2. (1537)

2. (1537)

2.1. 1537. URTEA

2.1.1. Zestoako Kontzejuaren agiriak

de harakina eta honen fidatzaile Domingo Ezenarro eta
Martin Otxoa Ermukoa. Hirurek obligazio-agiria eman
- 1537-II-22an, Iraetan, Blas Artazubiaga eskribaua- zioten Zestoako Kontzejuari herria haragiz hornitzeko.
ren aurrean Maria Beltran Iraeta (Nikolas Martinez Hurrengo Pazko garizumakoan hasi eta hurrengo urteEgiakoaren emaztea) azaldu zen. Zestoako Kontze- ko inauteri eguna arte iraungo zuen kontratuak.
juak eta zenbait pertsonak 400 dukateko zorra utzi
Gregorio Elizaldek behi, antxume, arkume, ardi,
zioten Fortun Santxez Iraetakoa artzapez zenari, eta
dukat haiek erdi bana jaso behar zituzten Maria Bel- ahari, ahuntz eta akerraren okela salduko zuen hetranek eta artzapez zenaren morroi Joan Majado de rriko jurisdikzio osoan. Haragirik ez zen faltako, eta
prezioak Azpeitikoak izango ziren behi-okelarentzat.
Pozak (ikus [XVI. m. (36-V) 1] agiria).
Gainerakoetan librako Azpeitiko prezioari sos bat geEgun haietan Migel Artazubiagak 18 dukat eman hiago erantsi ahal izango zion Gregoriok.
zizkion Maria Beltrani, eta Joan Fernandez ArreiOkela faltatzen zen bakoitzean, Gregoriok eta fidattzakoak beste 22 dukat, biek ere Zestoako Kontzejuaren izenean. Beraz, Maria Beltranek Kontzejuari zaileek isuna ordainduko zuten, eta diru hura herriko
40 dukaten ordainagiria eman zion. Lekuko Gregorio bideak konpontzeko izango zen. Kontzejuak GregorioAlbiztur, Martin Otxoa Ermukoa eta Tomas Azkona ri eta fidatzaileei 12 dukat maileguz emango zien, eta
(Iraetako jaunaren morroia) izan ziren (ikus [XVI. m. herrian beste inork ezingo zuen haragirik saldu. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
(37-II) 20] agiria).
Martinez Lilikoa apaiza, Julian Olazabal probestuor- 1537-III-17an, Zestoako udaletxean Kontze- dea eta Martin Akoa (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
jua bildu zen. Esteban Eztiola eskribauaren aurrean alkatearen morroia) (ikus [XVI. m. (37-III) 17] agiria).
hauek zeuden: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alka- 1537-IV-12an, Zestoako udaletxean, Zestoako
tea, Migel Artazubiaga fielordea, Julian Olazabal probestuordea, Pedro Martinez Baltzolakoa, Joango Zuu- Kontzejua bildu zen Blas Artazubiaga eskribauaren
be, Joan Fernandez Olazabalgoa, San Joan Amilibia, aurrean. Bertan ziren San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Joan Fernandez Arreitzakoa fiela, EsDomingo Ezenarro eta beste zenbait zestoar.
teban Artazubiaga, Domingo Lizarrarats, Domingo
Zestoako Kontzejuak auzia zuen Martin Zubiau- Ezenarro, Joan Artiga, Kristobal Artzubiaga, Migel
rrerekin zinegotzi-ofizioaz korrejidorearen aurrean. Artazubiaga eta beste zenbait zestoar.
Horretarako lehenago Kontzejuak prokuradore baHil hartan bertan Azpeitian Probintziak Batzar Natzuk izendatuak zituen, baina egun hartan ahalordea
hauei eman zien: Migel Artazubiagari, Joan Fernan- gusiak egingo zituen, eta han prokuradore gisa ordezka
dez Arreitzakoa fielari eta korrejimenduko Jeronimo zitzaten, ahalordea eman zieten Joan Fernandez ArreiAtxagari eta beste bost prokuradoreri. Lekuko Do- tzakoa fielari eta Migel Artazubiagari. Ahalorde-agirian
mingo Amilibia, Joan Artiga eta Martin Akoa izan zi- lekuko Domingo Urbieta, Joan Martinez Lilikoa eta
Martin Akoa izan ziren (ikus [XVI. m. (37-IV) 7] agiria).
ren (ikus [XVI. m. (37-III) 15] agiria).
- 1537-III-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana zestoar hauek hurbildu ziren: Gregorio Elizal-

