(1542)

(1542)

1.1. 1542. URTEA
1.1.1. Zestoarren eta ingurukoen
testamentuak

Maria Otxoa Akertzakoa alabari soineko berdea,
zoronga, oheko izarak eta mantalak utzi zizkion. Dote
gisa agindutako 45 dukat ere ordainduko zizkioten, eta
horrenbestez seniparte osoa kobratuta geratuko zen.

1.1.1.1. Maria Joango Ganbararen testamentua
- 1542-III-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Joango Ganbarak (Joan Akertzaren
alargunak) testamentua egin zuen. Zestoako elizan, bere
etxeko hilobian ehortziko zuten, guraso eta arbasoen ondoan. Han egingo zizkioten ohiko hiletak eta elizkizunak.
Gatibu zeuden kristauak askatzeko dukat erdia utzi
zuen, eta Zestoako elizan 8 aldiz 30na meza emango
zituzten haren arimaren alde apaiz hauek: Aizarnako
erretoreak, Zestoako bikarioak, Joanes Garratzak (honek 60 meza), Joanes Ibañetak (honek ere 60 meza),
Joanes Potzuetak eta Domingo Urbietak. Beste 12
meza kantatu ere emango zituzten Zestoako apaizek
haren arimaren alde.

Ana Akertza alaba serorari maileguz hartutako 4
dukat emango zizkioten; baita ohe-jantziak, kapa beltza eta Baio baserriko behi on bat ere. Gainera Esteban Akertzak Anari seniparteagatik agindutako 80
dukatak emango zizkioten, eta horrenbestez seniparte
osoa kobratuta geratuko zen.
Zarauzko Domingo Urdinsori kutxa, mantalak eta
zoronga bat emango zizkioten, eta Domingok Martin
Ibañez Zubiaurrekoari zor zion dukata ere bai.

Maria Joango Akertzak zioenez, bere seme Esteban
Akertzari Esteban Eztiola eskribauaren bidez Zestoan
zeuzkan onibarrak eta etxeko arreo eta tresnaria utzi
zizkion; baita Baio baserria bere ondasun, ganadu eta
Zestoako elizari 2 dukateko limosna eman zion, abarrekin ere. Legez egin zitzakeen hobekuntza guzAizarnakoari 2 errealekoa eta Santa Engraziari erreal tiak eman zizkion Esteban semeari, eta zilarrezko kabatekoa. Santa Katalinaren irudia egiteko ere laguntza tilua ere bai. Estebanek, ordea, ezkondu eta utzitako
eman zuen. Arroako elizari eta Azpeitiko Madalenako etxean bizi beharko zuen.
ermitari erreal bana utzi zien.
Maria Joango Akertzari Esteban semeak aginduZestoako elizako sagrarioari zetazko ate aurrekoa tako 100 dukatak kobratu egingo zizkioten testamenegiteko 10 dukat eman zituen. Beste laguntza hauek tu-betearazleek, testamentuko aginduak bete zitzaten.
ere eman zituen: Maria Antxieta ilobari 4 dukat; MaMaria Otxoa alabak ezkontza-kontratuak zioena eta
dalena Sastarraini 4 dukat; Txana Sastarraini eta Margarita Sastarraini 2na dukat; Maria Altzolarats behar- Palankadoko baratzearen agirian zioena bete egingo zitsuari soineko berde erabilia; Zestoako ospitaleari ohe tuen. Esteban Akertza legezko seme-alabarik gabe edo
osoa; Maria Legoiaga neskameari zoronga berria; eta testamentua egin gabe hiltzen bazen, ondasunen enborra Katalina Akertza alabaren eskuetara pasatuko zen.
Martin Egañari 0,5 dukat zurgintza-lanengatik.
Katalina Akertza alabari, lehen ordaindutakoaz
gain, 12 dukat utzi zizkion, eta haiekin seniparte osoa
kobratuta geratuko zen. Katalinak amari lehenago
maileguz emandako 5 dukat itzuli egingo zizkioten, eta bahituran hartutako zilarrezko kopa Esteban
Akertza anaiari emango zion Katalinak.

Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Esteban Akertza semea, Blas Artazubiaga eskribaua
eta Ana Akertza alaba serora. Testamentuan lekuko
hauek izan ziren: Joanes Garratza, Frantzisko Amilibia eta Miguel Artazubiaga zestoarrak (ikus [XVI. m.
(42-III) 1] agiria).

-3-

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

1.1.1.2. Martin Amasen testamentua

eta ospitaleari erreal erdi bana; Aiako San Esteban elizari, dukat bat; Aiako Aizpeko Andre Mariari, erreal
- 1542-VIII-17an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- bat; Iturriozko San Joan ermitari (Errezilgoari), Aiako
biaga eskribauaren aurrean Zarautzen bizi zen Martin Eztenagako San Pedrori, Laurgaingo San Migeli, AlAmas aurkeztu zen. Gaixo ez bazegoen ere, testamen- tzolako San Romani eta Zestoako Santa Engraziari,
tua egin zuen. Hiltzen zenean Aiako San Esteban eli- erreal erdi bana.
zan ehortziko zuten, Amas etxearen hilobian, guraso
Martin Amasen arimaren alde 30 meza emango
eta arbasoen ondoan. Han egingo zizkioten hiletak eta
elizkizunak. Haiek ordaintzeko ardura Zarauzko Mar- zituzten Zarauzko elizan Martin Eiztarainek eta Fertin Eiztaran apaizak izango zuen, eta Amas etxekoek nando Arbestainek. 3na dukat ordainduko zitzaien.
Martinen arimaren alde eskainitako olatak eta egin- Zarauzko Joan Untsain bikarioak Zarautzen 30 meza
dako konplimenduak Martin Eiztaranek ordainduko emango zituen, Aian beste 30na Joan Uzkudunek eta
Fernando Arreitzak. Bakoitzari urrezko florina orzituen Martin Amasen ondasunetatik.
dainduko zioten.
Martin Amasek 140 dukat zeuzkan, Leitzamendi
Maria Amas arrebari (Aiako Amas etxearen jabeaetxera dote gisa eraman zituelako, Beltran Mendia
eskribauaren agirien arabera. Gainera Leitzamendin, ri, 20 dukat eman zizkion, etxekoen oroimena gorde
bertako ganaduetan, beste 20 dukat zeuzkan, emaz- zezan. Domikutza Larrazpuru-Olaberriari 4 dukat
agindu zizkion.
teak horretan parterik izan gabe.
Ondasun haien bostena seme-alabei utzi zien: Martin Amas semeari 12 dukat eta Maria Amas alabari 20
dukat. Honako limosna hauek ere eman zituen: gatibu kristauak askatzeko, 6 erreal; Guadalupeko Andre
Mariari, 2 erreal; Zarauzko Andre Mariaren elizari,
dukat bat; Zarauzko San Pedro, San Andres, San Sebastian, San Pelaio, San Martin eta Santa Kruz ermitei

Martin Amasek lana ugari egin zuen Leitzamendi
etxean, bere emazte Domikutza Leitzamendi eta Joan
Domingez Leitzamendikoa mantentzen. Ezkontza aldian etxea hobetu egin zuen. Emazteari 10 dukat utzi
zizkion. Grazia Leitzamendi serorari, Gorriarango Domenja arrebari, Katalina Leitzamendi-Sorolaetxeari eta
Maria Lopez Leitzamendikoari dukat bana utzi zien.

1.1. irudia. Zarauzko
herriko plaza.
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Oinordeko unibertsal Zarauzko Martin Eiztaran en etxean bizitzeko, apaiz zen bitartean. Testamentuapaiza izendatu zuen. Testamentu-betearazle hauek betearazleak Teresa Alos arreba serora izan zedin
izendatu zituen: Joan Untsain (Zarauzko bikarioa), saiatuko ziren, dotea emanez.
Martin Eiztaran, Martin Sorolaetxea, Joan Garaiko
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: San Joan
eta Domingo Amas koinatua.
Arriola, Joan Perez Arriolakoa eskribaua, Joan Perez
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Arriolakoa, Pedro Arriola eta Domingo Arriola (ikus
Domingo Lizarrarats aita eta Grazian Etorraetxea, eta [XVI. m. (42-IX) 6] agiria).
Zumaiako Joanes Mendaro apaiza (ikus [XVI. m. (421.1.1.4. Esteban Artazubiagaren testamentua
VIII) 8] agiria).
1.1.1.3. Joan Alos Amilibikoaren testamentua
- 1542-IX-8an, Deban, Sebastian Arriola eskribauaren
bidez, bidaiara abiatzekoa zen Joan Alos Amilibikoa
debarrak testamentua egin zuen. Hiltzen zenean Debako elizan ehortziko zuten, bere etxearen hilobian,
eta han egingo zizkioten bere hiletak eta elizkizunak.

- 1542-XI-12an, Zestoan, Esteban Artazubiagak testamentua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren
bidez. Hiltzen zenean Zestoako elizan lurperatuko
zuten, emazte Katalina Ipintzarena eta Ipintza etxearena zen hilobian. Han egingo zizkioten hiletak eta
elizkizunak, San Joan Artazubiaga semea Maria Perez
Olazabalgoarekin ezkondu zenean egindako kontratuan zehaztua bezala.

Honako limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak
Zestoako elizan 30na meza emango zituzten Aiaskatzeko, 2 erreal; Debako elizari, 2 dukat; Itziarko
elizari, dukat bat; eta Debako lurretako gainerako eli- zarnako erretoreak, Klemente Aisorok eta Joanes Garratzak. Lope Altzolarats apaiz zenak 3 dukat zorretan
za eta ermitei, erreal bana.
utzi zizkion, eta haiek meza abestuak emateko, LopeHaren arimaren eta etxeko hildakoen alde Deban ren alaba Maria Altzolarats behartsuari emateko eta
30na meza bitan eta Itziarko elizan beste bitan eman- Zestoako ospitalerako izango ziren.
go zituzten.
Gatibu zeuden kristauak askatzeko Gaztelako erreal
Santuru Erreteni dukata zor zion, eta ama Maria bat utzi zuen, eta Zestoako elizarentzat dukat bat.
Perez Amilibikoaren zorrak ere Joan Alosen ondaOndoren Esteban Artazubiagak bere ondasunak zein
sunetatik ordainduko zituzten. Domingo Ibañez Larangakoak amaren izara bat bahituta zeukan dukat ziren zehaztu zuen: Gregorio Elizalde harakinak 7 erreal
zor zizkion, eta Martin Legardak 2 erreal. Errezilgo Irubateko zorragatik. Hura ere ordainduko zuten.
resaroe baserrian zeuden ehun bat ardi eta ahuntzen laurSorarte baserriko Joan Goinati maizterra Domingo dena berea zuen (28-30 dukateko baliokoa). Zilarrezko
Olano eskribauak idatzitako kontratuaren arabera ze- 6 koilara ere bazeuzkan (4 dukat inguru balio zutenak).
goen, eta hari 7 dukateko bi zekor hartu zizkion.
Etxeko tresneria Katalina Ipintza emaztearentzat
Joan Alos Amilibikoak testamentu-betearazle izango zen, eta Ipintzako ondasunen gozamena ere
hauek utzi zituen: Maria Martinez Aloskoa eta Katali- bai. Testamentuko aginduak bete ondoren geratzen
na Alos izebak, eta Domingo Alos apaiza. Oinordeko zen guztia Katalina emaztearentzat izango zen.
unibertsal Bartolome Alos Amilibikoa anaia izendatu
Testamentu-betearazle hauek hauek izendatu zituen:
zuen, eta Bartolome falta bazen Isabel Alos arreba.
Martin Alos anaiak eskubidea izango zuen Joan Alos- Katalina Ipintza emaztea, Joan Domingez Isastikoa eta
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1.2. irudia. aizarnako
ausoro edo aisoro
baserria.

Joan Ganboa suhiak, eta Blas Artazubiaga. Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Martin Arzallus, Josepe
Igartza eta Joan Olazabal zestoarrak, eta Joan Martinez
Zumaiakoa (ikus [XVI. m. (42-XI) 10] agiria).

zen Madalena Atristain; Ana Ibañeta zena; Maria Belaz (Joan Belez zenaren alaba); Sebastian Ezenarro
zenaren Matxin semea; Madalena Arrona, Kortazarko
arreba; Olidengo alaba (Potzuetan bizi zena); Apategiko emaztea; eta Isabela Iraeta.

1.1.1.5. Maria Beltran Akeberroren testamentua
Maria Beltran Akeberrok limosna hauek utzi zi- 1542-XI-14an, Zestoan, Maria Beltran Akeberro an- tuen: Zestoako elizari 5 erreal; gatibu kristauak asdreak bere testamentua egin zuen, Blas Artazubiaga katzeko erreal bat; Aizarnako elizari 3 erreal; Santa
eskribauaren bidez. Hiltzen zenean, Zestoako elizan, Engraziari 3 erreal; eta Zestoako apaizei 2na erreal
Baltzolako etxearen hilobian ehortziko zuten, eta ber- (bakoitzak 2 meza eman zitzan).
tan egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.
Bestalde, Joan Fernandez Arreitzakoak 19 erreal
Maria Beltranek ondoren kobratzeko zeuzkan zo- zor zikion. Bere seme Martin Olazabali bi oheren izarren zerrenda egin zuen: Maria Goienetxeak 21,5 erreal rak eta etxeko tresneria utzi zizkion. Maria Artazubiazor zizkion; Arroako Grazia Etxeak 42 erreal; Joan gari ere bai.
“Ezker”en alabak erreal bat, eta emazteak 8 txanpon;
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen:
Maria Ortiz Iraetakoak 3 erreal; Grazia Potzuetak 3
erreal; Zumaiako Antikeran (edo Andikaran) bizi zen Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa, Joanes IbañJoan Gurudi mandazainak 20 txanpon; Maria Perez eta apaiza eta Maria Ibañez Azkaetakoa. Oinordeko
Amilibikoak (Domingo Baztanen emazteak) 5 erreal; unibertsal Maria Joan Azkaeta (Baltzolako etxekoanJoan Liendok 6 erreal; Martingo Errementarik (Zubel- drea) izendatu zuen.
tzugoikoan bizi zenak) 3 erreal; Maria Joanez ElizateTestamentuan lekuko honako zestoar hauek izan zikoak erreal bat; Joan Otaegiren emazteak 3 erreal; etab.
ren: Antonio Lizarrarats, Klemente Aisoro, Domingo LiBeste zordun batzuk hauek ziren: Arzallusko ja- zarrarats aita, eta Domingo Gorosarri (Pedro Zigorraga
bea; Aldalur etxeko ama eta erraina; Zarautzen bizi zapatariaren morroia) (ikus [XVI. m. (42-XI) 13] agiria).
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(1542)

1.3. irudia. arroako
azkaeta.

1.1.1.6. Joanes Ipintza apaizaren testamentua

Ondoren, testamentu itxiaren azalean sinatu zuten,
eta aipatu ditugun sei lekukoetako bakoitzak, testa- 1542-XI-15ean, Aizarnan, San Joan Perez Idiakaitz- mentua eskuetan hartu, ikertu, zigiluak eta sinadurak
Lilikoa alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aztertu eta ezer susmagarririk ez zeukala adierazi zuaurrean, Maria Ipintza Zestoarra aurkeztu zen. Bere ten. Orduan alkateak eskribauari Joanes Ipintzaren
osaba Joanes Ipintza 6 egun lehenago hil egin zen, eta testamentua ireki zezala agindu zion, eta Maria IpinJoanes Ipintza apaiz zenak 1540-XI-8an testamentu tzari edo zegokion parteari testamentuaren kopia behar
itxia egin zuen (ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN bezala sinatuta, fede emateko moduan, eman ziezaie(1540) liburuaren [XVI. m. (40-XI) 11] agiriko tes- la. Eskribauak testamentua ireki eta irakurri egin zien
(ikus [XVI. m. (42-XI) 16] agiria).
tamentua).
- 1542-XI-24an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriMaria Ipintzak alkateari eskea egin zion, bere aginpidea erabiliz eta testamentuko lekukoen testigantzak bauaren eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateajasota, testamentu itxi eta zigilatua ireki zezan eta ko- ren aurrean, Maria Ipintza azaldu zen, hau da, Joanes
pia eman ziezaion. Alkateak Blas Artazubiaga eskri- Ipintza apaiz zenaren iloba eta oinordekoa.
bauari testamentua ekar zezala agindu zion.
Joanes Ipintzaren zerbitzari izandako Domenja
Testamentua ekarri ondoren, alkateak testamentua- Igartzak zituen apaiz zenaren etxeko giltzak, ondaren azalean sinatu zuten lekukoei dei egin zien, etor sunak eta agiriak. Horregatik Mariak eskea egin zion
zitezen. Lekuko batzuk Gipuzkoatik at zebiltzalako alkateari Domenjak etxeko giltzak eman eta ondaez ziren etorri, baina hauek bai: Antonio Lizarrarats, sunen inbentarioa egin zezaten.
Joan Martinez Lilikoa, Domingo Urbieta eta Joanes
Alkatearen aurrean Domenja Igartzak zin egin
Garratza apaizak, eta Joan Artiga eta Martin Zubiaurre. Denek zin egin zuten egia aitortuko zutela. Zinean zuen, eta Maria Ipintzari altzari, arropa, tresneria eta
lekuko hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa agiri hauek eman zizkion: 12 oheren jantziak, han(Aizarnako erretorea), Joango Ezenarro eta Anton So- go oheetan zeuden beste 3 eta Maria Lizaso zenaren
beste 3 (Joan Ipintza Maria Lizaso zenaren oinordeko
razabal (alkatearen morroia).
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zen); Maria Lizasoren izara bat eta beste 18 izara; 6 neziko ospitalean lan egiten zuen Maria Martinez Iriburko-azal; 4 mahai-zapi; 3 kutxa, aulkia, pitxerrak barrengoari ohea ere bai. Benezi izeneko etxea edo
eta tresneria; Martin Goibururentzako gainjantzia eta ospitalea Altzolarats jauregikoena zen.
beste zenbait arropa; eta San Joan Etxegarairen zilaOndasun haiek Maria Ipintzak inbentarioaren arabera
rrezko katilu bat.
onartu zituen alkatearen aurrean. Lekuko hauek izan ziInbentarioan zenbait agiri ere jaso zuten: San ren: Joan Igartza, Klemente Aisoro eta Anton Sorazabal
Joan Perez lizentziatu eta alkateak Joanes Ipintzari (alkatearen morroia) (ikus [XVI. m. (42-XI) 19] agiria).
egindako 43 dukateko zorraren onarpen-agiria; Joan
Gartzia Lasaokoak egindako 36 dukateko zorraren 1.1.1.7. Ana Lizarraratsen testamentua
agiria; Bernaldino izeneko jaunak, Joan Martinez
- 1542-XI-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga esAmilibikoak eta Tripoliko apezpikuak egin zizkioten
zorren agiriak; Errodrigo Ipintzak egindako 11 dukat- kribauaren bidez Domingo Arronaren emazte Ana
eko zorraren agiria (Kristobal Gartzia Azkuekoa es- Lizarraratsek testamentua egin zuen. Hiltzen zenean
kribauak idatzia); Aizarnako sagastiaren kontratua; Zestoako elizan, aita Martin Lizarrarats zena zegoen
Osana Erretzabalek Maria Joango Asperi kobratzeko hilobian, lurperatuko zuten. Han egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.
Joan zenari emandako eskubide-agiria, etab.
Ana Lizarraratsek limosna hauek eman zituen:
Zestoako elizari 12 dukat; Aizarnako elizari 2 dukat;
Santa Engraziako ermitari dukat bat; Arroako San
Esteban elizari dukat bat; Arantzazuko monasterioari
2 dukat; Sasiolako monasterioari dukat bat; eta Zestoako ospitaleari dukat bat eta ohe bat. Antonio Lizarrarats bikarioak, Aizarnako erretoreak eta Joanes
Horiez gain Joanes Ipintzak Zestoako eta Aizar- Ibañetak haren arimaren alde eman beharreko mezak
nako ohe-jantziak eman zituen, eta Aizarnako Be- ere zehaztu zituen.
Ana Aisorori agindutako zetazko zapia ere inbentarioan jaso zuten. Joanes Ipintzak poltsan zeuzkan 3
dukat eta 7 erreal Maria Ipintzak jaso zituen. Gainera
Joanes Ipintzak Maria Nikolas Zabala-Lasaoren esku
38 dukat utzi zituen, diru haiekin Joanen hileta eta elizako gastuak ordain zitezen.

