domingori 4 dukat zarraratsi 3,5 dukateko zorra ordaintzeko obligaziomaileguz hartu zizkion, eta hurrengo Santiago egune- agiria eman zioten. Zorra, ordea, berez Fernando eta
rako itzuliko zion zorra. Beste aukera bat, 4 dukatak Joanena zen, eta bi anaiek konpromisoa hartu zuten
Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri ordaintzea zen, Lope obligazio hartatik onik ateratzeko.
Domingok Anari zor zizkiolako. Lekukoak Martin
Lekukoetako bi zestoar hauek izan ziren: Domingo
Itziar (edo Martin Artzuriaga), Anton Edarritzaga eta
Zabala eta Joan Erretzabal (ikus [XVI. (31-VIII) 6]
Lope Zelaia izan ziren.
agiria).
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko be- 1531-VIII-20an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esrak aurrean zirela, Domingok Joani ordainagiria eman
zion, zorra ordaindu egin ziolako (ikus [XVI. m. (31- kribauaren aurrean Azpeitiko Joan Antza zapataria eta
Aiako Joan Amas elkartu ziren. Joan Amasen anaia
VI) 24] agiria).
Pedro Amasek zapatariari zorra egin zion lehenago,
- 1531-VII-4an, Zestoako zubiko portalean, Zes- eta egun hartan Joan Amasek dukat bat itzuli zion.
toako Domingo Zabala ermandade-alkatea eta Blas Azpeitiarrak aiarrari ordainagiria eman zion. Lekuko
Artazubiaga eskribaua zeuden. Haiengana Aiako Joan zestoar hauek izan ziren: Pedro Ezenarro (edo Pedro
Agirre apaiza eta Getariako Migel Hernialde-Orroaga Akoa), Joan Igartza eta Domingo Olazabalegi (ikus
hurbildu ziren. Joanek Migeli auzi kriminala ipini [XVI. m. (31-VIII) 19] agiria).
zion lehenago, eta zenbait bitartekarik gomendatuta,
- 1531-VIII-25ean, Zestoako Urbietan, Blas Arauzia Domingoren esku utzi zuten bi aldeek.
tazubiaga eskribauaren aurrean Andoaingo Jakobo
Domingok bere epaia eman zuen. Migelek Joani 4 Arrate azaldu zen. Jakobok Tolosako Anton Larrauli
dukat emango zizkion San Migel egunerako, eta beste mandoa eta 8 dukat ordaindu zizkion lehenago, hau
4 dukat hurrengo Eguberrietarako. Zorra ordaintzen da, Antonek Jakobori 14,75 dukateko zorra egin zion.
ez baldin bazuen, Migel preso eduki ahal izango zu- Gero Antonek eskubidea eman zion Jakobori zorra
ten, nahiz eta aitoren semeek preso ez egoteko pri- Irun-Irantzuko Esteban Alkaiagari kobratzeko, baina
bilegioa izan. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan kontratuaren saneamendua Antonen kargu geratu zen.
Amilibia, Joan Martinez Erretzabalgoa eta Domingo Estebanek, ordea, ez zion Jakobori zorra ordaindu, eta
honek hari ondasunak exekutatu egin zizkion. Dena
Lizarrarats (ikus [XVI. m. (31-VII) 1] agiria).
den, Anton Larraul zen berriz ere 14,75 dukatak eta
- 1531-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- auzi-gastuak ordaintzeko arduraduna.
bauaren aurrean Arroako Martin Luberriaga eta MarEgoera horretan, Jakobo Arratek ahalordea eman
tin Ermua bildu ziren. Ordura arte bien artean izandako tratuen kontuak garbitu zituzten, eta Martin Lu- zion Andoaingo Grazia Aierdiri, Anton Larrauli
berriagak Martin Ermuari eta honen aitari ordainagi- zorra kobra ziezaion. Gero, kobratutakoaren erdia
ria eman zien, zorrak kitatu egin zituztelako. Lekuko emango zion Jakobo Arrateri. Ahalorde-agirian le- 64 -
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1.36. irudia. Beaingo
san Lorente.