- 1537-VI-24an, San Joan egunez, Aizarnan, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Kontze-
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Esteban Eztiola eta Pedro Etxeberria (ikus [XVI. m.
(37-VI) 16] agiria).
- 1537-VII-9an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren zestoar hauek: Fernando Olazabal alkateordea (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren ordez), Joan
Fernandez Arreitzakoa fiela, Domingo Lizarrarats,
Esteban Artazubiaga, Joan Martinez Erretzabalgoa,
Pedro Akoa, Joan Akoa, Pedro Olazabal probestuordea, Julian Olazabal eta beste zenbait.
Ahalordea eman zieten Migel Artazubiagari eta
Joan Fernandez Arreitzakoa fielari, egun hartan Bidaniko Usarragan Probintziak egingo zituen Batzar
Berezietan haien prokuradore izan zitezen. Enperadorearen zedula bati buruz eta beste zenbait gairi buruz
jardungo ziren.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Julian Olazabal, San Joan Ibañeta eta Martin Lizarrarats (ikus
[XVI. m. (37-VII) 14] agiria). Usarragako Batzar Berezi haien berririk ez dugu beste inon topatu.
2.1. irudia. tolosako udaletxe zaharra.

- 1537-VII-16an, Zestoako udaletxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Han zeuden, bestak beste, zestoar hauek: San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta alkatea, Joan
Fernandez Arreitzakoa fiela, Julian Olazabal probestuordea, Pedro Akoa, Joan Bengoetxea, Joan Pagino,
Martin Otxoa Ermukoa eta Joan Artiga.

jua bildu zen. Bertan ziren San Joan Perez IdiakaitzLilikoa alkatea, Joan Fernandez Arreitzakoa fiela eta
hainbat auzotar. Fernando Olazabal medikua eta seme
Pedro Olazabal adingabea azaldu ziren agiri batekin.
Agiria Tolosako Alonso Idiakaitz komendadorearen
ama Katalina Iurramendik Martin Lopez Otatzukoa
Kontzejuak ahalordea eman zien Joan Fernandez
eskribauaren bidez egina zen, eta bertan Fernando eta
Pedro izendatzen ziren Zestoako probestuorde Alonso Arreitzakoa fielari, Blas Artazubiaga eskribauari eta Migel Artazubiagari Probintzia Tolosan egiten ari zen BaIdiakaitzen izenean.
tzar Berezietara prokuradore gisa joan zitezen. Azpeitia,
Martin Indo eta Pedro Iribarrena probestuordeen Azkoitia eta beste zenbait herritakoekin hitzartuta zeufidatzaile gisa aurkeztu ziren. Fernando eta Pedro aita- den. Errege-erreginek Probintziari eskatu zioten jendeaz
semeek zin egin zuten bere probestuorde-eginkizuna eta beste zenbait gaiz erabakiak hartu beharko zituzten.
zintzo beteko zutela, eta haien erruz sortutako kalteak
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
beraiek ordainduko zituztela. Fernando Olazabalek
konpromisoa hartu zuen Martin Indo eta Pedro Iri- Joan Sastarrain, Klemente Aisoro eta Anton Altzolarats
barrena fidantza hartatik onik ateratzeko. Lekuko ho- (ikus [XVI. m. (37-VII) 22] agiria). Tolosako Batzar
nako zestoar hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats, Berezi haietako berririk ez dugu beste inon topatu.
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2.2. irudia. Zestoako
udaletxea.