1.4. irudia. Lizarrarats.
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Domenja Albizturri soineko urdina emango zioten, Domingo Urbieta, Joan Martinez Lilikoa eta Joanes
edo bestela 3 dukat. Maria Zuuberi soineko urdin za- Ibañeta (ikus [XVI. m. (42-XI) 22] agiria).
harragoa utzi zion. Graziatxo Artigari, berriz, 3 dukat
utzi zizkion.
1.1.2. Santa Engrazia, Zestoa,

Aizarnazabal, Arroa eta Aizarnako
Domingo Arrona senarrari, ezkontzara Anak eka- elizetako agiriak

rritako dotetik 100 dukat eman zizkion, eta gainerakoa Anaren ama Maria Perez Idiakaizkoarentzat 1.1.2.1. Santa Engraziako ermitako agiriak
izango zen. Anak eta Domingok senarrak ezkontza aldian irabaziak izan bazituzten, denak Domingorentzat - 1542-II-5an, Santa Engraziako ermitan, Blas Artazuizango ziren.
biaga eskribauaren aurrean Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea eta Maria Zuube serora (Joan
Domingo Arronak lan egin zuen Maria Perez Zuube “Arotzarte”ren alaba) agertu ziren. Lehenago
Idiakaizkoak Asentzio Eizagirrerekin izandako auzian Mariak Santa Engraziako serora izateko aurkezpeneta beste auzi batzuetan. Han egindako gastuak or- agiria egina zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez
daindu egingo zizkioten Domingori.
(ikus VIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1541) liburuko
[XVI. m. (41-XII) 10] agiria).
Ana Lizarraratsek bere oinordeko unibertsal Maria
Perez Idiakaizkoa ama aukeratu zuen. Testamentu-beteaEgun hartan Joan Otxoak Maria Zuube serora eskurazle hauek izango ziren: Domingo Arrona senarra, Mar- tik helduta ermitara eta ondoko etxera sartu zuen. Serotin Lizarrarats anaia eta Maria Perez Idiakaizkoa ama.
rak belauniko errezatu egin zion Jainkoari, eta bere lana
zintzo beteko zuela agindu zuen. Lekuko zestoar hauek
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: izan ziren: Joan Gartzia Lasaokoa, Joanes Potzueta eta
Joan Martinez Lilikoa apaiza, Joan Ezenarro gauzaina Joan Altzolarats (ikus [XVI. m. (42-II) 3] agiria).
eta Martin Otxoa Ermukoa.
1.1.2.2. Zestoako elizako agiriak
Biharamunean, eskribau beraren bidez Ana Lizarraratsek kodiziloa idatzi zuen. Zestoako elizari guz- - 1542-II-24an, Zestoako elizan, bezperak errezatu
tira 30 dukat (eta ez 12) utzi zizkion. Gainera, ezkon- ondoren Klemente Aisoro apaizak eskea egin zion
tzara ekarritako dotetik 200 dukat emango zizkioten Antonio Lizarrarats bikarioari. Klementek Antoniori
Domingo senarrari, dotea eraman zueneko epe berak Iruñeko apezpikuak eta bikario nagusiek emandako
itzultzeko errespetatuz. 200 dukat haiekin ordainduko benefiziadu-titulua erakutsi zion. Lehenago Zestoako
ziren Domingo Arronak Maria Perezen auzietan egin- Kontzejuak aurkeztu zion apezpikuari Klemente kardako gastuak.
gu hartarako (ikus VIII ZESTOA XVI. MENDEAN
(1541) liburuko [XVI. m. (41-XII) 20] agiria).
Zenbait arropa eman zien Ana Lizarraratsek
emakume hauei: Katalina Beduari, Maria Ortizi, KaBikarioak titulua hartu eta han zioena bete zuen.
talina Leizaola neskameari, Madalena Etorrari, Ma- Klemente Aisoro aldarera eraman eta meza-liburua
dalena Zuuberen Martizko alabari eta Maria Bidania- eta eliz jantziak eman zizkion. Klementek haiek jaso
ren inudeari. Zestoako elizako aldarerako izara bat eta benefiziadu-kargua bereganatu zuen. Beste beneutzi zuen.
fiziaduen eginkizunak eta eskubideak izango zituen.
Kodiziloan lekuko Zestoako apaiz hauek izan ziAntonio Lizarrarats bikarioak hango eliztarrei
ren: Antonio Lizarrarats bikarioa, Joanes Potzueta, agindua eman zien, Klemente Aisoro benefiziadutzat
-9-
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Martin Otxoak lursailean sagar-landareak aldatuko zituen, eta bertako sagarraz eta soroan landutakoaz gozatuko zuen. Urtero 5 errealeko errenta
ordainduko zion bikarioari edo elizari.
Sagastia zahartzen zenean, lursaila Martin Otxoak
itzuli egin beharko zion bikarioari edo elizari. Esteban Eztiola eskribauarekin lehenago egindako agiria
indarrik gabe geratu zen. Errenta-kontratuan lekuko
hauek izan ziren: Joanes Potzueta eta Domingo Urbieta apaizak, eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus
[XVI. m. (42-XI) 18] agiria).
1.1.2.3. Aizarnazabalgo elizako agiriak

1.5. irudia. Zestoako eliza eta plaza.

- 1542-III-27an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Oñatiko Martin Iragorri eta Aizarnazabalgo Martin Etxezarreta aurkeztu ziren. Oñatiarrak
sagrarioa egina zuen Aizarnazabalgo elizarentzat,
eta 16 dukat kobratzeko zeuzkan. Aldi berean, Martin Etxezarretak 16 dukat zor zizkion elizari, eta,
ondorioz, Martin Etxezarretak oñatiarrari obligazioagiria eman zion. 8 dukat hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zizkion, eta beste 8 dukat hurrengo
Eguberrietan.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garrahar zezaten, eta kargu hartan aurka egiten ziotenei
tza, Joan Legarda eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m.
eskomiku-zigorra iritsiko zitzaiela jakinarazi zien.
(42-III) 7] agiria).
Esteban Eztiola eskribauak egindako agirian le- 1542-III-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskuko hauek izan ziren: San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta kribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
Fernando Olazabal medikua (ikus [XVI. m. (42-II) Oñatiko Martin Iragorri tailugilea, eta, bestetik,
Aizarnazabalgo elizako Domingo Amilibia ku14] agiria).
deatzailea. Martinek Aizarnazabalgo elizarentzat
- 1542-XI-19an, Zestoan, bertako bikario Anttonio sagrarioa tailatu eta pintatu zuen, eta kostu osoa
Lizarrarats eta Martin Otxoa Ermukoa elkartu ziren (4 dukat izan ezik) bi eratara kobratu zuen: zati
Blas Artazubiaga eskribauarekin. Zestoako elizak bat dirutan eta 16 dukat Martin Etxezarretak emanArretxeazpietan zeukan lursaila errentan eman zion dako obligazio-agiriaz.
bikarioak Martin Otxoari. Lursailak 34 sagarrondoko
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Zesazalera zuen, eta mugakide hauek zituen: Domingo
Arronaren lurrak, Lopeitza Asperenak, Maria Martin- toako San Joan Amezketa eta Martintxo Artazuez Lilikoarenak eta Maria Perez Lizarraraskoarenak. biaga, eta Saiazko Joan Aranburu (ikus [XVI. m.
(42-III) 8] agiria).
Behean Aizubiko errotetako ubidea zuen muga.
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1.1.2.4. Arroako elizako agiriak
- 1542-VI-10ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan Sorazu apaiza, eta, bestetik, Grazia Kortazar alarguna
(Erromako kurian zebilen Joanes Kortazar batxiler
eta Arroako betiko bikarioaren arreba).
Graziak, anaiak emandako ahalordea zuen Arroako
bikariotzako lanei buruz kontratua egiteko. Ondorioz,
Graziak eta Joan Sorazuk kontratua egin zuten. Ordura
arte Arroako parrokian egin ziren bezala, Joan Sorazu
apaizak egingo zituen bikariotzako lanak, hurrengo
urteko maiatzaren amaiera arte. Joan Sorazuk jasoko
zituen Arroako parrokiari 1543an zegozkion hamarrenak eta maiatza arteko aldare-oineko opalkuntzak eta
eskaintzak (ikus [XVI. m. (42-VI) 3] agiria).
Egun hartara arte lehenago Esteban Eztiolaren bidez egindako kontratua indarrean egongo zen (ikus
VIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1541) liburuko [XVI.
m. (41-V) 38] agiria).
Hurrengo maiatza baino lehen Kortazar bikarioa
1.6. irudia. oñatiko unibertsitatea.
Erromatik itzuliko balitz, Joan Sorazuri proportzioan
zegokiona ordainduko zioten. Beste zenbait egoera
eta baldintza ere zehaztu zituzten kontratuan; Graziak zuen. Gainera, Lope Irurek beste dukat bat zor zion
eta Joanes Kortazarrek bikariotzatik Joan Sorazu ken- elizari. Beraz, guztira 13 dukat ordainduko zizkion
oñatiarrari elizan egindako lanagatik.
du nahi bazuten, adibidez.
Lekuko hauek izan ziren: Oñatiko Joan Igartza,
Kontratuan lekuko arroar hauek izan ziren: Domingo Arantza apaiza, Joan Zugasti eta Pedro Otalora Zestoako Domingo Bengoetxea eta Arroako Domingo Areitzaga.
(ikus [XVI. m. (42-VI) 3] agiria).
- 1542-IX-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Lope Irurek obligazio-agiria
eman zion Oñatiko Martin Iragorriri. Martin tailugileak
Arroako elizan erretaula eta sagrarioa egin zituen, eta
ordainetan Lope Irurek 13 dukat emango zizkion: 6,5
dukat hurrengo urteko Pazko garizumakoan, eta beste
6,5 dukat hurrengo urteko uztaileko Santa Ana egunean.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Arroako Joan Zugastik eta elizako Martin Azkaeta administratzaileak 13 dukaten ordainagiria eman zioten
Lope Irureri, honek Martin Iragorriri obligazio-agiria
eman ziolako.

Ondoren, Martin Iragorrik Arroako elizari 13
dukaten ordainagiria eman zion, Lope Irureren obliLope Irurek 12 dukat zor zizkion Esteban Arbe gazio-agiria eman ziolako. Oñatiarrak bere erretaula
zenari, eta honek diru hura Arroako elizarentzat utzi eta sagrarioko lanagatik kobratu behar zuenaz arbi- 11 -
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troen epaia zegoen. Lehenago jasotako diruaz gain tza apaiza aukeratu zuen, benefiziadu izan zedin. Ho13 dukaten obligazio-agiria zuen Martin Iragorrik, rretarako Blas Artazubiaga eskribauaren bidez agiria
eta beste 6 dukat falta ziren kopuru osoa kobratzeko. egina zuten (ikus [XVI. m. (42-XI) 6] agiria).
Martin Azkaetak 6 dukat haiek zor zizkiotela aitortu
zuen (ikus [XVI. m. (42-IX) 5] agiria).
Bi elizetako patronatua Kontzejuak zuen aspaldiaspalditik, eta eliztarrek aho batez aurkeztu zuten Joanes Garratza apaiz zestoarra bi “epistolania” haien be1.1.2.5. Aizarnako elizako agiriak
nefiziadu izateko. Joanes Garratza pertsona egokia eta
- 1542-XI-11n, Zestoako Enekosauztegin, Kontzejua bizimodu onekoa zen. Ahalmena eman zioten Joanesi
bildu zen Blas Artazubiaga eskribaua aurrean izanik. karguaz jabetu eta bertako etekinez gozatzeko.
Zestoako eta Aizarnako elizetako eliztar hauek zeuden
Alkateari baimena eman zioten Joanesi Aizarnako
bertan: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa fiel eta errejidorea, Bartolo- elizan bertan kargua eman ziezaion, eta Esteban Ezme Etxabe eta Grazian Etorraetxea zinegotziak, Joan tiola eskribauari ahalordea eman zioten Iruñeko apezGartzia Lasaokoa, Fernando Olazabal probestuordea, pikuari eta bikario nagusiei, bertara joanda, JoanesMartin Arzallus, Pedro Martinez Baltzolakoa, Do- entzat titulua eskatzeko. Kontzejuak aho batez aginmingo Amilibia, Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan du zuen ez zela iritziz aldatuko, eta aldatzen bazen,
Urbieta, Fernando Beain, Joan Otaegi, Martin Otxoa urrezko 50 florineko isuna ordainduko zuela.
Ermukoa, Martin Perez Artzubiagakoa, Domingo Garratza, Anton Arretxe, Joan Ezenarro, Domingo EtoJoanes Garratzak onartu egin zituen baldintzak eta
rra, Martin Arano, Fernando Zubeltzu, Joan Arano kargua. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Zu(hiribilduan bizi zena), Martin Zubiaurre, Domingo biaurre, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin Perez
Ezenarro (burdinoletako urtzailea), Joan Zubiaurre, Artzubiagakoa (ikus [XVI. m. (42-XI) 9] agiria).
Frantzisko Artiga, San Joan Amilibia, Pedro Egaña,
Joan Erretzabal, Joan Igartza, Asentzio Igartza, EsJoanes Garratza Zestoako hiribilduan bizi zen,
teban Edarritzaga, Migel Artazubiaga, Domingo Le- eta Joanes Potzueta apaiza Aizarnan, baina honek bi
garda, San Joan Egaña, Martin Gorosarri, Fernando “epistolania” zeuzkan zerbitzatzeko Zestoako elizan,
Edarritzaga, Martin Aizpuru eta Martin Ezenarro zur- Kontzejuak 1533-IV-24an aurkeztu eta Iruñeko apezginak, Migel Arbe, Martin Esteban Makatzaga, Joan pikuak izendatuta. Bestalde, Joanes Ipintza zenaren bi
Zelaia, Martin Legarda, Lope Ernataritz, Domingo “epistolaniak” Aizarnako elizan zerbitzatu behar ziEzenarro, Domingo Aranburu, Domingo Aizarnatea, ren. Beraz, egokia zen Joanes Potzuetak Aizarnakoak
Joan Sorazabal, Domingo Aranguren, Domingo Liza- zerbitzatzea eta Joanes Garratzak Zestoakoak zerbirrarats, Joan Martinez Akoakoa, Domingo Ezenarro tzatzea, bakoitza bizi zen lekua kontuan hartuta.
mazolaria, Joan Artiga, Joan Urbano, Pedro Iribarrena, Martin Azkue, Domingo Arizmendi, Tomas OlaKontzejuak, elizetako patronatua berea izanik,
berria, Domingo Etxauzelin, Joan Ibañez Zubiaurre- ontzat hartu zuen horrelaxe egitea. Joanes Garratzak
koa, Nikolas Lizasoeta, Joan Liatzeta, Joan Errotaba- eta Joanes Potzuetak ere onartu egin zuten lanen barena eta beste zenbait.
naketa hura, eta zin egin zuten bere karguko lanak
zintzo egingo zituztela. Eskea egin zioten Iruñeko
Zestoako eta Aizarnako elizetan, Joanes Ipintza apezpikuari eta bere bikario nagusiei horretarako
apaiza hil egin zelako, bi “epistolania” hutsik geratu agindua eman zezaten. Lekuko zestoar hauek izan
ziren. Joan Ipintza benefiziadu zenak egin zituen lan ziren: Martin Zubiaurre, Joan Ibañez Zubiaurrekoa
haiek Aizarnako elizan egoitza edukita. Kargu haieta- eta Martin Perez Artzubiagakoa (ikus [XVI. m. (42rako Zestoako Kontzejuak egun hartan Joanes Garra- XI) 6] agiria).
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1.7. irudia. aizarnako
eliza. (Indalezio
oiangurenen argazkia).

- 1542-XI-17an, Aizarnan, ostiralez, Joanes Garratzak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateari eskea egin zion bi “epistolanien” kargua eman ziezaion.
Alkateak Joanes apaiza elizara sartu, eta bertan aldare nagusian meza-liburua, jantziak eta beste zenbait
gauza eman zizkion. Joanesek denak hartu zituen, eta,
karguaz jabetu zela adierazteko, elizako kanpai handia jo zuen, estola jantzi eta opalkuntzak hartu zituen,
bertako benefiziadu gisa.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Akertza
(Joan Akertza-Alkizaren semea), Fernando Edarritzaga eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (42-VII) 8]
agiria).

- 1542-VII-27an, Zestoako udaletxean Kontzejua
bildu zen, Blas Artazubiaga eskribaua bertan izanik.
Frantzisko Zubiaurre alkatea eta Migel Artazubiaga
prokuradore izendatu zituzten, hilaren 29an Hernanin
Probintziak egingo zituen Batzar Nagusietara joan zitezen. Han Zestoaren prokuradore izango ziren.

Jarraian, Kontzeju berak ahalordea eman zion
Esteban Eztiolari, Gipuzkoako korrejimenduko eskribauarengandik zenbait agiri eskura zezan. Ernion
Zestoako Kontzejuak Errezilgoarekin erdi bana zituen
saroiei buruzkoak eta arbitroen epaiari buruzkoak ziren (ikus [XVI. m. (42-X) 12] agiria).

- 1542-X-23an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribaua bertan izanik, Kontzejua bildu zen.
Elkarretaratuak hauek ziren: San Joan Perez IdiakaitzLilikoa alkatea (eta lizentziatua), Joan Perez IdiakaitzLilikoa fiel eta errejidorea, Pedro Baltzola, Domingo
Agirian lekuko hauek izan ziren: Debako Domin- Lizarrarats aita, Domingo Arrona, Domingo Garratza,
go Olano eskribaua, eta Zestoako Martin Indo, Bar- Esteban Eztiola, Joan Fernandez Olazabalgoa, Martin
tolome Amilibia eta Anton Sorazabal (ikus [XVI. m. Perez Artzubiagakoa eta beste zenbait zestoar.
(42-XI) 9] agiria).
Hurrengo asteartean Probintziak Nafarroako mu1.1.3. Zestoako Kontzejuaren bilerak eta gakoekin eta Lapurdikoekin egin beharreko tratuen
Batzarrera joateko Esteban Eztiola eskribauari ahatratuak
lordea eman zioten. Zestoako Kontzejuaren prokuradore izango zen. Lekuko Fernando Olazabal, Migel
1.1.3.1. Gipuzkoako Batzarretarako
Artazubiaga eta Anton Sorazabal izan ziren.
prokuradore-ahalordeak
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- 1542-XI-10ean, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribaua aurrean zela Kontzejua bildu zen.
Hauek ziren bertan: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
alkatea, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fiel eta errejidorea, Joan Gartzia Lasaokoa, Domingo Lizarrarats aita,
Pedro Iribarrena, Domingo Amilibia eskribaua, Pedro
Baltzola, Martin Lizasoeta, Joan Igartza, Frantzisko
Zubiaurre, Martin Arzallus, Joan Artiga, Joan Arano
eta beste zenbait.
Ahalordea eman zioten Esteban Eztiola eskribauari, hil hartan Hernanin ospatuko ziren Batzar
Nagusietan Zestoako Kontzejuaren prokuradore izan
zedin. Lekuko hauek izan ziren: Martin Perez Artzubiagakoa, Martin Zubiaurre eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (42-XI) 4] agiria).
1.1.3.2. Zestoako ondasunei zegozkien milakoei
buruzko agiriak

Enbil, Domingo Legarda, Anton Arretxe, Martin Ondalde, Joan Pagino, Joan Fernandez Olazabalgoa, Domingo Garratza, Martin Perez Artzubiagakoa, Martin
Otxoa Ermukoa, Domingo Arrona, Joan Pagino, Migel Artazubiaga, Martin Zubiaurre, Pablo Izeta, Joan
Urbano, Martin Aizpuru, Fernando Zubeltzu, Domingo Arraio, Martin Lizasoeta, Martin Arzallus, Anton
Aizarna, Pedro Ausoroetxea, Fernando Edarritzaga,
Joan Igartza, Joan Erretzabal, Domingo Elurra, Migel Arbe, Joan Kortazar, Domingo Aldalur, Domingo
Aldalur, Domingo Bikendi, Martin Esteban Makatzaga, Fernando Etxeberria, Joan Arretxe, Lope Zelaia,
Pedro Martinez Baltzolakoa, Domingo Aranburu,
Esteban Edarritzaga, Joan Ezenarro, Martin Zulaika,
Martin Legarda, Pedro Egaña, Joan Sorazabal, Nikolas Lizasoeta, Joan Martinez Akoakoa gaztea, Jakobo
Gesalaga, Domingo Ezenarro, San Joan Egaña, Frantzisko Artiga, Frantzisko Zubiaurre, Domingo Lizarrarats, San Joan Amilibia, Domingo Aizarnatea, Asentzio
Igartza, Joan Urbieta, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan
Arano, Martin Gorosarri, Martin Lizasoeta, Joan Bengoetxea, Domingo Aranguren, Domingo Etxauzelin,
Pedro Etxeberria, Martin Errumio eta beste zenbait.

- 1542-XI-14an, Zestoako Enekosauztegin, Blas Artazubiaga eskribaua bertan izanik, Kontzejuan bildutakoak hauek izan ziren: San Joan Perez IdiakaitzLilikoa alkatea, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fiel eta
Kontzejuan adierazi zutenez, aurreko urteetan
errejidorea, Bartolome Etxabe eta Grazian Etorraetxea zinegotziak, Joan Gartzia Lasaokoa, Fernando herriak egindako zorrak Kontzejuaren ondasunak
Olazabal probestuordea, Domingo Aizpuru, Martin salduta ordaindu ziren, baina aurrerantzean ez zuten

1.8. irudia. Zestoako
udaletxeko Batzargela.
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horrelakorik egin nahi. Herritarek ordainduko zituz- ziren. Agiri haren kopia San Joan Perez alkateak, Joan
ten Kontzejuaren gastuak, eta bakoitzak zituen onda- Ereñok eta Joan Zuubek eskatu zioten eskribauari.
sunen (edo milakoen) arabera ordainduko zuen.
- 1542-XII-31n, Zestoan eta Aizarnan, Blas ArtaEtxe, baserri edo ondasun bakoitzari zenbat milako zubiaga eskribauak epea luzatzearen berri eman zien
zegozkion erabakitzeko arbitro epaile honako zestoar Domingo Arronari, Joan Aranori eta Martin Ondalderi.
hauek izendatu zituzten: Joan Arano, Martin Ondal- Hauek ere epea luzatutzat jo zuten. Lekuko Domingo
de, Lope Zelaia, Domingo Arrona, Joan Fernandez Garratza, Pedro Iribarrena eta Esteban Eztiola eskriOlazabalgoa, Domingo Lizarrarats aita eta San Joan baua izan ziren (ikus [XVI. m. (42-XI) 14] agiria).
Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea.
1.1.3.3. Kontzejuaren gainerako tratu eta agiriak
Zazpi arbtiroek erabaki egin behar zuten, halaber,
etxe edo ondasunen bat alokairuan zeukatenek zenbat - 1542-VIII-18an, Zestoako udaletxean, Blas Artazuordaindu behar zuten, edo ondasuna saldu, dotean edo biaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Berdohaitzan eman edo testamentu bidez jabez aldatzen tan ziren zestoar hauek: Frantzisko Zubiaurre alkatea,
zenean, ondasunaren saltzailea edo emailea Kontzejua- Martin Arzallus fiel eta errejidorea, Martin Esteban
ren gastuak ordaintzetik libre geratzen zen edo ez, eta Makatzaga, Domingo Garratza eta Grazian Etorraetxea. Kontzejuan Maria Otxoa Akertzakoa (Frantzisondasun-hartzaileak zenbat ordaindu beharko zuen.
ko Olazabalen emaztea) agertu zen, eta maileguz 12
Erabaki egin beharko zuten, halaber, herrian lan- dukat eman zizkion Kontzejuari, honek frantziarren
ean ari zirenek (bertakoek edo kanpokoek), bidean aurka Probintziak eskatuta oinezko soldaduak orzirenek edo bertan geratutakoek, gastuetan zenbateko daintzeko dirua behar zuelako. Kontzejuak zorra hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zion
partea izango zuten.
Maria Otxoari.
Arbitroek beren epaia 1543-I-1erako eman beLekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aiharko zuten, baina hurrengo Pazko garizumakora arte
soro, Fernando Amilibia eta Grazian Ganbara (ikus
luzatu ahal izango zuten epea.
[XVI. m. (42-VIII) 11] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Perez
- 1542-VIII-20an, Zestoako errebalean, Blas ArArtzubiagakoa, Domingo Garratza eta Martin Otxoa
tazubiaga eskribauaren aurrean Frantzisko Zubiaurre
Ermukoa.
alkatea eta Migel Artazubiaga jostuna agertu ziren.
- 1542-XII-30ean, Zestoan, Kontzejuak izenda- Migelek Frantziskori dirutan eta arropatan 8 dukaten
turiko 7 ordezkarietako lau hauek elkartu ziren: San balioa eman zion maileguz; izan ere, Frantzisko alkaJoan Perez alkatea, Domingo Lizarrarats aita, Lope tea frantziarren aurka Zestoako soldaduen kapitain
Zelaia eta Joan Fernandez Olazabalgoa. Ondasunei gisa Probintziaren mugara joatekoa zen.
zegozkien milakoak erabakitzeko eta epaia emateko
Frantziskok Migeli zorra hurrengo Domu Santu
epea luzatzea erabaki zuten. Hurrengo urteko Pazko
egunean ordainduko zion. Dena den, Frantzisko alkagarizumakoa baino lehen emango zuten epaia.
tea 25 urte bete gabea baldin bazen, zin egin zuen obliEpea luzatzeko erabakiaren berri Blas Artazubiaga gazio-agiriaren aurka ez zela hasiko. Lekuko hauek
eskribauak Domingo Arrona, Joan Arano eta Martin izan ziren: Zestoako Joan Urbano Txiriboga, Pedro
Ondalde arbitroei emango zien. Lekuko Martin Perez Goienetxea eta Martin Artazubiaga, eta Arroako AnArtzubiagakoa, Pedro Altzolarats eta Joan Igartza izan ton Baltzola (ikus [XVI. m. (42-VIII) 12] agiria).
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- 1542-VIII-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejuko Martin Arzallus fielak
soldata ordaindu zien Probintziak eskatuta Kontzejuak
frantziarren aurka bidali zituen soldaduei. 20 erreal
ordaindu zien Martin Ondalde gazteari, Martin Ondalde zaharrari, Domingo Arangureni, Joan Martinez
Akoakoari eta Esteban Artigari, eta 18 erreal Migel
Arberi (ikus [XVI. m. (42-VIII) 14] agiria).
Probintziak urte hartan 2.000 gipuzkoar bildu zituen Joan Ortiz Ganboakoaren aginduetara, Frantziako erreinuko tropek hartuta zeukaten Hondarribia
berreskuratzearren. Urte berean Gipuzkoako koronel
Felipe Lazkanok 3.000 soldadu bildu zituen Nafarroako erregeordeari Lapurdira sartzeko bidean laguntzearren. Gipuzkoarren itsasontziek parte hartu
zuten Karlos enperadorearen eta Frantziako Frantzisko I.a erregearen arteko gerran, urte hartan Donibane
Lohitzune konkistatzen, adibidez1.