- 1531-IX-5ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ondalde, Joan
Urbieta eta Beltrantxo Urbieta (ikus [XVI. m. (31- kribauak Narruondoko burdinolaren errentamendukontratua idatzi zuen. Maria Ruiz Narruondokoa zen
VIII) 25] agiria).
jabea, eta Joan Oliden maizterra. Joanek hurrengo sei
- 1531-IX-3an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- urteetarako hartu zuen burdinola errentan, eta urtero
bauaren aurrean Maria Joango Akertza eta Grazia inauterietan 6 kintal burdina ordainduko zion Maria
Areitzaga (Joan Domingo Areitzagaren alarguna) bil- Ruizi.
du ziren. Maria Joango alargunak tratuak izan zituen
Nagusiak hauspoak Joan Olidenen esku utziko ziJoan Domingo zenarekin eta Graziarekin, eta egun
hartan kontuak egin eta zorrak kobratu egin zituen tuen, eta honek sei urte igarotakoan itzuli egingo zizMaria Joangok. Ondorioz, ordainagiria eman zion kion. Orduan adituek hauspoak aztertu eta egindako
Grazia Areitzagari. Lekuko Pedro Ezenarro, Martin zerbitzuari zegokiona ordaindu egingo zion Joan olaArtzuriaga eta Pedro Artazubiaga zestoarrak izan zi- gizonak Maria Ruizi. Nagusiak konponduko zituen
presa eta etxea, eta gainerako konponketak Joan Oliren (ikus [XVI. m. (31-IX) 2] agiria).
denek egingo zituen.
- 1531-IX-3an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriErrentamendu-agirian lekuko hauek izan ziren:
bauaren aurrean Maria Perez Oiartzungoa alarguna
eta Frantzisko Apategi elkartu ziren. Frantziskok le- Zestoako Domingo Lizarrarats eta Debako Sebastian
henago 4 dukat zorretan utzi zizkion Maria Perezi, Leizaola-Olazarraga eta Joan Albizuri (ikus [XVI. m.
Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren aurrean, bai- (31-IX) 5] agiria).
na egun hartan zorra ordaindu egin zuelako, Maria
- 1531-IX-5ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga esPerezek ordainagiria eman zion. Lekuko Jakobo
Ipintza, Joanes Potzueta apaiza eta Pedro Artazu- kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan
biaga zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (31-IX) Otaegi, eta, bestetik, Esteban Eztiola eskribaua. Joanek Estebani 100 anega kare egingo zizkion Ezena3] agiria).
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1.37. irudia. aizarnako
aranburu.

- 1531-X-1ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauarengana Arroako Pedro Otalora eta Martin Diaz
Ermukoa inguratu ziren. Pedrok Martini zaldia erosi
zion 5 dukatean, eta zorra hurrengo San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartu zuen. Lekuko
hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubia- 1531-IX-5an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- gakoa, Joan Martinez Lilikoa eta Sebastian Artazubauaren aurrean Maria Perez Aranburukoa azaldu biaga (ikus [XVI. m. (31-X) 1] agiria).
zen. Lehenago, 1528ko otsailean, Maria Perezen ala- 1531-XI-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriba Maria Aranburu, Domingo Potzuetarekin ezkondu zen, eta Domingok eta honen arreba Maria Perez bauaren aurrean, Aizarnako Joan Apategi eta AizarnaPotzuetakoak dote gisa 100 dukat eta zenbait gauza zabalgo Joan Atristain elkartu ziren. Joan Atristainek
agindu zizkioten ama Maria Perez Aranburukoari. lehenago 57,5 kintal burdinako zorra egin zion Joan
Fidatzaile Martin Ondalde, Martin Indo, Domingo Apategiri, eta, zorra ordaintzen ez zuelako, herriko
Aranguren eta Pedro Ausoroetxea izan ziren (ikus alkatearen aginduz Joan Atristaini ondasunak exekuIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko tatu egin zizkioten. Egun hartan, ordea, 20 kintal burdina ordaindu zizkion Joan Apategiri, eta honek haien
[XVI. m. (28-II) 17] agiria).
ordainagiria eman zion. Beste 37,5 kintal, ordea, orMaria Perez Aranburukoak, dotea ordaintzen ez daintzeko geratu ziren.
ziotelako, ahalordea eman zion Azpeitiko Migel MarOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: San
tinez Olaberrietakoari, agindutako dotea kobra zezan.
Lekuko Domingo Urbieta, Martin Ipintza eta Jakobo Joan Amilibia, Martin Itziar (edo Martin Artzuriaga),
Ipintza gaztea izan ziren (ikus [XVI. m. (31-IX) 7] Joango Zuube eta Frantzisko Altzolarats (ikus [XVI.
m. (31-XI) 7] agiria).
agiria).
rroko karobian hurrengo San Migel egunerako. 55,5
txanpon ordaindu zizkion Estebanek kareagatik. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez Artzubiagakoa, Martin Itziar (edo Martin Artzuriaga) eta
Martin Arano (ikus [XVI. m. (31-IX) 6] agiria).
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1.1.27. Gipuzkoako Batzarrak eta beste
zenbait gai
Gipuzkoan 1531. urtean lehen Batzar Nagusiak Azpeitian egin ziren, apirilaren 14tik 24ra bitartean. Hurrengo azaroa baino lehen Bidanian egin ziren Batzar
Bereziak, eta bigarren Batzar Nagusiak Mutrikun,
azaroaren 14tik 24ra3.
Dena den, uztailaren 9an Zestoako Kontzejuak ahalordea eman zien, 1.1.9. atalean esana dugunez, Fernando Olazabali, Domingo Zabalari eta Martin Ganbarari, hurrengo asteartan Azkoitiko Basarten egingo ziren Batzar Berezietan prokuradore izan zitezen.