- 1537-VII-22an, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Artazubiaga eskribaua aurrean zela Kontzejua bildu zen. Bertan ziren honako hauek: San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Joan Fernandez Arreitzakoa fiela, Joan Bengoetxea zinegotzia, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa, Pedro Baltzola, Martin Arzallus,
Joan Ereño, Martin Enbil, Pedro Egaña, Sebastian
Oliden, Martin Zubiaurre, Joan Arregi, Joan Erretzabal, Joan Urbano, Migel Amas, Jakobo Gesalaga,
Gregorio Elizalde, Domingo Ezenarro, Joan Belez Beduakoa, Martin Gabiria, Martin Otxoa Ermukoa, Joan
Akoa, Joan Arraio, Asentzio Edarritzaga, Joan Artiga,
Domingo Aldalur, Martin Ondalde, Pedro Olaskoaga,
Joan Pagino, Martin Lizaso, Sebastian Zulaika, Lope
Zelaia, Joan Arretxe, Joan Etxeberria, Fernando Olazabal medikua, Kristobal Olaskoaga, Joan Sorazabal,
Domingo Arizmendi, Joan Martinez Akoakoa, Martin
Zulaika, Joan “Gorri” Lizasoeta eta beste hainbat.

Lekuko hauek izan ziren: Joan Ibañez Amilibikoa,
Julian Olazabal eta Frantzisko Artiga (ikus [XVI. m.
(37-VII) 31] agiria).
- 1537-VIII-23an, Zestoako udaletxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Bertan ziren San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta alkatea, Joan Fernandez Arreitzakoa fiela,
Fernando Olazabal medikua, Martin Arzallus ermandade-alkatea, Julian Olazabal merioordea, Pedro Baltzola, Joan Aldalur, Martin Otxoa Ermukoa, Pedro
Etxeberria, Bartolome Txiriboga eta beste zenbait.

Kontzejuak auzia zuen Martin Zubiaurre zestoarrarekin, eta korrejidoreak agindua eman zien zenbait lekuko zin egin eta Martin Zubiaurreren galderei
erantzutera bidal zitzaten. Pedro Baltzola, Fernando
Olazabal eta Joan Amilibia izendatu zituzten horretarako, fama onekoak eta adintsuak zirelako. Lekuko
Kontzejuan ziotenez, Joan Bengoetxea alkate ze- Zestoako Joan Garratza eta Martin Akoa, eta Saiazko
nean (1534/1535ean), Gipuzkoako Probintziak, Mar- Joan Azpiazu izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VIII) 22]
tin Errenteria kapitain izanik, zabrak armatu zitue- agiria).
nean, zenbait zestoarrei baleztak eta armak kendu ziz- 1537-VIII-31n, Zestoako udaletxean, Kontzekieten armadarako. Egun hartan, Kontzejuak erabakia
hartu zuen zestoar haiei, zin egin ondoren, kendutako jua bildu zen Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
balezta haiek ordaintzeko. Kontzejuak ordainduko Bertan ziren San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea,
fiela, ofizialak eta hainbat auzotar. Ahalordea eman
zien.
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- 1537-IX-24an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Joan Fernandez Arreitzakoa
(Kontzejuko fiel eta altxorzaina) eta Joan Martinez
Akoakoa elkartu ziren. Kontzejuak Joan Martinezi
Edarritzagako bailaran (Altzerekagoienan eta Artzegian) mendiak saldu zizkion (23 maraian karga bakoiAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: tza), eta honek haien balioa ordaindu egin zion Joan
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Pedro Akoa eta Este- Fernandezi: batetik 58 dukat eta 7 erreal, eta mendiak
ban Artazubiaga (ikus [XVI. m. (37-VIII) 27] agiria). balioesteko ikerketagatik 7 dukat ken 3 marai.
Basarteko Batzar Berezi haiek berririk ez dugu beste
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Peinon topatu.
dro Olazabal, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Martin
- 1537-IX-4an, Beduan, Blas Artazubiagaren au- Arzallus (ikus [XVI. m. (37-IX) 28] agiria).
rrean bertako Maria Perez Arronakoa eta Joan Fer- 1537-XI-11n, Zestoako udaletxean, Esteban
nandez Arreitzakoa (Zestoako Kontzejuko fiela) agertu ziren. Zestoako Kontzejua zorretan zegoen Maria Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Perezekin, honen senar Otxoa Martinez Beduakoa Bertan ziren honako hauek: Joan Perez Idiakaitz-Lizenak elizetako patronatuaz egin zituen lanengatik. likoa alkatea, Blas Artazubiaga fiela, Martin Arzallus
Zorraren zati bat lehenago Joan Martinez Akoakoak ermandade-alkatea, Julian Olazabal probestuordea,
ordaindu zion, eta honek kobratuko zion gero zati Fernando Olazabal medikua, Esteban Artazubiaga,
hura Kontzejuari. Egun hartan, berriz, Joan Fernan- Domingo Lizarrarats, Anton Arretxe, Joan Ezenarro,
dez fielak 5 dukat eta 19 txanpon eman zizkion Maria Joan Legarda, Joan Arano, Jakobo Gesalaga, Martin
Perezi, eta horrenbestez zor osoa kitaturik geratu zen. Esteban Makatzaga eta beste zenbait.
zioten Migel Artazubiagari, biharamunean Azkoitiko
Basarten Probintziak egingo zuen Batzar Berezian
prokuradore izan zedin. Bertan Antonio Saavedra korrejidoreari ongietorria egingo zitzaion eta zenbait gai
aztertuko zen.