1.9. irudia. Hondarribiko san nikolas portalea.

- 1542-VIII-21ean, Zestoako udaletxean Kontzejua bildu zen, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Bertan ziren zestoar hauek: Frantzisko Zubiaurre alkatea, Martin Arzallus fiel eta errejidorea, Joan Apategi,
Domingo Aranguren, Joan Zubiaurre eta anaia soldadua, Nikolas Lizasoeta, Joan Zuube eta beste zenbait
zestoar.

- 1542-X-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejuko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa fiela, Martin Gabiria eta Joan Ezenarro zurgina
aurkeztu ziren. Azken biek hiribilduan gauzainaren
lanak egingo zituzten, erlojuak jotakoan orduen berri ozen emanez eta gauzainei zegozkien lanak zintzo
eginez.

Gau hartantxe hasiko ziren lanean eta hurrengo
urteko Pazko garizumakoan amaituko zen lanaldia.
Joan Perezek 2na dukat eman zien, eta gainerakoa,
ohi bezala, hiribilduko biztanleek ordainduko zieten.
Lekukoetako bi Domingo Garratza eta Anton Arretxe
izan ziren. Zestoako herriko gauzainei buruzko lehen
Joan Akoaren emazte Katalina Akertza agertu zen, aipamena da, guk dakigunez behintzat, honako hau
eta dirurik gabe zegoen Kontzejuari 6 dukat maileguz (ikus [XVI. m. (42-X) 5] agiria).
eman zizkion, Probintziak Kontzejuari frantziarren
- 1542-X-22an, Zestoan, Kontzejuak errentan
aurka joateko eskaturiko soldaduei ordaintzearren.
ipini zuen urtebeterako Aizubiko errotetan zuen
Kontzejuak Katalina Akertzari zorra hurrengo irai- bere erdia. Lehenbizi hiru pregoi egin ziren, eta
leko San Miguel egunean ordainduko zion. Lekuko gero enkantean (kandela piztuta) Nikolas Martinez
zestoar hauek izan ziren: Martin Iribarrena, Domingo Egiakoak egin zuen eskaintza onena erroten erdiaLegarda eta Migel Arbe (ikus [XVI. m. (42-VIII) 13] gatik: 6 dukatekoa. Errenta aldia hurrengo urteko
San Migel eguna artekoa izango zen, eta Nikolasek
agiria).
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Kontzejuko fielari 3 dukat martxoko Andre Mariaren
egunean eta beste 3 dukat abuztuko Andre Mariaren
egunean emango zizkion. Kontzejuak mantenduko
zituen presaren gailurra eta azelinak, eta Kontzejuaren kontura izango ziren errotarri berriak, eta
konponketak Nikolas Martinezek ordainduko zituen,
ohi bezala.

espena egingo zutela. Bi ikertzaileak hiru bat orduan
ibili ziren zubia neurtzen eta aztertzen. Pedro Iribarrena eta Anton Sorazabal izan ziren lekuko.

Ondoren, bi ikertzaileek ados zeudela jakinarazi
zuten, eta bere iritzia eta balioespena gero Zestoako
hiribilduan emango ziotela eskribauari; izan ere, horrelako egoeretan bi alderdiak pozik geratzea oso zaiBlas Artazubiaga eskribauak idatzitako kontratuan la izaten omen zen.
lekuko hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats aita,
Egun berean, Zestoako hiribilduan, Pedro Erraztik
Martin Arzallus eta Pedro Baltzola (ikus [XVI. m.
eta Joan Aratristainek beren iritzia eta balioespena
(42-X) 11] agiria).
jakinarazi zituzten. Harrobitik harria atera, garraiatu,
- 1542-XI-28an, Zestoako Urbietan, honako hauek landu, karea eta harea ekarri, zubia eraiki, gaineko
elkartu ziren: Blas Artazubiaga eskribaua, San Joan galtzada ipini eta gainerako guztiak (zubi osoak) 63
Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Joan Perez Idiakaitz- dukat balio omen zuen.
Lilikoa fiel eta errejidorea, eta Arroako Domingo
Pedro Errazti kexu zen Urbietatik hiribildurako biArretxe-Etxenagusia hargin-maisua. Domingok Zestoako Kontzejuarentzat Urbietan harri eta karezko zu- dean, behar baino lehen, Joan Aratristainek Domingo
bia eraiki zuen, eta bi hargin-maisuk lan hura ikertu Arretxe-Etxenagusiari (eskribauari baino lehenago)
eta balioetsi egingo zuten. Alkateak, Kontzejuaren zubiaren balioa zenbatekoa zen esan ziolako. Lekuko
izenean, Azpeitiko Pedro Errazti hargin-maisua izen- Pedro Agirre harakina eta Grazian Ezenarro izan ziren
datu zuen ikertzaile, eta Domingok Debako Joan Ara- (ikus [XVI. m. (42-XI) 21] agiria).
tristain hargin-maisua.
1542. urteko abenduan, Aizarnako plazan, ZesBi ikertzaileek alkatearen aurrean zin egin zuten toako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateaberen ikerketa zintzo egingo zutela eta egiazko balio- rekin eta Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek

1.10. irudia. Urbietako
txiribogako zubia.
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elkartu ziren: Joan Gartzia Lasaokoa, Martin Ondalde, Pedro Iribarrena, Domingo Aranburu, Joan
Martinez Akoakoa, San Joan Egaña, Joan Majado
Pozakoa, Asentzio Igartza, Joan Lizasoeta, Joan
Bikendi, Joan Arretxe, Domingo Aldalur, Pedro
Bikendi, Martin Esteban Makatzaga, Pedro Egaña, Domingo Aizpuru, Domingo Legarda, Domingo Arano, Martin Ezenarro, Fernando Etxeberria,
Anton Aizarna, Domingo Elurra, Martin Indo eta
beste zenbait herritar.

1.1.4. Esteban Akertza merkatariaren eta
Joan Akertzaren tratu eta agiriak
Sevillako Indietako Kontratazio Etxean, Zestoako Esteban Akertza merkatariak 1542. urtean egindako eragiketen zenbait erregistroren kopia atera zuten. 1542-VII29an eskuliburu batean Esteban Akertzak 150.000 marai
Fernando Lezamari eman zizkiola agertzen da.
Sevillako Frantzisko Mino? eskribauak zioenez,
Domingo Lizarrarats semearen bankuko liburuak hasiera 1542-I-19an zuen, eta bertan uztailaren 29ko
idazpenean hau dio: Esteban Akertzak Fernando Lezamaren bidez 150.000 marai zor zituela, Santa Maria
de Guadalupe izeneko galeoiaren erdia erosi zuelako.

Haien aurrean Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa aurkeztu zen, Santiago ordenako komendadore Alonso Idiakaitz tolosarraren ahalordeaz. Ahalordeak zioenez, lehenik eta behin lehenago Alonsoren emazte Grazia Olazabalek Zestoako Fernando
Olazabal medikuari emandako ahalordea ontzat jo
Bestalde, Kontratazio Etxeko Ortega Melgosa
zuen. Komendadorearen ahalordea Fernando Olaza- kontulariak zioenez, Santi Spiritus itsasontzian Esbal medikuarentzat eta Joan Fernandez Olazabalgoa teban Akertzak Indietara salgai hauek bidali zituen:
semearentzat zen.
urtarrilaren 10ean 12 balezta, bina sokarekin eta hornidurekin, eta 18 gezirekin. Estebanek ez zuen IndieAlonsok Zestoako eta Aizarnako elizetako patro- tara bidalitako salgaien zergarik ordaintzen, erregeak
natua eta herriko probestutza bereak zituen erregeak Toledon 1534-V-4an mesede-gutuna eman ziolako.
egindako mesedeari esker. Hortik Alonsori zegozkion irabaziak eta etekinak Katalina Jurramendi amaBidaia hartan Manuel Martin zen ontzi-maisua, eta
ri emango zizkioten aita-seme zestoarrek. Alonso geratzen ziren portuetan baleztak gutxienez urrezko lauIdiakaitzen ahalordea Bartzelonan urte hartako aza- na pesotan salduko zituen. Saltzen ez zituenak Indietako
roaren 18an egina zen, Felipe izeneko eskribau ba- Cartagenan Alonso Marchenari emango zizkion. Alonten bidez. Lekukoetako bat gortean zebilen Gregorio sok gero salmentako dirua Estebani bidaliko zion.
Zalbide izan zen.
Joan Ipiztiku ontzi-maisu debarraren Santa MaJoan Fernandez Olazabalgoak ahalordea Kon- ria izeneko itsasontzian Indietako Espainia Berriko
tzejuaren aurrean aurkeztuta, zin egin zuen pro- probintziara Esteban Akertzak Veracruzko Domingo
bestuorde-kargua zintzo beteko zuela. Haren erruz Arangutiri salgai hauek bidali zizkion: kutxa batean
kalterik sortzen baldin bazen, Joan Fernandezek 225 aihotz; 4 kintal pisatzen zituzten 20 borra; 17 ziri
eta bere fidatzaileek ordainduko zuten. Joan Fer- eta ontzi-arpeu bat; 8.000 iltze motz; beste 10.000 iltze
nandezek Martin Ondalde eta Pedro Iribarrena aur- motz; beste 3 ontzi-arpeu; otzara batean 24 aitzur handi
keztu zituen fidatzailetzat, eta hauek onartu egin eta 6 aitzur arrunt; 24 aizkora, 36 aihotz eta 24 aizto; 10
zuten beren egitekoa.
libra hari; eta 6 balantza urrea pisatzeko, bere pisuekin.
Joan Fernandezek konpromisoa hartu zuen bere bi
Salgaiek bidaian izan zezaketen arriskua Esteban
fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko. Joanes Akertzak hartu zuen bere gain, eta ez zuen zergarik
Potzueta apaiza izan zen lekukoetako bat (ikus [XVI. ordainduko, errege-baimena zuelako (ikus [XVI. m.
m. (42-XII) 1] agiria).
(42-I) 4] agiria).
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1.11. irudia. Mexikoko
Veracruz.

Sevillan Indietako Kontratazio Etxean, Zestoako
Esteban Akertza merkatariak egindako eragiketak
liburuetako idazpenetan zeuden erregistraturik, eta
1542. urtean egindakoak ere bai. Zestoako Joan Antxietak?, adibidez, 7.708 marai zor zizkion. Tolosako
Martin Elizaldek, berriz, 10.196 marai zor zizkion,
Estebanek Martini dirua eta zilarra eman zizkiolako.

agiria eman zion, 16 dukat hurrengo lau urteko epean
ordaintzeko.

Domingok zor handiagoa Maria Joan Akertzari
(Joanen amari) egin zion, eta azken 16 dukatak kobratzeko eskubidea Joan Akertza semeak zuen. Otxoa
Epelola-Esnalen oinordekoek egindako zorra ere bazen. Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joan
Hurrengo urtean enkantean Esteban Akertzak Ibañeta, eta Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta
81.000 maraian erosketa egin zuen, Sanlucar de Ba- Joan Zugasti.
rramedako Toribio Illescas eskribauaren aurrean,
Egun eta leku berean, eta lekuko berak bertan izaFrantzisko Olazabalen dohaintzaz. Bestalde, 13.120
marai zor zizkion Esteban Akertzari Francisco Miguel nik, Aizarnazabalgo Joan Atristainek obligazio-agiria
Sardonin jaunak, Hondurastik Sevillarako bidaiaren eman zion Arroako Joan Akertzari (Olidengoari), 20
dukat hurrengo ekaineko San Joan egunetik 4 urtera
arriskuaren 500 dukaten erdiagatik.
ordaintzeko. Joan Atristainek zorra lehenago Maria
Esteban Akertza eta Frantzisko Olazabal zestoarrak Joan Akertza amari egin zion (ikus [XVI. m. (42-XI)
lau urte lehenago bazkidetu ziren, eta Frantzisko sal- 7] agiria).
gaiekin Indietara joan zen. 1542. urtean itzuli zen
- 1542-XI-26an, Zumaian, Joan Arbestain eskriFrantzisko, eta kontuak egin zituzten bi bazkideek.
Urte hartantxe itzuli zen Frantzisko Olazabal Indie- bauaren aurrean, Zumaiako Maria Migel Epelola
tara, bi bazkideen salgaiekin. Bost urte geroago itzuli alarguna azaldu zen. Obligazio-agiria eman zion
zen Frantzisko Espainiara, eta orduan kontuak egin bertan zegoen Arroako Joan Akertzari, 16 dukat
zituzten. Antonio Isasi kontulariak zioenez, Frantzis- 1546ko ekaineko San Joan egunerako ordaintzeko.
kok Estebani dena ordaindu zion (ikus [XVI. m. (4216 dukateko zor hura Maria Migelen senar Otxoa
V) 5] agiria).
Esnal zenak egin zion Maria Joango Arantzari (Joan
- 1542-XI-11n, Zestoako Ibañarrietan, Blas Ar- Akertzaren amari). Lekuko zumaiar hauek izan
tazubiaga eskribauaren aurrean Zumaiako Domingo ziren: Joan Saez Zumaiakoa, Joan Martinez ZuFernandez Dornutegikoa eta Arroako Joan Akertza maiakoa semea eta Frantzisko Esnal (ikus [XVI. m.
(Olidengoa) elkartu ziren. Domingok Joani obligazio- (42-XI) 20] agiria).
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1.12. irudia.
Ibañarrieta. (Indalezio
oiangurenen argazkia).

1.1.5. Baltzolatarren tratu eta agiriak

Ondorioz, Joan Baltzolak ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Potzueta, Kle- 1542-I-29an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga mente Aisoro, Migel Artazubiaga eta Migel Zubeltzu
eskribauaren aurrean arroar hauek azaldu ziren: ba- (ikus [XVI. m. (42-I) 9] agiria).
tetik, Joan Baltzola, eta, bestetik, Joan Zugasti. Joan
- 1542-V-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriZugastik Madalena Baltzolaren (Joan Baltzolaren
arrebaren) ahalordea zuen Baltzola etxean seniparte- bauaren aurrean, Pedro Martinez Baltzolakoa (Kataagatik zegokiona eta arbitro epaileek lehenago eraba- lina Ipintzaren alarguna) agertu zen. Pedro Martinezek zioenez, bere alabek dotea eta senipartea jasota
kitakoa kobratzeko.
zeuzkaten, eta Zestoako errebalean zuen etxe nagusia
Aurreko urteko Eguberrietan 15 dukat eman behar bere onibar, ondasun higigarri eta gainerako ondasun
zizkion Joan Baltzolak Madalenari seniparteagatik, eta eskubide guztiekin, denak multzo zatiezinean,
eta Joan Zugastik haiek eskatzen zizkion. Gainera dohaintzaz Pedro Altzolarats bilobari eman zizkion.
15 dukat haietatik 7,5 Joan Zugastirenak omen ziren. Pedro Altzolarats biloba, hain zuzen, alaba Maria PeBestalde, Joan Zugastik zioenez, 15 dukat haiek Az- rez Altzolaraskoa zenaren eta Joan Perez Altzolaraskoaren semea zen.
peitiko Esteban Goiatzek bahituta zeuzkan.
Pedro Martinez Baltzolakoak bere ondasunen heJoan Baltzolak 7,5 dukat eman zizkion Joan Zugastiri, baina honek hari segurtatu egin zion, Joan Iga- renaren eta bostenaren hobekuntza eman zion bilorategi fidatzaile izanik, 7,5 dukat haien saneamendua. bari. Bere ondasunak egun hartan dohaintzan eman
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zizkion. 500 soldata baino gehiagoko dohaintzak ziren: Joanes Garratza apaiza, Domingo Garratza eta
epaileak berretsi behar zituenez gero, ahalmena eman Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (42-V) 5] agiria).
zion bilobari alkateak berrets zezan.
- 1542-VII-31n, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaPedro Altzolaratsek egingo zizkion aitonari, hiltzen ren bidez Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoak
zenean, hiletak eta elizkizunak. Bitartean Pedro Martin- obligazio-agiria eman zion Zestoako Pedro Baltzolari. Peezentzat izango zen ondasunen gozamenaren erdia. Go- drok zumaiarrari 6 dukat eta 2 erreal maileguz eman zizzamenaren bere erdia hil baino lehen bilobari uzten ba- kion, eta Domingok zorra urtebete barru ordainduko zion.
zion, honek mantendu beharko zuen behar bezala aitona.
Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Domingo DorDohaintza sendotzeko Pedro Martinezek bermeak nutegi, Martin Ibañez Amilibikoa eta Joanes Areitzaeman zituen. Ondasunek multzo zatiezina osatuko ga apaiza (ikus [XVI. m. (42-VII) 9] agiria). Azken
zuten, eta ezingo zen zatirik ere saldu. Zestoako hau 1525ean Jon Sebastian Elkanoren Moluketarako
errebaleko etxe nagusia, bere sagasti eta baratzea- bigarren espedizioan parte hartutakoa zen.
rekin, Pagio baserria bere ondasunekin, Txiribogako
presa ondoko hariztia eta beste onibar batzuek osa- 1542-VIII-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga estzen zuten multzoa.
kribauaren aurrean Joan Sagasti “Enperadore” goitizenekoa, Esteban Eztiola eta Joan Baltzolaren emazPedro Altzolaratsen oinordekoek delitu handiren tea elkartu ziren. Lehenago, Joan Blatzolarekin zaldi
bat egin edo ondasunak saltzen bazituzten, hurren- bati buruz zuen desadostasunagatik, Esteban Eztiola
go oinordekoarengana pasatzeko araua ere zehaztu eskribauak 2 dukat gordailuan utzi zituen. Egun harzuen Pedro Martinezek. Seme zaharrena hobetsiko tan, ordea, 2 dukatak Joan Sagastiri eman zizkion,
zen oinordeko izateko, eta gizonak lehentasuna zuen Joan Baltzolaren emaztearen oniritziaz.
emakumearen aurretik.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
Pedro Martinezek zin egin zuen dohaintza-agiriak Arzallus, Martin Intxaurregi eta Domingo Arrona
zioena bete egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan (ikus [XVI. m. (42-VIII) 15] agiria).

1.13. irudia. Lili
ondoko olalde.
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- 1542-XI-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Azkoitiko Martin Eizagirrek obligazio-agiria
eman zion Arroako Joan Baltzolari. Joanek Martini idi
parea saldu zion, eta 8,5 dukateko zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion azkoitiarrak debarrari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Egaña eta Domingo Ezenarro (ikus
[XVI. m. (42-XI) 5] agiria).

- 1542-III-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Martin Ondalde (semea) agertu ziren. Martxoaren 2an
korrejidoreordeak Martin Indo kondenatu egin zuen,
eta kartzelan zegoen, Aizarnazabalgo Frantzisko Esnali labankadak jo eta eskua zauritu ziolako. Gainera, Frantzisko Esnalek epaiaren aurka gora jo zuen.