zituen balio. Martin Prez Idiakaizkoa zen Gipuzkoako
korrejimenduko eskribau nagusia, eta haren izenean
ordezko Frantzisko Perez Idiakaizkoa zegoen. Hain
zuzen Frantzisko Perez Idiakaizkoak beste bi ordezko
(Errodrigo Idoiaga eta Frantzisko Perez) izendatu zituen, eta haien trebetasunaz zalantzak zituzten.
Lehenago Bergaran egindako Batzar Nagusietan,
hiribildu bakoitzak sukaldeka zenbat ordaindu erabaki zen. Hain zuzen Bergara, Azkoitia, Azpeitia, Mutriku, Zestoa eta beste zenbait hiribilduk ordainketak
erreinu hartako txanponetan, eta ez beste txanponetan, egitea nahi zuten. Dobloia (900 maraikoa), dukata (450 maraikoa), Gaztelako erreala (40,5 maraikoa)
eta txanpona onartzen zituzten.

Mutrikuko Batzar Nagusietan Luis Perez lizentziaBatzar Nagusien erabakiz, agoteak eta erlijioz altu eta korrejidorea izan zen, eta Zestoatik prokuradore
Blas Artazubiaga eskribaua joan zen. Han zen, halaber, daturikoak Probintziatik kanporatu gingo zituzten.
Herrietako alkateek agindua betearazi egingo zuten,
Zestoako Domingo Zabala ermandade-alkatea ere.
30 eguneko epean. Emazteak aitoren seme dela arHainbat gai aztertu ziren Batzar Nagusi haietan. gudiatzen baldin bazuen, senarra kanporatu egingo
Flandesko kontsuletxeko gaietarako ordezkariak zuten, baina gero senarra babesean hartzen baldin baizendatu zituzten. Ingalaterrako txanpon lodiaren ba- zuen, ehun zigorkada joko zizkioten eta Probintziatik
lioaz ere jardun zuten. Dukat batek Ingalaterrako 15 kanporatu egingo zuten4.
txanpon lodi balio zituela zioten, baina Gipuzkoan.
28 maraiko balioa ematen omen zioten Ingalaterrako
Beste gai bat Bidasoa ibaian nabigatzeko gaitatxanpon lodiari, baina berez 25 marai baino ez omen sunarena izan zen. Urte hartan ibaian gora nabigazioa

1.38. irudia. Mutrikuko
eliza.