Kontzejuak ahalordea eman zien Blas ArtazubiaOrdainagirian lekukoetako bi Getariako Lazaro
Areitzaga eta Zumaiako Joan Belez Beduakoa izan ga fiel eta eskribauari eta Migel Artazubiagari, hil
hartan Zarautzen egingo ziren Batzar Nagusietan
ziren (ikus [XVI. m. (37-IX) 8] agiria).
Zestoaren izenean prokuradore izan zitezen. Lekuko
- 1537-IX-19an, Zestoako udaletxean, Blas Ar- zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa
tazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu (Iraetako jauna), Pedro Etxeberria eta Joan Garratza
zen. Bertan ziren, besteak beste, zestoar hauek: San (ikus [XVI. m. (37-XI) 11] agiria). Azpimarratzekoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Joan Fernandez da Iraetako jaunak Zestoako Kontzejuaren bileran
Arreitzakoa fiela, Pedro Baltzola, Fernando Olazabal lekuko gisa parte hartu izana. Agian garai hartarako
medikua, Miguel Artazubiaga, Esteban Eztiola eta Ju- jadanik Iraetako jaunak Ahaide Nagusitzat hartzen ez
lian Olazabal. Ahalordea eman zieten Pedro Martinez zituztelako onartu zuten Nikolas Kontzejuan.
Baltzolakoari eta Esteban Eztiola eskribauari bihara- 1537-XII-2an, Zestoako zubiko portalean, San
munean Hernanin Santiago Leiba kapitainarekin bil
zitezen. Probintzia eta kostaldeko hiribilduak frantse- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Blas Artazusengandik babesteko gaiaz jardungo zuten, eta Zes- biaga fiela, Esteban Eztiola eskribaua eta beste zenbait herritar zeuden. Lehenago Kontzejuak herriko
toako Kontzejuaren ordezkari izango ziren.
parrokian emana zuen abisua honako hau esanez:
Ahalorde-agirian lekuko honako hauek izan ziren: alegia, egun hartan herria urtebetez (hurrengo urteko
Joan Martinez Lilikoa eta Joanes Ibañeta apaizak, eta Santiago egunera arte) sagardoz hornitzeko enkantea egingo zela.
Pedro Olazabal (ikus [XVI. m. (37-IX) 25] agiria).
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Enkantea egiteko kandela piztu zuten, eta eskaintzarik onena Martin Otxoa Ermukoak egin zuen. Pitxer edo azunbre sagardoa 16 sosetan salduko zuen.
San Joan Amilibia zestoarra zen Martin Otxoaren fidatzailea.
Sagardo ona, urik nahastu gabea, izango zen, eta
Martin Otxoari erosiko zioten herritarrek eta herrira
etorritakoek. Sagardorik gabe geratzen zen bakoitzean, 1,5 errealeko isuna ordainduko zuen Martin
Otxoak. Erdia herriko bideak konpontzeko izango
zen, eta beste erdia salatzailearentzat. Herritarrek
ezingo zuten etxeko sagardoa tabernatan erosi.
Enkante-agirian lekuko Joan Gorosarri, Joan Urbano eta Kristobal Erretzabal izan ziren (ikus [XVI.
m. (37-XII) 2] agiria).
1537. urtean, dirudienez abenduaren 26an, Zestoako udaletxean Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren Fernando
Olazabal medikua eta alkateordea, Joan Fernandez
Arreitzakoa fiela, Julian Olazabal probestuordea,
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Pedro Martinez Baltzolakoa, Domingo Lizarrarats eta beste zenbait zestoar.
Ahalordea eman zioten Domingo Amilibia eskribauari Kontzejuaren prokuradore gisa Probintziak egin
behar zuen Batzar Berezira joan zedin. Lekukoetako
bi Martin Amilibia eta Joan Garratza zestoarrak izan
ziren (ikus [XVI. m. (37-XII) 25] agiria). Hemen aipatzen diren abenduko Batzar Berezi horien albisterik
ez dugu beste inon topatu.