Domingo Arrona eta Martin Ondalde Martin Indoren fidatzaile azaldu ziren, korrejidoreak agindu- 1542-XI-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga es- takoan Martin Indo kartzelan aurkeztuko zutela berkribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta matuz. Martin Indok ordaindu beharreko gastuak ere
Arroako Joan Baltzola agertu ziren. Joan Perezek eta bere gain hartu zituzten.
Joan Baltzolak egun hartara arte hainbat tratu egin ziAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin
tuzten. Joan Perezek dirua, burdinak eta beste zenbait
gauza ordaindu zion Joan Baltzolari, eta honek hari Arano, San Joan Amezketa eta Grazian Arzallus, eta
hainbat zerbitzu egin zion, bere idi eta gurdiekin batez Leizaurko Joan Arreitza (ikus [XVI. m. (42-III) 2]
ere, harriak, egurrak, oholak eta ikatzak (Liliko burdin- agiria).
olara) garraiatuz.
- 1542-III-13n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriElkarri ordainagiria eman zioten, eta indarrean 15 bauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Mardukateko obligazio-agiri bat (Joan Baltzolak Joan Pe- tin Ondalde fidatzaile gisa agertu ziren Martin Inrezi emandakoa) baino ez zen geratu; izan ere kopuru dok Frantzisko Esnalekin zuen auzi kriminalerako.
hura Joan Perezek maileguz eman baitzion. Zorra hu- Martin Indok ordaindu beharrekoaren gordailuzain
rrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko zion izango ziren. Lekuko Joan Fernandez Arreitzakoa
(Leizaurko auzotarra), eta Zestoako Grazian GanbaJoan Baltzolak.
ra eta Matxin ...? izan ziren (ikus [XVI. m. (42-III)
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Martin 3] agiria).
Perez Artzubiagakoa, Frantzisko Artiga eta Martin
- 1542-V-18an, Zumaian, Joan Arbestain eskriOtxoa Ermukoa (ikus [XVI. m. (42-XI) 8] agiria).
bauaren aurrean bertako Joan Fernandez Indokoa
eta anaia Pedro Indo azaldu ziren. Joan Fernandezek
1.1.6. Martin Indoren eta indotarren
zioenez, Pedro anaiak hainbat zor ordaindu zion.
tratuak
Joan Perez Elorriagakoa eskribauak Pedroren eta
emazte Klara Altzolaren ezkontza-kontratua idatzi
zuen. Joan Fernandezek anaiari 30 dukateko zorra
egin zion. Joan Fernandez Indokoa anaiak Joan Fernandez Dorrekoari 6 kintal burdina zor zizkion, eta
honek hari bi ohe, upelgile-erremintak, platerak eta
tresnak exekutatu zizkion, Joan Perez EtxezarreAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan takoa eskribauaren agirien arabera. Zor hura Pedro
Martinez Etxabekoa zumaiarra, Joan Zatarain aiarra eta Indo anaiak ordaindu zuen, eta 356 maraiko auziMartin Itziar zestoarra (ikus [XVI. m. (42-I) 5] agiria). gastuak ere bai.
- 1542-I-18an, Zestoako Urbietan, Blas Artazubiaga
eskribauaren bidez Zumaiako Joan Narruondok ahalordea eman zion Zestoako Martin Indori. Joan Narruondok auzi kriminala eta zibila zituen Zestoako
Frantzisko Esnalen aurka, eta Martin Indok ordezkatuko zuen.
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- 1542-VII-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriHorrez gain Joan Martin Indok Zumaiako Marina Garratzari zor zizkion 8 dukatak ere Pedro Indo bauaren aurrean Martin Indo agertu zen. Joan Ondaldek Martin Indori 15 kintal burdina eta urrezko 6 dukat
anaiak ordaindu zituen.
zor zizkion, Esteban Eztiola eskribauaren bidez eginOndorioz, Joan Fernandezek anaiari bere etxea eta dako obligazio-agiriaren arabera. Gainera Martinek
lursail bat bahituran eman zizkion bi urterako. Etxea- Zestoako Kontzejuari Ezkurroan eta Aizpeltzen basoa
ren mugakide hauek ziren: Domingo Errezusta zena- erosi zion ikatza egiteko. Karga ikatzeko 3 txanpon
ren etxea eta Joan Fernandez Dorrekoaren etxea. Bi ordaindu zizkion Kontzejuari.
urteren buruan Joan Fernandez Indokoak anaiari aipaMartin Indori, premia zuenean, bere anaia Joan
tutako dukat, marai eta kintal burdinak ordaintzen ez
bazizkion, denaren jabe Pedro Indo anaia izango zen. Martin Indok lagundu ziolako, hark honi eskubidea
eman zion Joan Ondalderi burdinak eta dukatak koJoan Fernandez anaia Pedroren maizter gisa geratu bratzeko, eta Kontzejuaren basoak (ikatza egiteko
zen aipatutako etxean. Lekuko Pedro Dorrekoa, Ma- egurra) beretzat hartzeko. Martin Indo arduratuko zen
teo Oikia eta Gaspar Arratia? izan ziren (ikus [XVI. ondasunen saneamenduaz.
m. (42-V) 4] agiria).
Bestalde, Joan Martin Indo eta Joan Kortazar Mar- 1542-V-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- tin Indoren fidatzaile ziren honek Blas Artazubiagari
kribauaren bidez Zestoako Martin Indok ahalordea emandako obligazio-agirian, eta Martin Indok onik
eman zien Valladolidko Kantzelaritzako Joan Ante- aterako zituen obligazio hartatik.
zana, Joan Urkizu, Joan Angulo, Joan Lazkano, Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Intxaurregi,
Cortiguera eta Pedro Perez del Burgo prokuradoreei.
Martin Indok auzia zuen Zumaiako Joan Indorekin, Grazian Ganbara, Joan Kortazar eta Pedro Goienetxea.
eta ahalordea jasotakoek ordezkatuko zuten.
Biharamunean, Martin Indo eta Joan Martin Indo
Agirian lekuoetako bat Esteban Edarritzaga izan Zestoako Ezkurroan eta Aizpeltzen ziren. Ikatza egiteko basora sartu zuen Martinek bere anaia Joan Marzen (ikus [XVI. m. (42-V) 6] agiria).

1.14. irudia. aizarnako
ezkurroa.
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tin, eta han honek haritz batzuen adarrak moztu zituen, zorrak ordainduta zeudelako, Martin Ondaldek Marbasoen jabe zela adieraztearran. Lekukoetako bat Mi- tin Indoren eta Indoko anai-arreben administratzaile
gel Azkue izan zen (ikus [XVI. m. (42-VII) 3] agiria). gisa ordainagiria eman zuen.
- 1542-VII-13an, Zestoako Urbietan, Blas Artazubiaga eskribauarengana zestoar hauek hurbildu ziren:
Martin Indo eta Domingo Urbieta apaiza. Martinek
Santa? Indo izeneko lekuan, Urbietan, etxola, baratzea eta sagastia zeuzkan. Haien mugakide ziren Txiribogako lurrak eta herri-lurrak. Ondasun haiek Martin Indok Domingo Urbieta apaizari saldu zizkion 60
dukatean, eta Domingok prezio osoa ordaindu zion
Martini. Martin arduratuko zen saldutako ondasunen
saneamenduaz.
Ondoren Martinek Domingo etxolara, sagastira eta
baratzera sartu zuen, eta Domingok, jabea zela adieraziz, ateak itxi eta ireki egin zituen, eta sagastiko adarren bat edo beste zein baratzeko azaren bat edo beste
moztu zuen.
Jarraian Domingok (jabe berriak) Zestoako Maria Indo maizter ipini zuen erositako ondasun haietan. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Urbieta
eta Joan Oliden morroia, eta Bartolome Etxabe (ikus
[XVI. m. (42-VII) 4] agiria).
- 1542-VII-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Ondalde, Martin Indo eta
honen emazte Katalina Urbieta aurkeztu ziren. Martin
Ondaldek zioenez, Martin Indo Katalina Urbietarekin
ezkondu zenean, Katalinari Maria Beltran Urbieta
amak eta Joan Urbieta anaiak dote hau agindu zioten:
130 kintal burdina, behi bat bere txahalarekin, 6 ardi,
4 ohe oso, kutxa bat eta arropak.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Ausoroetxea, Joan Otaegi eta Martin Enbil (ikus [XVI. m.
(42-VII) 6] agiria).
- 1542-VIII-2an, Zestoan, Frantzisko Zubiaurre
alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
Katalina Urbieta (Martin Indoren emaztea) azaldu
zen. Martin Indo herritik kanpo Frantziako erreinuko
lurretan omen zebilen, eta Katalinak Gipuzkoako
korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako
prokuradoreei ahalordea eman behar zien; izan ere,
Katalinak bere doteko ondasunak eta senarraren ondasunak Joan Martinez Olotzagakoak eta beste zenbait hartzekodunek egindako exekuzioetatik babestu
egin nahi zituen.
Senarra kanpoan zelako, Katalinak ahalordea emateko baimena alkateari eskatu zion. Informazioa izan
zezan, Katalinak Frantzisko Zubiaurreri hiru lekuko
zestoar hauek aurkeztu zizkion: Joanes Ibañeta, Domingo Lizarrarats eta Joan Fernandez Olazabalgoa.
Zin egin ondoren, hirurek aitortu zuten Martin Indo
Frantziako erreinuko lurretan zebilela, hartzekodunen
beldur zelako.

Alkateak, bere aginpidea erabiliz, baimena eman
zion Katalina Urbietari, bere ahalordeak eman zitzan.
Halaxe egin zuen Katalinak. Lehenbizi Gipzukoako
korrejimenduko prokuradore hauei eman zien: Jeronimo Atxagari, Beltran Arizmendiri eta beste bost
prokuradoreri. Gero Valladolidko Kantzelaritzako
hauei: Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Antezanari,
Kintal burdina haiek Martin Indo eta anai-arrebek Joan Lazkanori eta beste hiru prokuradoreri. Katali(hau da Indo etxekoek) zituzten zorrak ordaintzeko nak bere anaia Domingo Urbietari ere eman zion bere
izango ziren. Hartzekodunak Maria Joango Auso- ahalordea.
roetxea (Martin Indoren ama) eta honen senar FernanAhalorde-agirietan lekuko zestoar hauek izan zido Olazabal medikua ziren.
ren: Maria Perez Artzubiagakoa, Joan Gorosarri esKatalinari eta Martin Indori dote osoa 10 edo 12 kribaua eta Migel Aizarna (ikus [XVI. m. (42-VIII)
urte lehenago ordaindu zietelako, eta Indo etxearen 1] agiria).
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1.15. irudia. Zestoako
ariztondo plaza.

- 1542-VIII-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Lopeitza Ariztondo alarguna agertu
zen. Martin Indok 9 dukat eta 8 txanpon zor zizkion,
lehenago egin zion zorraren azken zati gisa. Orduan
jakin zuenez, ordea, Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak eta beste zenbait hartzekodunek Martin Indoren ondasunak exekutatu egin zituzten.
Lopeitzari exekuzio haiei aurka egitea komeni zitzaion, eta horretarako ahalordea eman zien Gipuzkoako
korrejimenduko prokuradoreei: Jeronimo Atxagari,
Joan Perez Arranibarkoari eta beste bost prokuradoreri.
Ahalordea eman zien, halaber, Valladolidko Kantzelaritzako Joan Antezanari, Joan Otxoa Urkizukoari eta
beste hiru prokuradoreri, auzian ordezka zezaten.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin Otxoa Ermukoa, eta Joan Akertza (Olidengoa) arroarra (ikus
[XVI. m. (42-X) 10] agiria).

1.1.7. Domingo Lizarrarats aita-semeen
eta lizarrarastaren agiriak
1.1.7.1. Lizarrarastarren obligazio-agiriak

Ahalorde-agirian lekuko honako zestoar hauek
izan ziren: Joan Pagino, Joan Artiga eta Frantzisko
Artiga (ikus [XVI. m. (42-VIII) 18] agiria).

- 1542-III-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Domingo Lizarrarats (aita?), eta, bestetik, Errezilgo
Pedro Iturriaga eta Domingo Iturriaga aita-semeak,
eta Azpeitiko Andres Errezusta. Hauek zestoarrari Errezilgo Artzegitxipiren barreneko basoan 300
edo 400 karga ikatz egingo zizkioten hurrengo garizumaren hasierarako. 3,5 txanpon kobratuko zuten
egindako karga ikatzagatik.

- 1542-X-20an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Ondalde (Ondalde
etxearen jabea) eta Maria Anton Indo alarguna elkartu
ziren. Maria Antonek Joani 5,5 dukat maileguz eman
zizkion, eta Joanek zorra hurrengo urteko abuztuko
Andre Mariaren egunean ordainduko zion.

Egun hartan 10 dukat kobratu zituzten, eta
gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko zien
Domingo Lizarraratsek. Lekuko Zestoako Frantzisko Artiga eta Domingo Urbieta, eta Errezilgo
Jakobo Urteaga izan ziren (ikus [XVI. m. (42-III)
5] agiria).
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- 1542-VIII-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eskribaua agertu zen. Lehenago Frantzisko
Lopez Mandiolatzakoak aitorpena egin zuen, Joan
Martinezek sinatuta, Sevillan zebilen Domingo Lizarrarats zestoari (semeari) 39 kintal burdina mehea zor
zizkiola. Joan Martinez Lasaokoak zorra bere gain
hartu zuen, eta obligazio-agiria eman zion Domingo
Lizarraratsi hurrengo Domu Santu egunean Beduan,
zerga guztiak ordainduta, 39 kintalak ordaintzeko.

eta Domingo Garratza zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (42-X) 13] agiria).
- 1542-X-29an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zumaiako Joan Mirubia eta Saiazko Martin Izeta
(Izetagoikoa), eta, bestetik, Zestoako Domingo Lizarrartas aita. Domingok 7 dukat eman zizkien maileguz
beste biei, eta hauek zorra hurrengo urteko ekaineko
San Joan egunean ordainduko zioten.

Obligazio-agirian lekuko Joan Artiga, Joan Urbieta
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Martin
Azkue, Joan Zubiaurre eta Joan Pagino (ikus [XVI. eta Domingo Etorra zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
m. (42-X) 16] agiria).
m. (42-VIII) 7] agiria).
- 1542-X-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Aiako
Domingo Akiendo? edo Zinkunegi, eta, bestetik, Zestoako Domingo Lizarrarats aita. Aiarrak konpromisoa
hartu zuen zestoarrari Ezkurroako basoetan hurrengo
martxoko Andre Mariaren egunerako 150 karga ikatz
egiteko. Karga ikatz bakoitzagatik 3,5 txanpon ordainduko zizkion Domingo Lizarraratsek.

1.1.7.2. Lizarrarastarren ahalordeak
- 1542-III-24an, Sevillako Gradas kalean (katedralaren ondoan), Luis Aiora eskribauaren aurrean, han
bizi zen Zestoako Domingo Lizarrarats bankaria
agertu zen. Ahalordea eman zien Zestoako Antonio
Lizarrarats bikario eta anaiari, Blas Artazubiaga eskribauari eta Pedro Altzolarats merkatariari.

Ahalordea zutenak Domingori egin zizkioten zoIkazkinak 52 karga ikatz eginak zeuzkan, eta zestoarrak 9 dukat aurreratu zizkion bere lanagatik. Kon- rrak (dirua edota salgaiak) kobratzen saiatuko ziren.
tratuan lekukoetako bi Martin Perez Artzubiagakoa Lekuko Joan Bautista Hurtado eta Francisco Bravo

1.16. irudia.
aizarnazabalgo
Mirubia.
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Behiek 18 dukat balio zuten, eta haien ugalketa eta
eskribau sevillarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (42etekinetatik ordainduko zizkion Martinek bikarioari
III) 5] agiria).
18 dukatak. Ordaindu ondoren izango ziren ganaduak
- 1542-IV-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- erdi bana.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: Domingo LizaMartinek ondo gobernatuko eta zainduko zituen
rrarats aita, Antonio Lizarrarats seme eta bikarioa, eta
Domingo Urbieta apaiza. Domingo Lizarraratsi Por- behiak, eta haien kontu Antonio bikarioak eskatutako
tugaleteko Joan Basori jaunak Beduan emateko 1.500 bakoitzean emango zion. Martinek behiak gaizki gokintal burdin mea zor zizkion, eta haiek (edo balioa bernatzen bazituen, Antonio Lizarraratsek ganadua
dirutan) kobra zitzaten, Domingo Lizarraratsek aha- Martin Ondalderi kendu eta beste norabaitera eraman
ahal izango zuen.
lordea eman zien bi apaizei.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Arreitzakoa, Domingo Ezenarro eta Joan Legarda
(ikus [XVI. m. (42-IV) 6] agiria).

Agirian lekukoetako bi Matxin Ondalde eta Domingo Urbieta apaiza izan ziren (ikus [XVI. m. (42)
1] agiria).

- 1542-VIII-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats aita, bere seme
Antonio Lizarrarats apaiza eta Domingo Urbieta apaiza aurkeztu ziren. Domingo Lizarraratsi zorrak egin
zizkioten Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan, Asturiasen, Frantziako erreinuan eta beste zenbait lekutan,
eta dirua, burdinak eta beste zenbait gauza jasotzeko
zeuzkan. Domingo Lizarrarats aita, ordea, pertsona zaharra zen eta ez zen gauza kobrantza-lan haiek egiteko.

- 1542-I-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Zestoako Domingo Lizarrarats aitak
ordainagiria eman zion Migel Altzateri. Honek lehenago agindutako 100 karga ikatzak eman egin zizkion
Domingori, eta ordura arte elkarrekin izandako tratuen kontuak ere garbituta geratu ziren.

Ondorioz, ahalordea eman zien seme Antonio Lizarratas eta Domingo Urbieta apaizei, haren izenean
eta harentzat zorrak kobra zitzaten. Ahalmena zuten
zordunak auzitara eramateko eta zordunekin tratuak
eta itunak egiteko.

- 1542-I-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats aita eta Maria
Perez Idiakaizkoa alarguna aurkeztu ziren. Maria Perezek Azkoitiko Nikolas Aitzaga eskribauari 3 dukat
zor zizkion; izan ere, Maria Perezen seme Martin
Lizarrarats eskribau azkoitiarraren etxean eskolako
ikasketak egiten ibili zen.

Ahalorde-agirian honako zestoar hauek izan ziren
lekuko: Domingo Arrona, Martin Arano eta Martin
Ondalde zaharra (ikus [XVI. m. (42-VIII) 9] agiria).
1.1.7.3. Lizarrarastarren ordainagiriak, etab.
1542. urtean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioak eta Martin
Ondaldek tratua egin zuten. Antoniok Martini 6 behi
eta txahal txiki bat eman zizkion, honek hurrengo 10
urteetan bere baserrian erdi bana haz zitzan.

Lekuko Antonio Lizarrarats eta Domingo Urbieta
izan ziren (ikus [XVI. m. (42-I) 6] agiria).

Bestalde, Nikolas Aitzagaren suhiak Domingo Lizarraratsi zorra egin zion. Ondorioz, Maria Perezek
3 dukatak zuzenean Domingo Lizarraratsi eman zizkion, eta honek Maria Perezi ordainagiria eman zion.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa apaiza, Esteban Edarritzaga, eta Martin
Arano (ikus [XVI. m. (42-I) 7] agiria).
- 1542-IV-16an, Zarauzko Tellerian, Beltran Mendia eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik,
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zarrarats arbitroek beren epaia eman zuten. Katalina Etxaberi, lehendik jasotako diruaz gain, 52 dukat
emango zizkioten seniparteagatik Joan Martinez Etxabekoak eta Maria Beltran izebak. Hurrengo ekaineko
San Joan egunean 12 dukat ordainduko zizkioten, eta
handik aurrera urtero 10 dukat, aipatutako 52 dukatak
Auzia bi arbitro epaileren esku uztea erabaki zuten. osatu arte.
Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Joan LizarraKatalinak, gai hura zela eta, ezingo zuen berriz
rats izango ziren arbitro. Hilabeteko epea zuten auzia
ebazteko, eta beste hamar egunez luzatu ahal izango auzitara jo. Eskribauaren gastuak erdi bana ordainzen. Ados jartzen ez baziren, hirugarren arbitroa ere duko zituzten, eta auzi-gastuak alde bakoitzak bereak
ordainduko zituen. Esteban Eztiola eskribaua eta Joan
hautatu ahal izango zuten.
Agote izan ziren lekukoetako bi (ikus [XVI. m. (42Bi aldeek beteko zuten arbitroen epaia (ikus [XVI. V) 2] agiria).
m. (42-IV) 3] agiria).
- 1542-VIII-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- 1542-IV-17an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauak kribauaren aurrean Domingo Lizarrarats aita eta MarArroako Joan Perez Areitzagakoari eta Joan Lizarraratsi tin Azkue mazolaria azaldu ziren. Bien arteko tratuen
jakinarazi zien arbitro epaile hautatu zituztela Joan Mar- kontuak egin zituzten, eta Martinek Dmingori zorra
tinez Etxabekoak eta Katalina Etxabek. Bi arbitroek zio- ordaindu ziolako, honek ordainagiria eman zion. Letenez, hilabeteko epea luzatu egingo zuten beste hamar kuko Joan Artiga, Joan Arano eta Joan Etxegarai zesegunez, eta gaia aztertu ondoren beren epaia emango toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (42-VIII) 17] agiria).
zuten. Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Lope Irure izan
- 1542-IX-6an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriziren lekuko (ikus [XVI. m. (42-IV) 5] agiria).
bauaren bidez Zestoako Domingo Lizarrarats aitak
- 1542-V-2an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribaua ordainagiria eman zion Arroako Grazia Etxeari. Blas
bertan izanik, Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Li- Artazubiagaren aurrean lehenago Garzia Etxeak 2
Laurgaingo Maria Beltran andrea eta Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoa, eta, bestetik, Katalina
Etxabe. Bi aldeek desadostasuna eta auzia zuten korrejidorearen entzutegian Katalinak Aizarnazabalgo
Etxabegoikoan zuen seniparteaz.