- 67 -

IV Zestoa XVI. Mendean (1531-1535)

1.39. Iruñeko
artzapezpikutegia.

Baztaneraino luzatzeko saioa egin nahi izan zuten. har zuten. Gipuzkoako apaizek apezpikuari ostatua
Proiektu hartan urrezko 1.000 dukat ipintzera ere iri- ere ukatu zioten, eta ostatu publikoetan egon behar
izan zuen. Apezpikuaren iritziz Gipuzkoako apaizak
tsi ziren, baina gero asmoak ez ziren gauzatu5.
bekatariak eta biziotsuak ziren.
Gipuzkoatik ordurako Ternuara joaten ziren eusGipuzkoako apaizak Bidanian bildu egin ziren,
kal arrantzaleak. 1531. urtean Mutrikutik joan zen
itsasontzi batekoek, itzuleran Irlandan geratu behar eta bisita egitera zetorren apezpikuari edo ordezkoari
zuten. Han jakingo zuten Karlos V.a enperadorea ge- ongietorririk ez egitea eta hari ezer ez ematea erarran norekin ari zen. Ingalaterraren aurka ari bazen, baki zuten. Onartu zuten 92,25 florin ordaintzeko
Frantziako Arroxelara edo Rouenera joango ziren ba- ohitura zegoela. Apezpikuak auzitara eraman zituen
lea-olioa saltzera. Karlos V.a gerran Frantziarekin ari Gipuzkoako apaizak. Lehenbizi Iruñean ipini zuen
baldin bazen, Bristolera edo Londresera joango ziren auzia, eta gero Erromara eraman zuen.
olioa saltzera6.
Aita Santuak agindua bidali zuen Gipuzkoako
Iruñean, bestalde, elizbarrutiko sinodoa egin zu- erretore, bikario eta apaizen aurka. Orduan, 1531-IIIten urte hartan. Kanpoko Ofizialek emandako epaien 17an, enperatrizak apaizen alde egin zuen, bisitagaaurka gora jo nahi zuenak, Iruñeko apezpikuarengana, tiko gastuak apezpikuari ordaintzea gauza berria zebikario nagusiarengana edo honen ofizialarengan jo be- lakoan8.
harko zuen lehenbizi, eta gero artzapezpikuarengana7.
Badirudi Bizkaian eta Gipuzkoan apezpikurik
Aurreko urteetan Alexandre Cesarini kardinala- sartzen ez uzteko ohitura zegoela. Bizkaian 1476an
ren izenean Iruñeko elizbarrutiko arduradun Rainal- Iruñeko Alfonso Carrillo apezpikuak, Fernando Katodo Cancellariis apezpikuak bisitak egin zituen Gi- likoaren segizioan zihoala, Bizkaiko lurraldetik irten
puzkoara. Bisita bakoitzeko elizbarrutiko Gipuzkoako egin behar izan zuen (ikus I ZESTOA MENDETAN
elizek guztira otorduak eta 92,25 florin ordaindu be- ZEHAR liburuko 15.6.2. atala).
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1.2. LEHEN KAPITULUKO OHARRAK
DIEZ DE SALAZAR, L. M. Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laborales y fiscales
(siglos XIV-XVI). Donostia, 1977. (199-200. or.).
Oharra: Joan Akertza olagizon zestoar honen aita zen, hain zuzen, Esteban Akertza, hau da, Alkizako Egurrola burdinolako olagizon zestoarra. Honek bere testamentua Alkizan eraiki berria zen Egurrola burdinolan
egin zuen 1528-VIII-8an (ikus ARANBURU UGARTEMEDIA, P. J. Alkiza auzo eta hiribilduaren azterketa
historikoa (1348-1950). Alkiza. (100. or.).
Esteban olagizonaren seme Joan Akertza olagizonak 1530-III-9an Gipuzkoako korregidoreari aurkezturiko
agirietan, bere aita Esteban Akertza olagizona hila zela adierazten da (ikus ARANBURU UGARTEMEDIA,
P. J. Urruzola historian zehar. Zizurkil, 2010. (120. or. )).
Eskerrak eman nahi dizkiot Pello Joxe Aranbururi bere laguntzagatik.
Beste Esteban Akertza bat zen Zestoako merkataria, Maria Joango Ganbararen semea. Hau Zestoan eta
Sevillan bizi izan zen, eta Indietara salgaiak bidaltzen zituen bere eta besteren itsasontzietan. 1545. urtean
Marina “Usoa” Loiolarekin (San Inazioren ilobarekin) ezkondu zen.
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