2.3. irudia. Zestoako Portalekoa etxea.

nes Ibañeta (Zestoako elizako apaiza), Migel Altzate
eta Kristobal Etxenagusia izan ziren (ikus [XVI. m.
(37-I) 15] agiria).

- 1537-II-11n, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean debar hauek azaldu ziren: Joan
Akertza, San Joan Amilibia, Pierres Arizpe, Joango
Amilibia, Joan Anton Ermua, Martin Otxoa? Ermukoa
2.1.2. Errege-armadarentzat Deban
eta Gregorio Ariztondo. Hauek frantsesen aurka aregindako kontratuak
madan ibiliak ziren, eta beren zerbitzuengatik eta
- 1537-I-28an, Deban, Esteban Eztiola eskribaua- frantsesei harrapatutakoagatik auzia zuten Errenteren aurrean, San Joan Amilibia, Joan Zubeltzu eta riako Martin Perez Asteasukoarekin. Ahalordea eman
beste zestoar bat azaldu ziren. Hirurak lehenago zioten Zestoako San Joan Amilibiari, haiei zegokiena
frantsesen aurkako armadan itsasoan ibili ziren, eta errenteriarrari kobra ziezaion.
ahalordea eman zieten San Joan Amilibiari eta koAhalorde-agirian lekuko debar hauek izan ziren:
rrejimenduko Beltran Arizmendi eta Joan Heredia
prokuradoreei, Donostiako Joan Saroberengandik Joan Zubeltzu apaiza, Joan Oliden eta Fernando
haien arropak eta armak jaso zitzaten. Lekuko Joa- Arantza? (ikus [XVI. m. (37-II) 4] agiria).
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- 1537-IV-22an, Deban, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean Debako partean bizi zen Domingo
Arrona (eta ez Zestoako Domingo Arrona) eta Martin
Likona elkartu ziren. Migel Goikoa eta Martin Espillarena zen itsasontzia Domingo Arrona kapitaina
prestatzen ari zen frantziarren aurka joateko. Horretarako Martin Likonak 20 dukat maileguz eman zizkion, 13 dirutan eta gainerakoa jenerotan.

ordainduko zien Domingok, hau da, 3,75 marinelek bidaia hartan irabaztea zegokiena. Joan Perez Arriolakoa
izendatu zuten ontzi-maisu, eta harrapakinak bereganatzen bazituzten eta edozer gauza banatzen bazuten,
Domingo Arrona debarrak kontu eman beharko zuen.