1.17. irudia.
aizarnazabalgo
etxabegoikoa.
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kintal burdina eta 2 dukateko zorra egin zion Domin- MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-I) 6] agiria
gori, baina Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia- eta VIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1541) liburuko
[XVI. m. (41-III) 26] agiria).
ren bidez zorra ordaindu egin zion Domingori.
- 1542-II-8an, Zumaian, Joan Perez Elorriagakoa
Ordainagirian lekuko Zestoako Sebastian Zelaia?
eta Joan Urbieta, eta Debako Joan Olazabal izan ziren eskribauaren aurean Martin Diaz Mirubikoa aurkeztu zen. Bartolome Txiribogak eta Domingo Arrona
(ikus [XVI. m. (42-IX) 3] agiria).
fidatzaileak hamar urtean urtero ordaindu beharreko
- 1542-IX-20an, Oikiako Ozpiden, Zumaiako Joan zorraren hirugarren eta laugarren urteei zegokiena ez
Arbestain eskribauaren aurrean Katalina Etxabe alar- zioten ordaindu. Beraz, Zumaiako Joan Fernandez
guna eta Joan Martinez Etxabekoa elkartu ziren. Ka- Arbestaingoa eskribauaren aurrean hartutako konprotalinak Joan Martinezekin eta honen ama Maria Bel- misoa ez zuten bete.
tranekin auzia izan zuen, eta Arroako Joan Lizarrarats
Ondorioz, korrejidorearen aginduz, 50,5 kintal
eta Joan Perez Areitzagagoienekoa arbitro epaileek
kondenatu egin zituzten ama-semeak Katalinari 52 burdina, 30 dukat eta 38 marairen balioagatik Txiribogako etxea, burdinola, errota eta gainerako ondadukat epeka ordaintzera.
sunak exekutatu egin zituzten, korrejimenduko Joan
Egun hartan Joan Martinezek lehen epeko 12 Eizagirre eskribauaren agirien arabera.
dukat ordaindu zizkion, eta Katalinak ordainagiria
Egun hartan, ordea, Domingo Arronak Martin
eman zion. Lekuko hauek izan ziren: Joanes Olazabal, Martin Etxabe eta Sebastian Duana (ikus [XVI. Diaz Mirubikoari 45,5 kintal burdina, 30 dukat, 138
marai eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkion. Marm. (42-IX) 15] agiria).
tin Diazek ordainagiria eman zion Domingo Arronari. Eskubidea eman zion Domingok burdina eta diru
1.1.8. Domingo Arronaren eta
haiek Bartolomeri kobra ziezazkion. Martin Diazek
arronatarren kontratu eta agiriak
hamargarren urteko azken epeari zegokion zatia kobratu arte bere eskubideak izango zituen.
1.1.8.1. Domingo Arrona eta Bartolome
Txiribogaren ondasunak
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Martin
Zestoako Txiribogako etxea, burdinola eta errota Zu- Otsango apaiza, Andres Martinez Malleakoa eta Marmaiako Martin Diaz Mirubikoak bereganatuta eduki tin Ibañez Antxiagakoa?. Agiri hura Tolosan uztailaren
zituen 1537. urtera arte, baina orduan Bartolome Txi- 12an Jeronimo Atxagak korrejimenduan aurkeztu zuen.
ribogak eta honen fidatzaile Domingo Arronak tratua
- 1542-V-14an, Tolosan, Alvar Perez de Navia koegin zuten Martin Diazekin. Bartolomek eta Domingo fidatzaileak zorra epeka hamar urtean ordainduko rrejidoreak agindua eman zien Probintziako Lope Menziotelako, hauen esku geratu ziren Txiribogako onda- dez merio nagusiari eta merioordeei. Zestoako Joanes
sunak (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) Garratzak eskatuta, Bartolome Txiribogari eta Joan Bengoetxea fidatzaileari ondasun batzuk exekutatu egin zizliburuko [XVI. m. (37-VIII) 21] agiria).
kieten: bi zaldi; Txiribogako burdinolako kurrikak, gabia,
Geroztik auziak aurrera jarraitu zuen zordunek ur- palankak, hauspoak eta tresnak; Bengoetxeko zaldia, sotero zegokien 227,5 kintal burdina, 151 dukat eta 317 roetako laborea, sagarrak, gaztainak, etab.
maraiko zorraren hamarrena ordaindu ez zutelako.
Beraz, merioak edo merioordeek Txiribogara joan
Txiribogako etxe, burdinola, errota eta gainerako ondasunak exekutaturik zeuden (ikus VII ZESTOA XVI. eta ondasunak Joanes Garratzari emango zizkioten.
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exekutaturiko ondasunen jabetza Martin Perez Artzubiagakoari (Domingo Lizarraratsen izenean) emateko.
Bartolome Txiribogaren arreba Katalina Txiriboga
(edo Katalina Urbieta) aurka atera zitzaion merioordeari, bere senipartea etxe hartan zuela esanez. Merioordeak Katalinari bere arrazoiak behar zen lekuan
azal zitzala adierazi zion. Gero merioordeak Martin
Perez Artzubiagakoa hartu eta etxera, burdinolara,
errotara eta abarretara sartu zuen. Martin Perezek
(Domingo Lizarraratsen izenean) han ibili, errotako
ura maneiatu, irina hartu, belarrak moztu, hauspoei
eta gabiari heldu eta beste zenbait gauza egin zuen,
jabetza bere gain hartu zuela adierazteko (ikus [XVI.
m. (42-II) 4] agiria).
1.1.8.2. Domingo Arronaren obligazio-agiriak
- 1542-I-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Martin Amilibia zestoarrak obligazioagiria eman zion Domingo Arronari. Martinek Do- 1542-X-14an, Azkoitian, Alonso Suarez Sedano mingori 4 dukat eta 25 marai maileguz hartu zizkion,
korrejidore eta lizentziatuak agindua eman zien Alonso eta zorra hiru hilabete barru ordainduko zion.
Valenzuela merio nagusiari eta merioordeei. Bartolome
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente
Txiribogak eta Domingo Arrona fidatzaileak 3 kintal
eta 4 libra burdina meheko zorra egin zioten Domingo Aisoro, Pedro Goienetxea eta Grazian Arzallus (ikus
Lizarrarats aitari. Zorra ordaintzen ez zutelako, Txiri- [XVI. m. (42-I) 8] agiria).
bogako etxea, burdinola, errota, laka, irina, sagastiak,
- 1542-VIII-14an, Zestoako Enekosauztegin, Blas
gaztainadiak, basoak, etab. exekutatu zituzten.
Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Domingo
Zorra ordaindu ez zutelako, eskatzen zietenean Arrona eta Azpeitiko Domingo Intsausti elkartu ziren.
merioak edo merioorderen batek, Txiriboara joanda, Zestoarrak azpeitiarrari maileguz 31 dukat eta 9 erreal
ondasun haiek jabetza Domingo Lizarraratsi emango balio zuten 25 kintal burdina eman zizkion Beduan (1
kintal = 1,27 dukat). Azpeitiarrak zorra hurrengo San
zioten.
Migel egunean ordainduko zion.
- 1542-X-14an, Azkoitian, Alonso Suarez Sedeno
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
korrejidoreak agindua bidali zien Bartolome Txiribogari eta Domingo Arronari, Domingo Lizarrarats aita- Domingo Garratza, Pedro Ausoroetxea eta Joan Otaeri zorra ordain ziezaioten. Exekutaturiko ondasunak gi (ikus [XVI. m. (42-VIII) 3] agiria).
saneatu gabeak omen ziren, eta Domingok zordunak
- 1542-IX-6an, Zestoako errebalean, Blas Artazupreso har zitzala eskatu zion korrejidoreari.
biaga eskribauaren aurrean Asteasuko Domingo Eli- 1542-XI-7an, Zestoako Txiribogan, Joanes Kara- zegi mertzeroa eta Zestoako Domingo Arrona elkartu
bela meriordea agertu zen korrejidorearen aginduaz, ziren. Zestoarrak asteasuarrari 2 dukat maileguz eman
1.18. irudia. txiriboga etxearen armarria.
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zizkion, eta honek hari zorra hurrengo 24 egun barru
ordainduko zion.
Lekuko hauek izan ziren: Asteasuko Joanes Igola,
Arroako Domingo Areitzaga eta Zestoako Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (42-IX) 4] agiria).
- 1542-XI-2an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Arroako Joan Agote eta Zestoako
Domingo Arrona agertu ziren. Domingok Joani 2 kintal
burdina pletinaren balioa dirutan eman zion, eta Joanek
zorra hurrengo urteko zaldun-inaute egunean ordainduko
zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
Obligazio-agirian lekuko Domingo Lizarrarats
aita, Domingo Urbieta apaiza eta Aulestiko beste gizon bat izan ziren (ikus [XVI. m. (42-XI) 2] agiria).
- 1542-XI-13n, Zestoako errebalean, Zumaiko Gartzia Agirrek (Oikiako Agirre etxearen jabeak) obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo Arronari, Blas
Artazubiaga eskribauaren bidez. Gartziak Domingori
1.19. irudia. arroako agotetxiki.
hurrengo urteko zaldun-inaute egunean 10 kintal burdina (Oikiako Igartzan landutakoak) emango zizkion
- 1542-II-20an, Zestoan, Esteban Etiola eskribauaOikiako errenterian, hain zuzen zestoarrak zumaiarrari
ren aurrean, Domingo Arronak Aizarnazabalgo Marburdina haien balio dirutan maileguz eman ziolako.
tin Ibañez Amilibikoari ordainagiria eman zion, hoLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Fer- nek hari 14 dukat eta 6 errealeko zorra ordaindu egin
nandez Olazabalgoa, Tomas Olaberria eta Joan Eze- ziolako.
narro (ikus [XVI. m. (42-XI) 12] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Eskoria1.1.8.3. Domingo Arronaren ordainagiriak, etab. tza, Joan Ezenarro eta Grazian Ganbara (ikus [XVI.
m. (42-II) 11] agiria).
- 1542-II-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1542-III-16n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriren bidez Domingo Arronak eta Martin Indok ordainagiria eman zioten Joan Ezenarro mandazainari. Joa- bauaren bidez Domingo Arronak ordainagiria eman
nek bete egin zuen Domingori eta Martini ikatzak zien honako hauei: Joan Fernandez Arreitzakoari, Maregin eta garraiatzeko zeukan konpromisoa. Gainera bi tin Esnali, Joan Etxezarretari eta Esteban Urkizuri?
aldeen artean egun hartara arte izandako tratuen kon- Lehenago azken lau hauek Joan Martinez Amilibikoa
eskribaua zenaren aurrean obligazio-agiria eman ziotuak eginda geratu ziren.
ten Domingori 26 kintal burdina ordaintzeko konproLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernan- misoaz. Egun hartan ordaindu zioten zorra. Dena den,
dez Arreitzakoa, Domingo Bengoetxea eta Fernando Domingok zioenez, lehenago ere eman zien ordainagiria, eta hura eta hau gauza bat bera zela adierazi zuen.
Zubeltzu (ikus [XVI. m. (42-II) 10] agiria).
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Lekuko Martin Indo, Domingo Urbieta apaiza eta Garratza, Joanes Garratza eta Joan Fernandez OlazaEsteban Edarritzaga izan ziren (ikus [XVI. m. (42-III) balgoa (ikus [XVI. m. (42-X) 15] agiria).
4] agiria).
Zestoako Marina Arronak (Joan Arrona zenaren
- 1542-IV-27an, Zestoako errrebalean, Blas Artazu- arrebak), auzia zuen Arroako Maria Arrazolarekin,
biaga eskribauaren aurrean Aiako Domingo Ostolatza honek Joan Arronarekin izandako Joaniko Arrona seeta Zestoako Domingo Arrona azaldu ziren. Lehena- meari buruz (ikus [XVI. m. (40-IV) 11] agiria). Ongo aiarrak eta Zarauzko Martin Esnalek zestoarrari 13 dorioz, 1542-XII-12an Valladoliden Kantzelaritzako
kintal burdinako zorra egin zioten. Zor hura osorik epaileek bere epaia eman zuten.
Domingo Ostolatzak ordaindu zion Domingo ArronaHaiek erabaki zutenez, Gipuzkoako Alvar Perez
ri, burdinak Beduako errenterian emanda.
de Navia korrejidoreak Maria Arrazolaren eta JoanOndorioz, zestoarrak ordainagiria eman zion aia- iko Arronaren alde emandako epaia zuzena zen, eta
rrari, eta eskubidea ere bai, zegokion zatia Martin Es- berretsi egin zuten. Alde bakoitzak bere auzi-gasnali kobra ziezaion. Lekukoetako bi Zestoako Migel tuak ordainduko zituen (ikus [XVI. m. (42-XII) 4]
Artazubiaga eta Aiako Joan Aranburu izan ziren (ikus agiria).
[XVI. m. (42-IV) 8] agiria).

1.1.9. Bartolome Txiribogaren eta Joan
- 1542-X-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Mirubiaren agiriak

bauaren bidez Domingo Arronak Azpeitiko Domingo
Intsaustiri ordainagiria eman zion. Azpeitiarrak zestoarrari 31 dukat eta 9 erreal zor zizkion, eta iragandako abuztuko 14 ordaindu behar zion zorra. Atzerapenarekin bazen ere, egun hartan kobratu zituen
Domingo Arronak diru haiek.
Lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Domingo

- 1542-IV-26an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren bidez Martin Lizasoeta zestoarrak ordainagiria
eman zion Zumaiako Joan Lopez Arteagakoari. 2
dukat eta 36 txanponeko zorra ordaindu zion Joan
Lopezek Martini, Zestoako Bartolome Txiribogaren
bidez. Horregatik Martinek eskubidea eman zion Bartolomeri zor hura Joan Lopezi kobra ziezaion.

1.20. irudia. Zumaiako
Ubillos jauregia.
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Agirian lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan 2,5 dukateko zorra egin zion, eta egun hartan zorra eta
Gartzia Villafrancakoa, Lope Fernandez Zumaiakoa auzi-gastuen 252 maraiak ordaindu zizkion.
eta Joan Askizu.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Perez
Jarraian, leku berean eta eskribau beraren bidez, Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Martin Perez ArtzubiaBartolome Txiribogak obligazio-agiria eman zion gakoa eta Domingo Lizarrarats aita (ikus [XVI. m.
Martin Lizasoetari, hurrengo abuztuko Andre Ma- (42-X) 14] agiria).
riaren egunean 2 dukat eta 36 txanpon ordaintzeko
konpromisoaz. Lekukoetako bi Lope Izeta eta Joan 1.1.10. Juliana Gebararen eta San Joan
Gartzia Villafrancakoa zumaiarrak izan ziren (ikus Perez Idiakaitz-Lilikoaren agiriak
[XVI. m. (42-IV) 7] agiria).
- 1542-VIII-4an, Zestoan, Blas Artazubiagaren au- 1542-V-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- rrean Altzolarats jauregiko Juliana Gebara eta Aiako
bauaren aurrean Zumaiako Joan Mirubia eta Joan Migel Segurola (Murgian bizi zena) aurkeztu ziren.
Sarasola gaztea aurkeztu ziren. Lehendik, Sebastian Migelek konpromisoa hartu zuen Julianarentzat UrZabalaga eskribauaren aurrean, Joan Sarasolak 20 danetako Saroeberrin luberria eginez goldatzen ari
dukateko zorra egin zion Joan Mirubiari, hark Aizar- zen lurretan lana amaitzeko. Horretarako Julianak
nazabalgo elizari zor zizkiolako eta Joan Mirubiak 3 dukat eman zizkion lehenago, eta Migelek lanak
kobratu behar zituelako.
hurrengo Domu Santu egunerako amaituta edukiko
zituen.
Egun hartan 9 dukat ordaindu zizkion Joan Sarasola gazteak, eta Joan Miruibiak haien ordainaBestela Pedro Aztik eta Maiagako maizterrak Migiria eman zion. Lekuko hauek izan ziren: Zes- gelen lanak aztertu eta falta zenaren balioa itzuli egin
toako Joan Apategi eta Martin Ondalde gaztea, eta beharko zion Julianari. Migelek ere bere aztertzailea
Arroako Domingo Areitzaga (ikus [XVI. m. (42- ipini ahal izango zuen.
V) 1] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Altzo- 1542-VII-10ean, Aizarnazabalgo San Kristobal larats, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua
Iroztegiko ermitan, Blas Artazubiaga eskribauaren bi- eta Esteban Eztiola eskribaua (ikus [XVI. m. (42dez ordainagiria eman zion Zumaiako Joan Mirubiak VIII) 2] agiria).
Saiazko Martin Ruiz Arangurengoari (edo Indagaratekoari). Elkarren artean (eta bien aita zenen artean)
- 1542-IX-18an, Zumaian, Joan Arbestain eskriizandako tratuen kontuak egin zituzten.
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zumaiako Joanes Mendaro apaiza eta elizako kudeaOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Domingo tzaile Joan Perez Elorriagakoa eta Joan Fernandez
Arretxe-Etxenagusia, Migel Agineta eta Joan Ben- Dorrekoa, eta, bestetik, Andres Martinez Malleakoa,
goetxea. Iroztegi izeneko lekua eremua (etxerik gabe- emazte Marina Ruiz Arteagakoaren ordezkari ere
ko gunea) zela adierazten da agiri honetan (ikus [XVI. izanik.
m. (42-VII) 1] agiria).
Bi aldeek desadostasunak zituzten belus beltzezko
- 1542-X-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- eliz jantzi bati buruz, eta auzia Zestoako San Joan Pebauaren aurrean Joanes Garratza apaizak ordainagiria rez Idiakaitz-Lilikoa arbitroaren esku utzita zeukaten.
eman zion Bartolome Txiribogari. Lehenago Bartolo- Egun hartan epaia emateko epea 60 egun luzatu ziomek Joanesi Domingo Amilibia eskribauaren aurrean ten bi aldeek arbitroari.
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Sagasti handiaren eta Sustraiaga artean zegoen
Agirian lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan
Saez Elizamendikoa, Pedro Martinez Indanetakoa eta Gaztainadiandia eta Gaztainaditxipia, Iturluzeaga,
Uberaga eta Lizardi gainekoa.
Sebastian Duana (ikus [XVI. m. (42-IX) 13] agiria).
1.1.10.1. Altzolarats jauregiko maiorazkoa
sortzeko agiria

Saiazko Urdanetan zeuzkaten beste lur eta ondasunak. Mugan zituzten Altzola (Zarauzko etxearena),
Laurgain, Zaltobieta, Izeta, Aranburu, Txatxarro eta
Elkano. Zestoa aldetik Arbe baserriaren eta Bekolaren
lurrak eta erreka zituen.

- 1542-X-9an, larunbatez, Zestoako Altzolarats jauregian Zarauzko Beltran Mendia eskribauaren aurrean
hauek elkartu ziren: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Txatxarroko lurrak zituen Urdaneta aldean jaurelizentziatua eta emazte Maria Perez Arronakoa (edo
giak, eta Zaltobietako lurrak ere bai, Zarauzko UrteAltzolaraskoa, Juliana Gebararen alaba).
tan. Albizuri etxeko lurrak zituen mugan. Olazarretan
Lehenbizi beren ondasunak lotuta maiorazkoa eta ere lurrak zituen Altzolarats jauregiak. Indo aldera,
hobekuntza sortzeko zuten asmoa eta horretarako Zestoako partean, Lerabide erreka eta erreka handia
zeuden arrazoiak adierazi zituzten. Etxekoen ospea zituen muga.
eta oroimena iraunarazi nahi zituzten, Altzolarats jauBekola ondoan beste lursail txiki bat zuen, eta Zorregiko maiorazkoa eta hobekuntza oinordeko baten
esku utzita. Toro hiriko lege berrian oinarritu nahi zu- notza azpian ere bai, Ibarrolako errotaren ubidearen
ondoan.
ten horretarako.
Lehenbizi Altzolarats jauregiak zituen ondasunen zerrenda egin zuten. Batetik Altzolarats jauregiko lur eta ondasunak zeuden, Aizarna aldera
Zestoako partean kokatuak. Haien mugak zehaztu
zituzten.

Getariako kale nagusian etxea zeukan Altzolarats
jauregiak, Joan Goiabideren eta Maria Perez Getaria-Baldakoaren etxe ondoan. Getariako Saratsagan
lursaila, mahastia eta baratzea zeuzkan. Mugakide
zituen hauen lurrak: Domingo Etzubirenak, Aldamar

1.21. irudia.
altzolarasko
sustraiaga.
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Maiorazkoan ondasunak lortu eta eraikinak egin,
etxekoenak, Sebastian Zabalagarenak, Maria Beltran
Barrundiarenak, Klara Askizurenak, Joan Perez Un- gauzak landu eta konpondu egiten zituztenean, hori
dena maiorazkoan eta hobekuntzan sarturik geratuko
tzagakoarenak eta Iñigo Atristainenak.
zen. Maiorazko izan beharrekoa bilauarekin edo judu
Getariako Asu aldean basoa zeukan. Getaria eta edo mairu jatorrikoarekin ezkontzen bazen, eskubide
Zarautz arteko Garrogoikoa baserria ere berea zuen, guztiak galduko zituen.
bere sagasti, lursail eta abarrekin. Mahastiak zituen
Oinordekoak legezko semea (edo alaba) izan beGetariako Aldamar, Akerregi eta Zubiagan.
harko zuen, eta ez gero buldaz edo erregeak legeztaAizarnan Benezi izeneko bi etxe zituen, bere sa- tua. Legezko seme-alabak bikiak baziren, oinordeko
gasti eta baratzeekin. Aizarnako elizan, horman, hi- bietan zein izango zen erabakitzeko araua ere eman
lobia zuen, eta hilobi aurreko eserlekua ere bazuen. zuten. Maiorazko izateko bi oinordeko itsasoan, geElizaren barruan San Frantziskoren kapera osoa berea rran edo beste lekuren batean hiltzen baziren, eta lezuen, eta kapilaua ipintzeko eskubidea ere bai. Eliza- henbizi zein hil zen jakiterik ez bazegoen, eskubideak
ren barruan beste bost hilobi ere bazituen Altzolarats nork izango zituen erabakitzeko era ere zehaztu zuten.
jauregiak.
Oinordekoak beti Idiakaitz-Altzolarats deiturak
Urdanetako San Martin elizaren patronatua ere erabili beharko zituen, eta haiena zein armarri zen ere
Altzolarats jauregikoena zen. Horrez gain burdinola, zehatz-mehatz deskribatu zuten heraldika aldetik, iruerrotak, ubideak, presak, etxeak, baserriak, ganaduak, di, kolore eta guzti. Lau laurdenekoa zen. Oinordeko
basoak, zuhaitzak, fruta-arbolak, larreak, errentak eta izateko eskubidea zuena Indietan, Jerusalemen edo
mairuen gatibu bazebilen, oinordetza bereganatzeko
etekinak bereak zituen.
zituen baldintzak ere ipini zituzten.
Ondasun haiek guztiak, senar-emazteak hiltzen
Oinordekoa beste etxekoren batekin ezkontzen bazirenean, San Joan Perez Idiakaitz legezko seme zaharrenari (maiorazkoari) utzi nahi zizkioten, eta hau zen, Idiakaitz-Altzolarats deitura erabiltzen jarraitu
hila bazen, honen legezko seme zaharrenari, edo, hau beharko zuten.
ez balego, legezko biloba gizon zaharrenari, nahiz eta
Maiorazkoan eta hobekuntzan sartutako ondahau bere osabak baino gazteagoa izan.
sunak ezingo ziren bahitu, hipotekatu, trukatu, saldu
San Joan Perez Idiakaitz oinordekoak semerik ez edo besterendu. Beti multzo berean bilduta egongo
balu, legezko alaba bat izango litzateke maiorazkoko ziren. Ondasunak zatitu edo saltzeko errege-erreginei
eta hobekuntzako oinordeko, San Joan Perezek auke- eskea egiten zienak, eskubide guztiak galduko zituen.
ratutakoa (zaharrena ala beste bat). Maiorazkoa eta Errege-erreginei eskea egin zieten San Joan Perez eta
hobekuntza jaso behar zituenak ezkontzeko izango zi- Maria Perez senar-emazteek maiorazkoa hausteko
tuen baldintzak eta beharrezko baimenak ere zehaztu baimenik eman ez zezaten.
zituzten. Bestela oinordetza galdu egingo zuen.
Maiorazkoak egingo zituen San Joan Perez liOinordekoak delituak egiten bazituen eta esker zentziatua, emazte Maria Perez Arronakoa (edo Altxarreko azaltzen bazen, oinordetza gabetzeko arauak tzolaraskoa) eta honen ama Juliana Gebara hiltzen
ere adierazi zituzten. Elizgizon, moja, fraide edo or- zirenean haien hiletak, hirurrena, bederatziurrena,
dena erlijiosoetakoek ezingo zuten oinordeko izan urteurrena eta bigarren urteurrena, eta olatak ematea.
(salbuespenen bat bazegoen arren), eta elbarri, ero, Santa Marina egunaren bezperan urteurrena ospatuko
zuten Aizarnako elizan etxeko hildakoen arimen alde.
mutu edo akatsen bat zutenek ere ez.
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1.22. irudia. aiako
Urdanetako hilerria.

Errege-erreginei San Joan Perez lizentziatuak eta
Ondasunen fruitu eta etekinak kudeatzeko eta
anai-arreben seniparteak ordaintzeko arauak ere ida- Maria Perezek eskea egin zieten, maiorazko eta hobetzi zituzten. Urdanetako San Martin elizan jasotako kuntza Toroko lege berriaren arabera sortzeko agiri
hamarrenak erretorearentzat izango ziren, eta hasiki- hura berretsi eta ontzat eman zezaten.
nak eliza mantentzeko. Bertako administratzaileek eta
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Zarauzko
serorek bete beharreko baldintzak ere ezarri zituzten.
Pedro Eizagirre eta Joan Migel Olaso, Getariako AnAizarnan Elorrondo aldera zegoen Benezi etxean ton Sorazabal, eta Aiako Joan Agirre mazolaria eta
benetako behartsuak edukiko zituzten. Hango ospi- Beltran Ostolatza (ikus [XVI. m. (42-X) 8] agiria).
talezainarentzako baldintzak ere ezarri zituzten. Bertako baratzea eta Iturluzeagako Gaztainadi handiaren 1.1.11. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
etekinak ospitalearentzat izango ziren. Altzolarasko tratu eta agiriak
oinordekoak kudeatuko zuen ospitalea, eta kapilaua
izendatuko zuen, ospitalearen aginduz Aizarnako eli- 1542-III-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauazan, San Frantziskoren kaperan, mezak eman zitzan. ren aurrean Joan Perez Idiakitz-Lilikoa aurkeztu zen.
Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari ahalordea
Altzolarats jauregiak zituen basoetan zuhaitzak eman zion. Joan Perezek Burgosko hiriko zergetatik
nola zaindu, mintegiak edukitzea, egurra ateratzea, errege-pribilegioaz urtero 60.000 marai kobratzeko
etab. nola egin behar zen zehatz-mehatz arautu zuten; eskubidea zuen, ama Domenja Lili zenak dohaintzan
baita ganaduak, soroak, mahastiak, baratzeak, etab. eman ziolako. 1542. urteari zegozkion 60.000 maraiak
zaintzeko era ere. Sagardoa eta ardoa jauregian edu- kobratuko zituen Joan Ortega jaunak Joan Perezentzat.
kitzeko upelak behar bezala edukiko zituzten.
Lekuko Zestoako Joan Ernataritz, Joan Ezenarro
Oinordekoak leialtasun-zina egin beharko zuen on- eta San Joan Amezketa izan ziren.
dasunak bereganatzen zituenean, agiri hartan ezarritakoa
bete egingo zuela onartuz. Gainera ondasunen inbentaOndoren, leku berean eta lekuko berak aurrean
rioa egingo zuen, ezer falta bazen berreskuratzeko.
izanik, Joan Perezek ahalordea eman zion Zestoako
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Martin Esteban Makatzagari. Burgosen 1541. urteari
zegozkion 60.000 maraiak Joan Ortega de Curiel jaunari kobratuko zizkion Joan Perezentzat (ikus [XVI.
m. (42-II) 13] agiria).
- 1542-VIII-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu zen. Valentziatik Antso Anda jaunak bidali zion
gutuna (abuztuaren 14koa) erakutsi zuen. Valladolidko Medina de Rioseco herriko ferian egongo ziren
Luis Falaguer eta Rodrigo Lerma jaunentzat zen.
Bi hauek Joan Perezi, edo honen ahalordea zutenei, Gaztelako 500 errealerainoko diru kopurua
emango zieten. Ordainetan truke-letrak jasoko zituzten, eta Antso Andari bidaliko zizkioten Joan Perezen
kontuan erregistra zitzan.
Jarraian Liliko Joan Perez jaunak ahalordea eman
zien Zestoako Martin Esteban Makatzagari eta Aizarnazabalgo Martin Ibañez Amilibikoari. Hauek Medina de Rioseco herrira joan eta han Luis Falaguer eta
Rodrigo Lerma jaunei 500 erreal kobratuko zizkieten.
1.23. irudia. azpeitiko Landetako ondarra

Ordainagiriak eta truke-letrak eman ahal izango
baserria.
zituzten, Valentziako Antso Andari bidaltzeko. Ahalordea zutenek auzitara jo zezaketen, eta letrak pro- nen alaba. Azpeitiko Soreasuko elizako Andres Loiotestatzeko, trukatzeko eta birtrukatzeko ahalmena ere la erretoreak ezkondu zituen. Azpeitiko onibar hauek
bazuten.
ekarri zituen Joan Martinez senarrak: elizaren aurreko etxea, bere tresneria guztiarekin eta ondoko ukuilu
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: eta orubearekin; harresiz kanpo Madalena aldera zuen
Joan Martinez Lilikoa, Joan Ezenarro eta Joan Arre- baratze hesitua; Ondarra baserria, bere ondasunetxe (ikus [XVI. m. (42-VIII) 16] agiria).
kin; Artzubi ondoko etxea; eta Azpeitiko Erdikaleko
orubea.

1.1.12. Joan Martinez Lasaokoaren eta
Katalina Belez Oñatz-Loiolakoaren
ezkontza-kontratua

Horrez gain, Joan Martinez idazkaria hartzekodun
zen, eta dirua zor zioten batzuk hauek ziren: Markos
Lopez Azkunekoa (gortean bizi zena), Joan Ibañez
- 1542-IV-16an, Azpeitiko Loiolan, Pedro Gartzia Garagartzakoa, Beltran Loiola (Loiolako jauna), MaLoiolakoa eta Martin Perez Eizagirrekoa eskribau az- dalena Araotzen oinordekoak, Martin Lopez Azkunepeitiarrek ezkontza-kontratua idatzi zuten. Joan Mar- koa, Arriarango jauna, Joan Otxoa Oiangurengoaren
tinez Lasaokoa zen senarra, Inkisizio Nagusiaren idaz- oinordekoak, Tomas Aranguren, Joan Goikoetxea,
karia, eta Katalina Belez Oñatz-Loiolakoa emaztea, Uranga batxilerra, eta Joan Otxoa Ondarkoa. Guztira
Martin Gartzia Oñazkoaren eta Madalena Araotz ze- 2.500 dukat baino gehiago zeuzkan kobratzeko.
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Hortik at, urrezko eta zilarrezko piezak, pitxerrak, 1.1.13. Narruondotarren,
eraztunak, katiluak, arropak, zaldia, etab. zituen. 400 iribarrenatarren eta olaberrietatarren
dukat baino gehiago balio zuten. Zin egin zuen onda- agiriak
sun haiek guztiak zeuzkala.
- 1542-II-2an, Zestoako errebalean, Blas ArtazubiaKatalina Belez emazteak ezkontzara ondasun hauek ga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik,
eraman zituen: Azpeitiko Enparangoikoa baserria bere Maria Zuube eta Martin Iribarrena senarra, eta, besondasun guztiekin, eta Agauntza baserria bere onda- tetik, San Joan Amilibia kudeatzailea. Joan Gartzia
sunekin; urrezko eta zilarrezko bitxiak eta arropak. Lasaokoaren Joan Martinez Lasaokoa gordailuzainak
Pedro Saiz Enparangoaren eta Domenja Olaberreita 34 dukat eman zizkion San Joan Amilibia kudeatzaiemaztearen eskutik jaso zituen Katalinak baserriak, leari, eta honek senar-emazteei. Martinek eta Mariak,
beraz, ordainagiria eman zioten San Joani.
Pedro Martinez Urangakoa eskribauaren aurrean.
Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Otxoa
Beltran Oñatz-Loiolak (Katalinaren anaiak eta San
Inazioren ilobak) Katalinaren ezkontzara ondasun Ermukoa eta Martin Artazubiaga zestoarrak eta Anhauek eraman zituen: 300 dukat (3 epetan ordaintze- ton Baltzola arroarra (ikus [XVI. m. (42-II) 1] agiria).
kotan), arropak, zilarrezko txarro eta katiluak, Artzubi ondoko baratzea eta Agauntza baserrian erdi bana
- 1542-II-4an, Beduan, Blas Artazubiaga eskrimaizterrarekin zeuzkan ganaduak.
bauaren aurrean Azpeitiko Joan Martinez Olaberrietakoa azaldu zen, Migel Martinez Olaberrietakoa seme
Beltranek fidatzaile hauek aurkeztu zituen: Beltran adingabea ere ordezkatuz. Epai bidez Azpeitiko Pedro
Lopez Gallastegikoa (Bergarako Ozaetako jauna), Mar- Errazti eta Domingo Intxausti ordezkaria kondenatu
egin zituzten Joan Martinezi 400 kintal burdina barratan
tin Martinez Atxarangoa batxilerra eta Martin Arana.
eta pletinatan ordaintzera. Dei egin zieten bi zordunei
Ezkontide bat hilda ezkontza legezko seme-alaba- Beduara ordainketa egitera joan zitezen, baina Beduara
rik gabe hausten bazen (edo seme-alabak testamentu- ez zen inor azaldu, arratsaldera arte zain egon arren.
rik egin gabe hiltzen baziren), ondasun bakoitza bere
Ondorioz, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak
jatorrizko enborrera nola itzuliko zen zehaztu eta eraagiria idatzi zuen, lekuko hauek izanik: Azpeitiko
baki zuten.
Beltran Irigoen eta Zestoako Gregorio Albiztur eta
Katalina Belezek, 14 eta 25 urte bitartekoa zelako, Martin Arbestain (ikus [XVI. m. (42-II) 2] agiria).
zin egin zuen kontratuak zioena bete egingo zue- 1542-VII-14an, Zumaian, Blas Artazubiaga esla. Lekuko Amador lizentziatua, Pedro Eizagirre eta
Nikolas Elola azpeitiarrak izan ziren (ikus [XVI. m. kribauaren aurrean Maria Otxoa Narruondokoa agertu zen. Zor baten gorabeheragatik auzia zuen Zes(42-IV) 4] agiria).
toako Katalina Txiribogarekin, eta ahalordea hauei
Beltran Oñatz-Loiola hau lehenago, 1538an, Joan eman zien: Gipuzkoako korrejimenduko Frantzisko
Errekalderekin ezkondu zen, hau da, Azkoitiko Erre- Lopez Gallastegikoari, Jeronimo Atxagari eta beste
kalde eta Bizkargiko etxeen Joan Lopez Errekalde- hiru prokuradoreri. Ahalordea eman zion, halaber,
koaren (Santiagoko ordeneko zaldunaren) alabarekin. Arroako Joan Zugastiri, auzian ordezka zezan.
4.500 dukateko dotea ekarri zuen emazteak ezkontzaLekukoetako bi zumaiar hauek izan ziren: Joanes
ra. Enperadoreak 1542-IX-25ean gutuna bidali zion
Beltrani haren zerbitzura Gipuzkoako kapitain jeneral Mendaro eta Mateo Urkiola (ikus [XVI. m. (42-VII)
5] agiria).
Antso Leibarekin jarrai zezan2.
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1.1.14. Etxabetarren, igarategitarren,
areitzagatarren eta zuubetarren agiriak
- 1542-II-19an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Aizarnazabalgo Katalina Etxabe alargunak
ahalordea eman zien hauei: Arroako Joan Zugastiri,
Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxaga, Beltran Arizmendi eta beste bost prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa,
Joan Antezana eta beste hiru prokuradoreri.
Katalinak auzia zuen Aizarnazabalgo iloba Joan
Martinez Etxabekoarekin eta Maria Beltran Laurgainekin Etxabegoiko etxean Joan Etxabe eta Maria Joan
Areitzaga gurasoengandik zegokion seniparteagatik.
Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten Katalina auzian.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Tomas Sasiola, Kristobal Goienetxea eta San Joan Agote, Debako eta Zumaiako auzotarrak (ikus [XVI. m. (42-II) 7] agiria).
- 1542-II-19an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Grazia Perez
Erretolakoa alarguna eta Domingo Erretola semea
aurkeztu ziren. Ordainagiria eman zieten Arroako
1.24. irudia. Beduaundi.
Maria Martinez Igarategikoari eta Joan Igarategi semeari; izan ere Maria Joan Igarategi alaba Domingo
- 1542-IX-13an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- Erretolarekin ezkondu zenean Maria Martinezek eta
biaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Zestoako semeak 80 dukateko dotea agindu zieten Joan Perez
Martin Azkue, Azpeitiko Migel Olaberrieta eta Martin Etxezarretakoa eskribauaren aurrean egindako konArzallus zestoarra. Martin Azkuek Migel Martinez Ola- tratuaren bidez.
berrietakoa zenaren zeta eta belusezko jipoia zeukan,
Hain zuzen egun hartan agindutako dotearen azken
Maria Intzitorbiak emanda. Migel Martinezen oinordeko
zelako, Migel Olaberrietak bereganatu nahi zuen jipoia. zatia ordaindu zuten, lekuko Debako auzotar hauek
izanik: Domingo Arantza apaiza, Joan Zugasti eta EsMartin Azkuek jipoia gordailuan Martin Arza- teban Luberriaga (ikus [XVI. m. (42-II) 8] agiria).
llusi eta Migel Olaberrietari eman zien, baina Martin
Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskribauaAzkuek eskatzen zien bakoitzean, bi eguneko epearen
barruan itzuli egin beharko zioten. Bestela 10 dukateko ren aurrean Arroako Maria Martinez Igarategikoa
isuna ordainduko zuten. Migelek Martin Arzallus obli- alargunak eta Joan Igarategi semeak ordainagiria
gazio hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen. eman zioten Arroako Joan Perez Areitzagakoari. Joan
Igarategi Joan Perezen alaba Maria Areitzagarekin
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Erretzabal, ezkondu zenean, Domingo Amilibia eskribauaren
Domingo Arrona eta Martin Intxaurregi (ikus [XVI. aurrean egindako ezkontza-kontratuan 110 dukat eta
arreoa agindu zituen Joan Perezek.
m. (42-IX) 9] agiria).
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1.25. irudia. arroako
areitzagagoiena.

Hain zuzen egun hartan agindutako dotearen azken
zatia ordaindu zien Joan Perez Areitzagakoak. Lekuko
Domingo Arantza apaiza, Joan Zugasti, Esteban Luberriaga eta San Joan Amilibia izan ziren (ikus [XVI.
m. (42-II) 9] agiria).

tortu zuenez, Joan Olearen aita Domingo Olea
zen, eta Katalinaren aita Joan Perez Areitzagakoa.
Domingo Olea eta Joan Perez Areitzagakoa aita
zena (Katalinaren aitona) lehengusu txikiak ziren,
hau da, anaien semeak.

- 1542-II-20an, Arroako San Esteban elizan, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik Joan Sorazu apaiza (Arroako bikarioordea eta
batxilerra), eta, bestetik, Arroako Joan Olea eta Katalina Areitzaga senar-emazteak. Hauek batxilerrari
Logroñoko Errodrigo Barrondo kalonje eta teologoak
(Gurutzada Santuko komisarioak) otsailaren 10ean
bidalitako baimen-gutuna (Antso Belasko notarioak
izenpetua) eman zioten.

Beraz, Joan Oleak eta Katalina Areitzagak laugarren mailako senidetasuna eta hirugarren mailako
odolkidetasuna zuten, baina barkamenaz ez zen eskandalurik sortuko.
Marina Areitzagazelaia lekukoak ere, zin eginda, Joan Errementarik bezalaxe erantzun zuen, eta
Joan Sorazuk senar-emazteei barkamena eman zien.
Ezkontza hartan izandako seme-alabak guztiz legezkoak izango ziren.

Joan Olea eta Katalina Areitzaga lehengusu txiki
izanik ezkondu ziren, eta bekatua egin zuten sexuAgirian lekuko arroar hauek izan ziren: Martin
harremanak izandakoan. Gutun hartan barkamena Azkaeta, Joan Zugasti eta Julian Otalora (ikus [XVI.
eman zitzaien, eta berriro ezkondu ahal izango ziren, m. (42-II) 12] agiria).
senidetasun-oztoporik egon ez balitz bezala.
- 1542-II-26an, Zestoako errebalean, Blas ArtaJoan Sorazuk testigantzak hartu zizkien zubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
Arroako Joan Errementariri eta Marina Areitzaga- Margarita Zuube (Joan Zuube harginaren alarguna),
zelaiari, Joan Zugasti eta Julian Otalora arroarren Joango Zuube eta Martin Zuube semeak, eta Maria
aurrean. Joan Errementarik zin egin ondoren ai- Zuube eta Grazia Zuube alabak.
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Joan Amilibiak, Joan Zuubek, Joan Apategik eta
beste zenbaitek zorrak utzi zizkioten Joan Zuube hargin zenari. Horregatik Margarita alargunak eta semealabek ahalordea eman zieten Joango Zuuberi eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari, Jeronimo
Atxagari eta beste lau prokuradoreri, zor haiek kobra
zitzaten. Joango Zuuberi ahalorde berezia eman zioten.

- 1542-XII-11n, Zestoan, San Joan Perez IdiakaitzLilikoa alkatea eta Blas Artazubiaga bertan egonik,
Arroako Maria Areitzaga azaldu zen. Mariaren senar
Joan Igarategi Probintziatik kanpo zebilen, eta Mariak alkatearen baimena behar zuen Arroako Marta
Ermuak Joan senarraren aurka eskatutako ondasunexekuzioari aurre egiteko.

Maria Areitzagak alkateari informazioa emateko
Ahalordean lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Grazian Etorraetxea, Martin Ondalde eta Kristo- Arroako Joan Sorazu eta Joan Armendia aurkeztu zizkion. Hauek zin eginda aitortu zutenez, Joan Igarategi
bal Erretzabal (ikus [XVI. m. (42-II) 15] agiria).
hartzekodunen beldur Gipuzkoatik kanpo zebilen, eta
- 1542-IV-12an, Zumaian, Joan Arbestain eskri- ez zuten espero laster itzuliko zenik.
bauaren aurrean Maria Alberrain? zumaiarra agerAlkateak baimena eman zion Maria Areitzagari,
tu zen. Gutxi gorabehera bi urte lehenago, Zestoako
Grazia Zuube zenak soineko morea eman zion sal ze- eta honek Maria Martinez Igarategikoa amaginarrezan eta haren dirua eman ziezaion. Mariak soinekoa barekin batera, ahalordea eman zien honako hauei:
Getarian saldu zuen 3,5 dukatean, Maria Perez Gazte- Arroako Joan Zugastiri eta Joan Perez Areitzagakoari;
Gipuzkoako korrejimenduko Frantzisko Lopez Gallasgi zumaiarraren bidez.
tegikoari, Jeronimo Atxagari eta beste hiru prokuradoMaria Alberrainek? Graziari dukat erdia ordaindu reri; eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Lazkanori,
zion, eta beste 3 dukat Grazia zenaren ama Katalina Joan Antezanari eta beste hiru prokuradoreri. Hauek,
Zuube zestoarrari bi epetan ordainduko zizkion: 1,5 Marta Ermuarekin zuten auzian eta beste auzietan ordukat ekaineko San Joan egunean, eta 1,5 dukat irai- dezkatu egingo zituzten Maria eta amaginarreba.
leko San Migel egunean.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko ArtiObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Gar- ga, Pedro Iribarrena eta Anton Sorazabal (ikus [XVI.
tzia Villafrancakoa, Joanes Ozpide eta Joango Portukoa. m. (42-XII) 3] agiria).
Geroago, Maria Amilibiak jaso zituen diru haiek 1.1.14.1. Bartolome Etxaberen eta emaztearen
Grazia Zuuberen izenean, Martin Ibarra eta Sebastian ordainagiria
Duana lekuko izanik (ikus [XVI. m. (42-IV) 2] agiria).
- 1542-VI-19an, Azpeitian, Joan Akemendi eskri- 1542-IX-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- bauarengana Zestoako Bartolome Etxabe eta emazte
bauaren aurrean Joan Perez Areitzagakoa eta San Joan Maria Joango Urbieta hurbildu ziren. Maria JoangoErmua agertu ziren. Joan Perezi 10 dukat zor zizkioten ren gurasoak Joan Urbieta eta Maria Ibañez Lasaokoa
Joan Olidenek eta Esteban semeak, lehenago Blas Ar- izan ziren. Maria Ibañezen anaia Martin Gartzia Latazubiagarekin egindako obligazio-agiriaren arabera. saokoa izan zen (Maria Nikolas Zabala-Lasaoren seHamar dukateko zor hura, ordea, San Joan Ermuak nar zena), eta anai-arreben guraso Joan Gartzia Laordaindu zion Joan Perezi, eta honek hari eskubidea saokoa eta Ana Artazubiaga zenak izan ziren.
eman zion aita-semeei zorra kobra ziezaien.
Maria Ibañez Lasaokoa ezkondu zenean, Martin
Lekuko Grazian Ganbara, Domingo Gorosarri eta Do- Gartzia Lasaokoa anaiak dote hau agindu zion: 200
mingo Zuube izan ziren (ikus [XVI. m. (42-IX) 12] agiria). kintal burdina, 1,5 marko pisuko zilarrezko katilua,
- 41 -

IX Zestoa XVI. Mendean (1542-1543)

1.26. irudia. Lasaoko
geltokia.

arropak eta arreoa. Hura zen Maria Ibañezi Lasaoko
etxe, burdinola, errota eta gainerako ondasunetan zegokion senipartea. Dote hura Joan Urbieta senarrari
eta honen guraso Domingo Artiga eta Maria Beltran
Urbietari ordainduko zien.

goa, eta Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa zirujaua (ikus [XVI. m. (42-VI) 4] agiria).

Martin Gartzia Lasaokoak Maria Beltrani, Joan
Urbieta senarrari eta Maria Ibañezi 200 kintal burdinak ordaindu zizkien, Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribau zenak idatzitako agiriaren arabera. Zilarrezko katilu, arropa eta arreoagatik Maria Nikolas
Zabala-Lasao alargunak 100 dukat ordaindu zituen,
Joan Urbietari (Maria Joangoren aitari) 100 kintal
burdina maileguz emanda. Kintal burdinak 14 erreal
balioa zuen (1 dukat = 11 erreal). Beraz, doteko 100
dukat eta 300 erreal jaso zituen Joan Urbieta aitak.

- 1542-V-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Frantzisko Zubiaurre eta Martin Lizasoeta
aurkeztu ziren. Martinek Ernioko Aldaolatza saroian
eta inguruan Frantziskoren 40 behi zaindu eta haziko
zituen. Maiatzaren erdi aldetik abuztuko Andre Mariaren egunera arte zainduko zuen ganadua. Zelaiko
etxeko behiak eta Joan Aranorenak ere zaindu ahal
izango zituen, baina beste inorenik ez.

1.1.15. Zubiaurretarren, olidendarren,
etxegaraitarren eta ermutarren agiriak

Frantziskok 3,5 dukat ordainduko zizkion Martini:
2 dukat 10 egun barru, eta 1,5 dukat abuztuko Andre
Ondorioz, Bartolome Etxabek eta Maria Joango Ur- Mariaren egunean. Frantzisko Artiga eta Joan Zubiaubieta emazteak uko egin zieten Lasaoko etxean ama- rre izan ziren lekukoetako bi (ikus [XVI. m. (42-V) 3]
ren seniparteagatik izan zezaketen edozein eskubideri, agiria).
bertako Maria Nikolasen Joan Gartzia Lasaokoa seme
nagusi eta oinordekoaren alde. Maria Joangok zin egin
- 1542-VII-17an, Zestoan, Zubiaurre etxearen onzuen agiriak zioena bete egingo zuela.
doko Ubee izeneko soroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Domingo Ibañ- eskribaua aurkeztu zen. Joan Perez, hain zuzen, Zuez Arrietakoa batxilerra, Joan Gorriaran ziratzailea, maiako Marina Ruiz Arteagakoaren eta honen senar
Frantzisko Berastegi? eta Joan Fernandez Olazabal- Andres Martinez Malleakoaren izenean zegoen.
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Martin Zubiaurrek egindako zorren ondorioz, korrejidorearen aginduz Ubee izeneko soroa Marina
Ruizen eta senarraren jabetza bihurtu zen. Horregatik,
Joan Perezek ekarritako langileek (gizon eta emakumeek) bertako gariak moztu eta bildu egin zituzten
Marina Ruizentzat.

tik. Aita-semeek 70 dukaten ordainagiria eman zioten
Maria Perezi, baina 20 dukat zorretan geratu zitzaizkion. Esteban Olidenek eta Joan Olidenek ordainagiria eman zioten Maria Perezi, kontratuko ohe, arreo,
kutxa eta jantziak ekarri zituelako.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Oliden, Joan
Orduan Martin Zubiaurrek gariak moztearen Akertza suhia eta Joan Arbegoikoa (ikus [XVI. m.
aurkako arrazoiak eman zituen. Galsoro haren jabea (42-IX) 14] agiria).
ez omen zen Marina Ruiz, eta gainera garia heldu gabe
- 1542-IX-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esomen zegoen. Ondorioz, bere protestaren lekukotza
jaso zezala eskatu zion Blas Artazubiaga eskribauari. kribauaren aurrera hauek hurbildu ziren: batetik San
Lekuko Zumaian bizi ziren Migel Enparandi eta Joan Joan Etxegarai (Pedro Etxegarai zenaren semea), eta,
Sorazu izan ziren (ikus [XVI. m. (42-VII) 7] agiria). bestetik, Martin Enbil, bere anaia Beltran Enbilen
ordezkari ere izanik. Martin eta Beltran, hain zuzen,
- 1542-IX-19an, Arroako Arbebekoan, Zumaiako Martin Enbil zenaren oinordeko ziren.
Joan Arbestain eskribauaren aurrean hauek bildu ziMartin Enbilek zioenez, San Joan Etxegaraik zenren: Arroako Joan Oliden, seme Esteban Oliden eta
honen emazte Katalina Antsorregi. Hauek ziotenez, bait florin eta ganadu zor zizkien, San Joanen aitaren
Maria Perez Antsorregikoak, Esteban eta Katalina testamentuan eta Martin Enbil zenaren aitorpenean
ezkondu zirenean, dotea agindu zieten, Zumaiako adierazten zelako. Desadostasunak ebazteko, auzia
Joan Perez Elorriagakoa eskribauak idatzitako kon- Zumaiako Joan Perez Mantzizidorkoa eta Domingo
Amilibia arbitro epaileen esku utzi zuten. Hauek beren
tratuaren arabera.
epaia hurrengo urtarrilaren erdirako emango zuten.
Egun hartan, lehen epeari zegozkion 90 dukatetaEpaia onartzen ez zuen aldeak 50 dukateko isuna
tik 70 dukat ordaindu zituen Maria Perez Antsorregikoak, zilarrezko errealetan, Joan Arbestainen esku- ordainduko zuen: erdia errege-ganberarentzat, eta

1.27. irudia. aizarnako
etxegaraisaletxe.
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beste erdia alde obeditzailearentzat. Arbitroek epairik
ematen ez bazuten, alde bakoitzak bere eskubideak
gorderik izango zituen. Joan Gorosarri eskribaua,
Martin Otxoa Ermukoa eta Joango Arraio izan ziren
lekuko (ikus [XVI. m. (42-IX) 16] agiria).
Urte hartako abenduaren 29an, arbitroek epaia
emateko epea hiru hilabetez luzatu zuten. Lekuko
Domingo Ezenarro, Domingo Aranburu eta Martin
Arano izan ziren3.
Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako San Joan Etxegarai eta Debako
Joan Urain agertu ziren. San Joanek Joani hezitako idia
erosi zion 6,5 dukatean, eta zorra bi epetan ordainduko
zion: 4 dukat hurrengo Eguberrietan, eta 2,5 dukat hurrengo Pazko garizumakoan. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Domingo Arrona, Martin Otxoa Ermukoa
eta Martin Enbil (ikus [XVI. m. (42-IX) 17] agiria).
- 1542-X-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Marta Ermua eta Joan Agote azaldu
ziren. Martak auzia zuen Arroako Joan Igarategirekin,
honek 48 dukat zor zizkiolako, eta ahalordea eman
zien bere senar Joan Agoteri eta Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Joan Perez Arranibarkoari, Beltran Arizmendiri eta beste sei prokuradoreri, auzian ordezka zezaten.

- 1542-X-1ean, Arroako Torrea etxean, Zumaiako
Joan Arbestain eskribauaren aurrean Arroako San Joan
Ermua azaldu zen. Joan Perez Areitzagagoienekoak
emanda, San Joan Ermuak eskubidea zuen (Blas Artazubiaga eskribauak egindako agiriaren arabera) Joan
Olideni eta Arbebekoa etxekoei 10 dukat kobratzeko.
Egun hartan Esteban Olidenek eta Katalina Antsorregi emazteak San Joan Ermuari 10 dukatak ordaindu
egin zizkioten, eta honek haiei ordainagiria eman zien.
Lekuko hauek izan ziren: Tomas Sasiola eliz mutila,
Joan Arbegoikoa, San Joan Amilibia eta Joan Zugasti.
Jarraian, leku berean eta lekuko zein eskribau beraren aurrean, San Joan Ermua eta Maria Sebastian
Elorriaga emaztea aurkeztu ziren. Lehenago Joan Perez Elorriagakoa eta Esteban Eztiola arbitroek epaia
eman zuten, Arbebekoa etxean Maria Sebastiani doteagatik 100 dukat zegozkiola erabakiz.
Esteban Arberen administratzaileak lehenago San
Joan Ermuari eta emazteari 50 dukat eman zizkien,
eta egun hartan Esteban Olidenek eta Katalina Antsorregi emazteak beste 50 dukat eman zizkieten. Beraz,
haiek hauei ordainagiria eman zieten (ikus [XVI. m.
(42-X) 2] agiria).

1.1.16. Beltran Arizmendiren eta Marina
Garratzaren arteko auzia

Lekuko hauek izan ziren: Arroako Domingo Baltzola eta Zestoako Anton Aizarna, Pedro Goienetxea 1539. urteaz gero, Zumaiako Marina Garratzak auzia
eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (42-X) 1] agiria). zuen Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoa zenaren oinordekoekin, 50 kintal burdina zor zizkiote- 1542-XI-2an, Zumaian, Joan Arbestain eskribaua- lako (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538 - 1539)
ren aurrean Arroako Joan Agote eta emazte Marta Er- liburuko [XVI. m. (39-IX) 5] agiria).
mua aurkeztu ziren. Arroako Joan Igarategik 48 dukat
zor zizkien, eta haiek kobratzeko ahalordea eman zieten
- 1542-II-17an, Azpeitian, Alvar Perez de Navia
Zumaiako Martin Diaz Mirubiari eta Joan Urzuriagari. korrejidoreak Marina Garratzak 50 kintal burdinagaHauek ahalmena zuten zorduna auzitara eramateko eta tik Martin Fernandez Edarritzagakoaren ondasunen
zordunarekin kobratu beharreko diruaz itunak egiteko. aurka (eta hirugarren aurkari gisa azaldu zen Beltran
Arizmendiren aurka) zuen auzian epaia eman zuen.
Agirian lekuko zumaiar hauek izan ziren: Antonio
Oikia, Mateo Oikia eta Frantzisko Narruondo (ikus
Bahituta zeuden Martin Fernandez zenaren onda[XVI. m. (42-XI) 3] agiria).
sunak, enkantean saldu egingo ziren. Han jasotako
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1.28. irudia. tolosako
euskal Herria plaza.

diruaz lehenbizi Beltran Arizmendiri ordainduko zioten. Hain zuzen Beltranek eskubidea zuen (Joan Martinez Lasaokoak eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
emanda) 167 kintal burdina kobratzeko. Gainera,
alde bakoitzak izendaturiko ikertzaile banak balioetsi
egingo zituen Beltran Arizmendik Martin Fernandez
aitaginarrebaren ondasunetan, bere ezkontza aldian,
egin zituen hobekuntzak, eta bertako burdinolan utzitako burdin meak eta ikatzak. Beltranek Joan Etxegarairi Martin Fernandezek egindako 9 dukateko zorra
ordaindu zuela ere kontuan hartuko zuten.

Domingo Arangureni eta Lope Zelaia maisuari. Domingo, hain zuzen, Marina Garratzak izendaturiko
ikertzailea zen, baina Beltran Arizmendik bere ikertzailea hautatu ez zuelako, korrejidoreak Lope Zelaia
maisua izendatu zuen.
Bi ikertzaileek Edarritzagabarreneko etxe, burdinola, errota eta abarretan Beltran Arizmendik bere
ezkontza aldian egindako hobekuntzak, konponketak
eta lanak, eta ekarritako burdin mea eta ikatzak azertu
eta balioetsi egingo zituzten. Korrejidorearen aginduz, Joan Eizagirre eskribauak idatzi zuen agiria.

Ordainketa haiek guztiak egin ondoren, Marina
- 1542-VI-4an, Aizarnan, Esteban Eztiolak Lope
Garratzari 50 kintal burdina eta auzi-gastuak ordainduko zizkioten. Beltran Arizmendik nahi izanez gero, Zelaia maisuari korrejidorearen agindua eta eskea jaMarinari bere zatia ordaindu eta zumaiarraren eskubi- kinarazi zion, eta Lope Zelaia prest agertu zen bere
zeregina betetzeko. Lekuko Joan Martinez Akoakoa
deak bereganatu ahal izango zituen.
eta Martin Arzallus izan ziren.
Korrejidoreak epaia eman zuenean, bertan ziren
Egun berean, Zestoan, gauza bera egin zuen eskriBeltran Arizmendi eta Marina Garratzaren Joan Heredia prokuradorea, baina Martin Fernandezen onda- bauak, eta Domingo Aranguren ere prest agertu zen
sunen Jeronimo Atxaga kudeatzailea ez zen bertan ikerketa eta balioespena egiteko. Joan Urbieta eta Miizan. Lekuko Joan Martinez Untzetakoa eta Joan Bel- gel Artazubiaga izan ziren lekuko.
tran Segurola eskribaua izan ziren.
- 1542-VI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1542-V-22an, Tolosatik, Alvar Perez de Navia bauaren aurrean Domingo Aranguren eta Lope Zelaia
korrejidoreak agindua eta eskea bidali zien Zestoako agertu ziren. Edarritzagabarrenan Beltran Arizmendik
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bere emazte Maria Edarritzaga zenarekin izandako esek. Horregatik, obligazio-agiria egin zion Maria
ezkontza aldian egin zituen hobekuntzak ikertu eta Martini 8 dukatak hurrengo abuztuko Andre Mariaren
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
balioetsi egin zituzten.
Hobekuntzak, berrikuntzak eta konponketak Beltranek etxean, upeletan, burdinolan, errotetan, aldaparotan, presan, ardatz eta gurpiletan, ubidetan eta abarretan egin zituen, eta, gainera, burdin mea eta ikatza
ekarri zituen.
Beltranek antzeko auzia zuen Zestoako alkatearen
aurrean Maria Martinez Baltzolakoarekin, eta hango
xehetasunak kontuan hartu zituzten bi ikertzaileek;
baita Zumaiako Pedro Etxabe maisuaren iritzia ere.
Domingok eta Lopek 230 dukatean balioetsi zituzten
Beltran Arizmendik Edarritzagabarrenan egindako
hobekuntzak. Beltranek eramandako ikatz eta burdin
mearekin 104 kintal burdina egin ziren, eta hortik aurrera egindakoaren balioa langileei ordaintzeko eta
errenta ordaintzeko izan ziren.

Bestalde, Azpeitiko Martin Arano mandazainak 15
dukat zor zizkion Joanes Hernanini, eta honek eskubidea eman zion Maria Martini 8 dukat azpeitiarrari kobratzeko, kopuru hori hipotekatuta. Lekuko honako
zestoar hauek izan ziren: Martin Arzallus, Domingo
Lizarraras eta Esteban Eztiola eskribaua.
Egun eta leku berean, lekuko berak aurrean izanik,
Blas Artazubiagak Arroako Joan Armendiaren eta
Joanes Hernani mandazainaren arteko kontratua egin
zuen. Joanesek Joan arroarrari, honen mandoekin,
mandazain lanak hurrengo irailaren erdira arte egingo zizkion. Urtebeteko lanagatik 8 dukat ordaindu
zizkion Joan Armendiak Joanesi, eta urtebeteko epea
irailaren erdian amaituko zen (ikus [XVI. m. (42-II)
16] agiria).

- 1542-IX-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Martin Perez Artzubiagakoa (Frantzisko Zubiaurre alkatearen ordezkoa) zegoen. Bertara
hauek etorri ziren: Grazia Ibañeta (Joan Gorosarriren
emaztea), Juliana Ibañeta (Martin Arronaren emaztea) eta Maria Ibañeta ahizpak, hau da, Joan Martinez
- 1542-X-7an, Azkoitian, hurrengo korrejidore Ibañetakoa eta Ana Ipintza guraso zenen alabak.
Alonso Suarez Sedeno lizentziatuak epaia eman zuen.
Zestoako Ana Ipintza alargunaren eskariz, korreAlvar Perez de Naviak emandako epaia eta bi ikertzaileen balioespena berretsi eta ontzat eman zituen, jidorearen aginduz hiru ahizpen baratzea exekutatu
Joan Eizagirre eskribaua bertan izanik (ikus [XVI. m. egin zuten Joan Gorosarrik egindako zorragatik. Exekuzioari aurka egiteko hiru ahizpek ahalordea eman
(42-II) 6] agiria).
nahi zuten, baina Martin Arrona Gaztelan zen, eta
Juliana emazteak horretarako ahalmena alkateordeari
1.1.17. Hernanitarren, ibañetatarren,
akoabarrenatarren eta garagartzatarren eskatu zion. Martin Perezek, bere aginpidea erabiliz,
baimena eman zion Julianari. Joan Gorosarrik ere baiagiriak
mena eman zion emazte Grazia Ibañetari.
- 1542-II-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaOndoren hiru ahizpek ahalordea eman zieten Giren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Hernaniko
Joanes Hernani mandazaina, eta, bestetik, Goizuetako puzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Joan
Maria Martin Goizueta. Joanes Hernani gaixo egon Perez Arranibarkoari, Beltran Arizmendiri eta beste
zenean, Maria Martinek etxean zaindu zuen, eta egin lau prokuradoreri, Ana Ipintza alargunari baratzearen
zion zorretik 8 dukat ordaindu gabe zeuzkan Joan- exekuzioan aurka egin ziezaioten.
Lekuko Nikolas Martinez Egiakoa eta Grazian
Ganbara izan ziren. Korrejidoreak agindu zuenez, bi
ikertzaileen iritziaren eta baliospenaren kopia auziko
aldeei emango zieten. Joan Martinez Untzetakoa eta
Anton Migelez Elorregikoa izan ziren lekuko.
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Agirian lekuko honako zestoar hauek izan zi- ri. Martinek Joani hezitako idi parea saldu zion 15,5
ren: Joan Artiga, Martin Ondalde gaztea eta Grazia dukatean, eta azpeitiarrak zorra hurrengo urteko Pazko maiatzekoan ordainduko zion.
Ezenarro (ikus [XVI. m. (42-IX) 10] agiria).
Lekukoetako bi Joan Martinez Lilikoa eta Domin- 1542-X-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Domenja Akoabarrenak (Martin Ibañez go Garratza zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (42Zubiaurrekoaren alargunak) ordainagiria eman zien X) 6] agiria).
Martin Leturia zenari eta oinordekoei, 16 errealeko
- 1542-XI-12an, Zestoako errebalean, Etorrazpin
zorra ordaindu egin ziotelako.
bizi zen Joan Arraio eta Domenja Akoabarrena (MarLekuko Anton Aizarna, Esteban Artiga eta Domin- tin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna) elkartu ziren.
go Arano izan ziren (ikus [XVI. m. (42-X) 4] agiria). Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joanek aitortu
zuenez, Martin Ibañez zenarekin zenbait ganadu eta
- 1542-X-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- gauzari buruzko kontratua egin zuen. Martin Ibañez
bauaren aurrean Azpeitiko Badiolaegin maizter ze- hil ondoren, 1537. urtean Joan Arraiok Domenjarekin
goen Domingo Oiartzun eta Azpeitiko Joan Garagar- beste agiri bat egin zuen lehengo kontratuari buruz.
tza elkartu ziren. Joanek Domingori idi gorria eman
Dena den, Joan Arraiok egun hartan Domenjari
zion 7,66 dukatean, eta Domingok zorra hurrengo ur38 ardi eta ahuntz eman zizkion, eta gainerako guztia
teko Pazko maiatzekoan ordainduko zion.
ere ordaindu zion, 6 dukat izan ezik. Obligazio-agiria
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: eman zion Joanek Domenjari, azken 6 dukat haiek huJoan Martinez Lilikoa apaiza, Domingo Ezenarro eta rrengo Pazko maiatzekoan ordaintzeko konpromisoa
hartuz. Beste guztiaz elkarri ordainagiria eman zioMartin Arano (ikus [XVI. m. (42-X) 7] agiria).
ten. Lekukoetako bi Joan Otaegi eta Joan Olazabal
- 1542-X-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- izan ziren. Domenjaren seme Joan Ibañez Zubiarreren bidez Azpeitiko Joan Garagartzak obligazio-agiria koa izan zen sinatzaileetako bat (ikus [XVI. m. (42eman zion Zestoako Pagion bizi zen Martin Aizpuru- XI) 11] agiria).

1.29. irudia.
akoabarrenaberri.
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- 1542-XII-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren eta alkatearen aurrean Debako Ana Ormaetxea aurkeztu zen. Anari belusezko txapela mutil soldadu batek lapurtu egin zion, eta Anak salaketa jarri
zuen Zestoako alkatearen aurrean bertako Domingo
Garratza jostunaren aurka.

(41-III) 25], [XVI. m. (41-IV) 5] eta [XVI. m. (41-X)
12] agiria).

- 1542-I-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak Marina Artigari eta Maria Artazubiagari jakinarazi zienez, Joanes Ibarrondorekin eta lagunekin
zuten zorra Berastegiko Migel Bera jaunari ordaindu
Gero, ordea, zenbait gizon onek Ana Ormaetxeari behar zioten, hau zelako kobratzeko eskubideak zitxapelaren balioa ordaindu eta eskea egin zioten, sa- tuena.
laketa ken zezan. Anak ontzat hartu zuen eskea, eta,
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Fernanalkateari jakinarazi zionez, salaketa bertan behera utzi
zuen. Zin egin zuen ez zuela horrela beldurtu zutelako do Olazabal medikua eta Martin Artazubiaga, eta Elduaingo Petri Lesaka (ikus [XVI. m. (42-I) 3] agiria).
jokatu, edo alkatearengan konfiantzarik ez zuelako.
- 1542-IV-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak ahalordea eman zion bere morroi Domingo
Bengoetxea zumaiarrari. Burdinolako hauspoak eginda eta konponduta Joan Fernandezi zorra egin zioten
1.1.18. Artigatarren, arreitzatarren,
honako hauek: Bizkaiko Martin Gartzia Igartzakoak
errementaritarren, aranotarren eta
(Lekeitioko Zubietako jaunak), Aulestiko Joan Abisorazutarren agiriak
nagagorretak, Mendatako Pedro Mendatak eta beste
Zestoako Marina Artigak eta Maria Artazubiagak zenbaitek. Nafarroan eta Gipuzkoan ere beste batzuek
akordioa egina zuten aurreko urtean Joanes Ibarron- zorra egin zioten Joan Fernandez Arreitzakoari.
dorekin eta lagunekin, Joan Urkina gaztelutarraren
Domingo Bengoetxea morroia saiatuko zen haiek
heriotzaren ondorioez (ikus VIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1541) liburuko [XVI. m. (41-II) 19], [XVI. m. denak kobratzen. Ahalordean lekuko zestoar hauek

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Antonio
Lizarrarats bikarioa, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Anton Arretxe (ikus [XVI. m. (42-XII) 2] agiria).

1.30. irudia. arroako
errementari.
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izan ziren: Joan Ezenarro, Grazian Arzallus eta Domingo Aspe (ikus [XI. m. (42-IV) 1] agiria).
- 1542-VI-29an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauarengana Arroako Joan Errementari (Arroako
olaren jabea) hurbildu zen. Ordura arte Usarroako
erroten presan egindako lan berriaren jakinarazpena
Arroako Madalena Zubeltzuri eta Fernando Zubeltzuri egin zien, Joan Perez Elorriagakoaren bidez, Joan
Martinez Arteagakoaren izenean. Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren bidez ere egin zuen
jakinarazpena.
Hura guztia korrejidorearen aurrean egin eta ontzat
eman ondoren, ahalordea eman zien Joan Errementarik Joan Perez Elorriagakoari, Joan Perez Etxezarretakoari eta korrejimenduko Joan Perez Arranibarkoari,
Jeronimo Atxagari eta beste hiru prokuradoreri. Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten lan berriaren jakinarazpenari jarraipena ematen.

Nagusiek maizterrei ordainagiria eman zieten, lekuko zestoar hauek izanik: Martin Artazubiaga, Joan
Ganbara eta Joango Ezenarro (ikus [XVI. m. (42VIII) 6] agiria).
- 1542-IX-12an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Zumaiako Joanes Urrategi? eta
Debako Bizente Sorazu agertu ziren. Joanes pinaza
motako itsasontziaren jabe zen, eta Zumaiako itsasadarrean zeukan. Joanesek eta Bizentek pleitamendukontratua egin zuten. Bizentek bere gain hantu zuen
tresneriaz, sokaz, belaz eta marinelez ongi hornitutako pinaza, Finisterreko lurmuturrerainoko portuetan
sardina (edo beste edozein arrain mota) harrapatzeko.

Bizentek 300 mila sardina emango zizkion: herena buru eta guzti eta beste bi heren bururik gabe.
Castro Urdiales, Bilbo, Deba, Zumaia eta Donostiako
portuetan Bizentek zein epetan eta baldintzatan (kopuruak zehaztuz) arraina deskargatu behar zuen ere
adostu zuten; baita ontzi-jabeari ordaindu beharreko
Agirian lekuko zumaiar hauek izan ziren: Migel pleitak ere.
Perez Indanetakoa, Joanes Amezketa, Joan Fernandez
Agirian lekuko hauek izan ziren: Antonio Oikia,
Indokoa eta Joan Sanz Elizamendikoa (ikus [XVI. m.
San Joan Elkano eta Txerran Arteaga (ikus [XVI. m.
(42-VI) 5] agiria).
(42-IX) 8] agiria).
- 1542-VIII-14an, Zestoako errebalean, Blas Ar- 1542-IX-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskritazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
batetik, Martin Arano eta Maria Perez Potzuetakoa bauaren aurrean Martin Arano, Maria Perez Potzueemaztea (Potzueta etxearen jabeak), eta, bestetik, takoa emaztea eta Martin Azkue agertu ziren. Martin
Martin Lizasoeta eta Katalina Oliden maizterrak. Au- Azkuek senar-emazteei maileguz 5 dukat eta erreal
rreko urtean Potzueta etxea bere ondasunekin 6 urte- bat eman zien, hauek Maria Perezen anaia Dominrako errentan emateko kontratua egin zuten (ikus VIII go Aranbururi senipartea ordaindu behar ziotelako.
ZESTOA XVI. MENDEAN (1541) liburuko [XVI. m. Martin Aranok eta Maria Perezek zorra hurrengo urteko zaldun-inaute egunean ordainduko zioten Martin
(41-VI) 8] agiria).
Azkueri.
Maizterrek nagusiei aurreko Domu Santu eguneSenar-emazteek hipotekatu egin zituzten, Martin
tik aurrera zegokion lehen urteko errenta ordaindu
zuten, eta bigarren urteari zegokiona aurreratuta or- Azkueren alde, Zazpisagasti etxearen Peruaztestegiko
daindu zieten Martin Aranori eta emazteari. Katalina 9 haritz handi, zor osoa ordaindu arte. Maria Perezek,
Olidenek 4 dukat balio zuen ohe berria eman zien, emakume ezkondua zelako, zin egin zuen obligazioeta beste 4 dukat balio zuen soineko berdea ere bai; agirian zehaztutakoa bete egingo zuela. Joan Erretzabaita 2 dukateko emakume-kapa ere, eta gainerakoa bal, Martin Ondalde eta Grazian Ezenarro izan ziren
lekuko (ikus [XVI. m. (42-IX) 11] agiria).
dirutan.
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1.1.19. Nikolas Martinez Egiakoaren,
Maria Nikolas Zabala-Lasaoren eta
Martin Azkueren agiriak

- 1542-VIII-17an, Lasaoko dorretxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao
alarguna eta Katalina Akertza (Pedro Akoaren emaztea)
aurkeztu ziren. Katalinak Maria Nikolasi 120 kintal bur- 1542-VIII-14an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- dinaren (bi “ertz” pisuko barren) balioa dirutan maileguz
biaga eskribauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez eman zion, eta Maria Nikolasek zorra hurrengo Pazko
Egiakoa, Arroako Joan Armendia eta Zestoako Domin- maiatzekoan ordainduko zion Lasaoko burdinolan lango Arrona elkartu ziren. Domingok beste biei Portuga- dutako burdinak Beduako errenterian emanda.
leteko eta Muskizko burdin mea maileguz eman zien,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gartzia Laburdina ateratzeko, eta hauek hari obligazio-agiria
eman zioten, ordain gisa 57 kintal burdina pletinatan saokoa (Maria Nikolasen semea), Domingo Aizpuru
(bakoitza bi “ertz” pisukoa izanik) 1543ko zaldun- eta Gabriel Leizaola (Pedro Leizaolaren semea) (ikus
inaute egunean Beduan emateko konpromisoa hartuz. [XVI. m. (42-VIII) 10] agiria).
- 1542-X-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Zubeltzu eta Tomas Azkona (Nikolas Martinezen mo- bauaren aurrean Debako Migel Zulaika, Etxeberrikoa,
eta Zestoako Martin Azkue aurkeztu ziren. Martinek
rroiak) eta Martin Iribarrena.
Migeli Beduako errenterian 13 dukateko balioa zuten
Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izanik, burdinak eman zizkion, eta honek hari zorra hurrengo
Nikolas Martinezek konpromisoa hartu zuen Joan Ar- Pazko garizumakoan ordainduko zion.
mendia obligazio hartatik onik ateratzeko; izan ere,
Obligazio-agirian lekuko honako zestoar hauek
zor osoa Nikolas Martinez Egiakoak egina baitzen
izan ziren: Domingo Bengoetxea, Martin Otxoa
(ikus [XVI. m. (42-VIII) 5] agiria).

1.31. irudia. Iraetako ermita. (Indalezio oiangurenen argazkia).
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo ArroErmukoa eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m.
na, Martin Perez Artzubiagakoa eta Joan Martin Indo
(42-X) 9] agiria).
(ikus [XVI. m. (42-IV) 9] agiria).

1.1.20. Izarragatarren, eizagirretarren,
ostolatzatarren, arbestaindarren eta
olazabaldarren agiriak

- 1542-VI-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Joan Belazen seme Joan Arbestainek
ahalordea eman zien Zumaiako Pedro Zabalari eta
Joanes Amezketari, norbaitekin zuen auzian ordezka
zezaten.

Zestoako Maria Izarragak Eibarko Andres Mallabiarekin estuproaz haurra izanda, honen elikaduraz akordioa egin zuten (ikus VIII ZESTOA XVI.
Lekuko Zestoar hauek izan ziren: Esteban EztioMENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (41-XII) 27]
la, Domingo Gorosarri eta Martin Artazubiaga (ikus
agiria).
[XVI. m. (42-VI) 1] agiria).
- 1542-I-4an, Zestoan, Andres Mallabiak me- 1542-VI-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskririoaren auzi-gastuak ordaindu egin zituen, eta Mariak
ordainagiria eman zion. Handik aurrera ager zitezkeen bauak ahalordea idatzi zuen “Artazubiaga” ezizeneko
zestoarrak eskatuta. Ahalordea anaia Joan Olazabalauzi-gastuak ere Andresek ordaindu beharko zituen.
entzat zen, eta honek kudeatuko zituen ahalordeLekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Zu- emailearen ondasunak, zenbait baldintza betez.
biaurre, Domingo Garratza eta Martin Artazubiaga
Hiribildurako ura hartzen zuen konportan, errepide
(ikus [XVI. m. (42-I) 2] agiria).
ondoan zegoen lursaila eta horma ez zituen salduko.
- 1542-II-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats,
bauaren aurrean Usurbilgo Joan Lopez Sasoetakoa Joan Majado Pozakoa eta Domingo Arretxe-Etxena(Narruondoko olagizona) azaldu zen. Ordainagiria gusia (ikus [XVI. m. (42-VI) 2] agiria).
eman zion Usurbilgo Madalena Urdaiagaren izenean
Azpeitiko Martin Perez Eizagirrekoari, Joan Martin- 1.1.21. Beste zenbait tratu eta agiri
ez Lasaokoa azpeitiarraren eskutik 12 kintal burdina
eman zizkiolako. Burdina haiek burdinolako zergare- - 1542-VII-10ean, Aizarnazabalgo Iroztegiko San
nak ziren.
Kristobalen, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez
Debako Joan Urainek ahalordea eman zien FrantzisLekuko Azpeitiko Joan Saiz Azkunekoa eta Zu- ko Lopez Gallastegikoari, Jeronimo Atxagari eta Gimaiako Esteban Enbil eta Beltran Enbil izan ziren puzkoako korrejimenduko beste hiru prokuradoreri.
(ikus [XVI. m. (42-II) 5] agiria).
Joan Urainek Mutrikuko Andres Iruregirekin? auzia
zuen, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten.
- 1542-IV-27an, Zestoako errrebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aiako Domingo OstoLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga, Marlatza (Altzolarats jauregiko burdinolako olagizona) tin Itziar (edo Martin Artzuriaga) eta Joan Amezketa
eta Aiako Joan Aranburu elkartu ziren. Joan Aran- (ikus [XVI. m. (42-VII) 2] agiria).
buruk olagizonari lehenago 30 dukateko zorra egin
zion Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, baina
- 1542-IX-3a, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaegun hartan zati bat (20 dukatekoa) itzuli zion. 20 ren aurrean Zestoako Martin Lizasoeta eta Zumaiako
dukat haien ordainagiria eman zion Domingo Osto- Joanes Amezketa harakina elkartu ziren. Lehenago
latzak Joani.
Joanesek 8 behi erosi zizkion zorretan 26,75 dukatean
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1.32. irudia.
aizarnazabalgo
Iroztegiko
sankristobalberri.

Martini. Harrezkero Joanesek 16,75 dukat ordaindu
zizkion, eta azken 10 dukaten obligazio-agiria eman
zion zumaiarrak zestoarrari, hurrengo Eguberrietan
10 dukatak ordaintzeko konpromisoaz.
Lekukoetako bi Joan Epelola eta Joan Atristain
izan ziren (ikus [XVI. m. (42-IX) 1] agiria).
- 1542-IX-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Gorosarri eskribaua eta Migel
Aizarna elkartu ziren. Migel Aizarnak Joanen amona Maria Aizarna zenari 11 dukateko zorra egin zion,
Joan Martinez Ibañetakoa eskribau zenak egindako
obligazio-agiriak zioenez. Maria Aizarnaren oinordeko Joan Gorosarri zenez gero, Migelek Joani zor
zizkion 11 dukatak.

toako Joan Bengoetxea eta Pedro Egaña, eta, bestetik,
Aiako Pedro Zulaika. Bi zestoarrak Sebastian Artazubiaga zenaren oinordekoak (suhiak) ziren, eta lehenago Pedro Zulaikak Sebastiani 6 dukateko zorra egin
zion. Sebastian bizi zela aiarrak zor guztiak ordaindu
zizkion, 2 dukat izan ezik. Hain zuzen 2 dukat haiek
ordaindu zizkien Joani eta Pedro Egañari, eta hauek
ordainagiria eman zioten aiarrari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Joan Urbieta eta Martin
Ondalde (ikus [XVI. m. (42-IX) 7] agiria).

- 1542-X-5ean, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean bertako Joan Fernandez Dorrekoa
eta Domingo Goarnizo agertu ziren. Joan Fernandez
San Pedro karabelaren erdiaren jabe zen, eta beste erOrdaintzen ez ziolako, Joanek Zestoako alkatearen diaren jabetza Domingoren Maria Joango Elorriaga
aurrean auzia zuen Migelekin, baina arazoak eta gastuak amaginarrebak zuen.
alde batera uztearren, Joanek Migeli 5 dukat barkatu egin
Joan Fernandezek Domingori ahalordea eman
zizkion, eta beste 6 dukatak kobratuta, 11 dukaten ordainagiria eman zion Migel Aizarnari. Lekuko zestoar hauek zion karabela Galiziara sardinetara joateko (eta sarizan ziren: Domingo Arrona, Fernando Olazabal medikua dinak Gipuzkoara ekartzeko) pleitamendua egin zezan. Erdiagatik kobratzen zuena gero Joan Fernandezi
eta Martin Aizpuru (ikus [XVI. m. (42-IX) 2] agiria).
emango zion. Ondoren Domingok gobernatuko zuen
- 1542-IX-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- karabela, eta tratuak egingo zituen, itsasontzia armakribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zes- darako edota merkataritzarako pleitatuta.
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Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Martin Izeta, Pedro Artzubiagakoa, Domingo Garratza eta Grazian Etorraetxea (ikus [XVI. m. (42-XI) 15] agiria).
Indo eta Joan Segura (ikus [XVI. m. (42-X) 3] agiria).
- 1542-XI-2an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Etorrazpin bizi zen Domingo Ameznabar eta Arroako Joan Igartza aurkeztu
ziren. Joan Igartzak Azpeitiko Eperraran-en? basoa
hartuta zeukan, eta Domingok bertan 86 karga ikatz
egingo zizkion, hurrengo San Migel egunerako. Ordainetan Joanek Domingori zaldi gaztainkara bere
kartola eta sokarekin eman zion.

- 1542-XI-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Zugasti agertu zen.
Auzia zuen Fernando Zubeltzu apaizarekin Iruñeko
apezpikuaren aurrean, eta ahalordea eman zien hango Joan Ziritza, Anton Orendain, Raxa batxilerra eta
Joanes Berrobi prokuradoreei, haren ordezkari izan
zitezen.

Agirian lekukoetako bi Domingo Etxauzelin eta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Anton Joan Mendaro, burdinoletako urtzailea, izan ziren
Arretxe eta Joan Fernandez Olazabalgoa, eta Azpeitiko (ikus [XVI. m. (42-XI) 17] agiria).
Sebastian Ugarte (ikus [XVI. m. (42-XI) 1] agiria).
- 1542-XI-15en, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga zestoarra eta
Joan Isasti koinatu getariarra aurkeztu ziren. 1538ko
uztailean Joan Isastik 30 dukateko zorra egin zion San
Joan Artazubiagari, eta harrezkero getariarrak zorraren zati batzuk ordaindu zizkion. Egun hartan, ordea,
San Joanen arreba Maria Ruiz Artazubiagakoak (Joan
Isastiren emazteak) azken 7 dukatak eman zizkion.

1.1.22. Gipuzkoako Batzarrak, etab.

Aurreko 1.1.3.1. atalean Zestoako Kontzejuak Gipuzkoako Batzarretarako bere prokuradore izendatzeko emandako ahalordearen berri eman dugu. Lehenbizi, apirila baino lehen, Azkotiko Basarten ospatu
zen Batzar Berezi bat4.

Geroago, urteko lehen Batzar Nagusiak Donostian izan ziren, 1542-IV-22an hasita. Bertan Zestoako
Ondorioz, San Joanek ordainagiria eman zion koi- prokuradore Frantzisko Zubiaurre izan zen. Hain zunatuari, lekuko zestoar hauek izanik: Martin Perez zen Batzarrean Frantzisko Zubiaurrek Zestoako Ur-

1.33. irudia.
Gipuzkoako Foru
aldundia.
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1.34. irudia. Getariako san anton.

zion Zestoako Esteban Eztiola eskribauari, auzi batean Probintziaren ordezkari izan zedin. Auzia Getariako Maria Beltran Gebarak ipini zion bertako Sebastian Ezuriri korrejidorearen aurrean. Dirudienez
Sebastianek azkon batekin eskuineko besoa zauritu
zion Maria Beltrani. Gainera kolpatu eta iraindu ere
egin omen zuen. Sebastianek ihes egin omen zuen, eta
Frantziarren aurkako gerrari eta este hainbat gairi Iruñeko apezpikuaren aurrean aurkeztu omen zen.
buruzko informazioak jaso eta erabakiak ere hartu ziEsteban Eztiolak ahalmena zuen edozein epaileren
tuzten5. Gipuzkoarrek guztira 115.913 marai ordaindu
behar zituzten gastuetarako, hau da, 58 marai sukal- aurrean aurkezteko eta egin beharreko izapide guztiak
de bakoitzeko. Guztira 1.999 sukaldek ordainduko eginda auzia bideratzeko.
zuten, eta 336 sukalde suteengatik salbuetsita geratu
Zestoako Urbietako harrizko zubiaren gaia aipatu
ziren urte hartan.6
zuten, iragandako uztailean amaituta egon behar zueHurrengo Batzar Bereziak abuztuaren 10ean izan lako. Zubia amaitu gabe baldin bazegoen, iragarritako
ziren Azkoitian, eta urte hartako bigarren Batzar Na- zigorrak ezarriko ziren. Zestoako prokuradoreak botoa ematen ere parte hartu zuen Batzar Nagusietan.
gusiak Hernanin, azaroaren 14tik 24a arte.4
Korrejidoreak frantziarrekin zuten itsasoko eta lehoHernanin Zestoako prokuradore Esteban Eztiola rreko gerrarako zenbait itsasontzi armatzea nahi zuen.
eskribaua izan zen. Batzar Nagusiak ahalordea eman Zestoako prokuraoreak Tolosako hiribilduak propobietan harriz eta karez egindako zubia aipatu zuen.
Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak uztailaren amaierarako bukatu behar zuen. Epe horretarako
amaitzen ez bazuen, aurreko batzarretan zehaztutako
zigorrak ezarriko zizkieten, bai Zeskoako Kontzejuari
eta bai bertako alkateari.

- 54 -

(1542)
satutakoaren aldeko botoa eman zuen saio batean,
Azpeitikoak zioenaren aldekoa hurrengoan eta Hernanik proposatutakoaren aldekoa hirugarren saioan.7
Probintziaren gastuetan sukalde bakoitzak 105 marai
ordaindu beharko zuen, Hernaniko Batzar Nagusietan
erabakitakoaren arabera.6
1542. urtean Frantziako erregearen bederatzi itsasontzi kortsario-lanak egiten zebiltzan Portugalgo San
Bizente lurmuturraren inguruan. Haiei aurka egiteko,
Sevillan “bizkaitarren” bost itsasontzi eta pinaza bat
armatu zituzten. Bizkaia, Gipuzkoa eta Lau Hiribilduen ermandadeko itsasontziek frantziarren aurka
kortsario gisa urte hartan 31 itsasontziri egin zieten
lapurreta. Aipatutako ermandadea osatzen zuten hiribilduak hauek ziren: San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo eta Castro Urdiales.
Urte hartan Indietan, Peruko Marañon ibaian, Gonzalo Pizarroren armadarentzat hornidura bila Francisco Orellanarekin joandako lau euskaldunak ziren:

Joanes bilbotarra, Perutxo pasaitarra, Frantzisko Isasaga donostiarra eta Sebastian Hondarribia.8
Getarian, garai hartan, hiribildua San Anton uhartearekin lotzeko harresiaren eraikuntza-lanak astiro
zebiltzan, eta urte hartako urriaren 17an Domingo
Otxoa Prtukoa eskribauak Joan Bravo errege-idazkari
laguntzaileak egindako txostena idatzi zuen lanei eta
hiribilduari buruz.9
1542. urtean, hain zuzen, Lasaoko eta Gabiolako
burdinoletako hamarren zaharrak jasotzeko eskubidea Orioko Antonio Eginok zeukan, baina urte hartan
hil zenean eskubidea Errodrigo Sasiolak bereganatu
zuen.10
Hain zuzen 1542. urtean argitaratu zen François
Rabelais idazleak bere Pantagruel izeneko idazlanaren bigarren kapituluan euskarazko testua. Bertako
Panurgo pertsonaiaren adierazpenaren zati bat da euskaraz dagoena.11
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