Jarraian Domingo Arronak ahalordea eman zion
Joakin Erreteni, hark kapitain gisa gerran lor zitzakeen harrapakin eta salgaiak bidaltzen zituenean
Itsasontzi edo “pinaza” bidaiatik Debara onik itzul- kudea zitzan. Haiek saldu ahal izango zituen, eta, betzen zenean, 20 eguneko epean 20 dukatak eta itsasldi har izanez gero, auzitara jotzeko ahalmena ere eman
bateko irabaziak itzuliko zizkion Domingok Martin zion Domingok (ikus [XVI. m. (37-IV) 19] agiria).
Likonari. Bidaian ezer gertatzen bazen, zein baldintza
- 1537-IV-23an, Deban, Sebastian Arriola eskribeteko zituzten ere zehaztu zuten. Agirian lekukoetako bi Anton Artzuriaga eta Anton Amilaga debarrak bauaren aurrean bertako Domingo Arrona kapitaina
(eta ez Zestoako Domingo Arrona) eta Iñigo Ibartola
izan ziren.
pilotua elkartu ziren. Domingo, hain zuzen, frantseJarraian helburu beragatik Debako Domingo Arro- sen aurka joateko “pinaza” motako itsasontzia armanak 10 dukat maileguz hartu zizkion Anton Amilaga- tzen eta hornitzen ari zen. Martin Espilla eta Migel
ri, eta Martin Likonari bezalaxe ordainduko zizkion Goikoarena zen delako pinaza. Iñigo pilotuak 10
10 dukatak. Lekuko Martin Likona, Martin Espilla eta dukat maileguz eman zizkion Domingori itsasontzia
hornitzeko. Itsasontzia galtzen baldin bazen, 10 dukaJoakin Erreten izan ziren.
tak Domingoren gastuak ordaintzeko izango ziren,
Ondoren Debako Domingo Arronak obligazio- baina itsasontzia Debako portura itzultzen bazen, 20
agiria eman zien “pinaza” motako itsasontziaren jabe eguneko epean Domingok Iñigori 10 dukatak eta itsasziren Migel Goikoari eta Martin Espillari. Hauei, bi- aldiaren erdia, hau da, itsasontzi horretan marinel badaiatik itzultzen zirenean, 3,75 itsasaldiri zegokiena tek irabaziko lukeenaren erdia, ordainduko zizkion.

2.4. irudia. debako
udaletxeko plaza.
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Obligazio-agirian lekukoetako bat Martin Espilla enez, frantsesen aurkako gerran zenbait debar Tunisen ibili zirela (ikus [XVI. m. (37-VI) 13] agiria).
debarra izan zen (ikus [XVI. m. (37-IV) 20] agiria).
- 1537-IV-25ean, Deban, Sebastian Arriola eskribauarekin bertako Martin Joan Iraeta eta Maria San
Joan Debaide elkartu ziren. Martin Likonak zabra
prestatu zuen lehenago frantsesen aurka joateko, eta
han itsasoan ibilitako bat Pedro Uzkanga izan zen.
Bidaia hartako irabaziez, ordea, auzia zuten Martin
Likonak eta Joan Zerainek. Marinel bakoitzari itsasaldiagatik 3 dukat eta 1,5 erreal zegozkion soldata gisa.

- 1537-VII-3an, Deban, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean bertako Domingo Arronak (eta ez Zestoakoak) ahalordea eman zien Martin Espillari eta San
Joan Arriolari. Domingo kapitain gisa etsai frantsesen
aurka abiatzekoa zen pinaza batean, eta etsaiei hartutako harrapakin, itsasontzi eta gainerako gaiak Martin
Espillak eta San Joan Arriolak saldu eta kobratu ahal
izango zituzten. Lekuko debar hauek izan ziren: Anton
Elosu, Migel Goikoa eta Joan Perez Arriolakoa.

Pedro Uzkangaren soldata Martin Joan Iraetak
Jarraian, Debako Domingo Arronak obligazio-agiria
zeukan gordailuan, eta eskribauaren aurrean Maria
San Joan Debaide andreari eman zion. Lekukoetako eman zien Anton Elosuri, Joan Perez Arriolakoari eta
bi Joakin Erreten eta Domingo Ondiz izan ziren (ikus Anton Irarrazabali. Domingo kapitaina Migel Goikoaren
Santa Maria pinazan abiatzekoa zen etsai frantsesen
[XVI. m. (37-IV) 23] agiria).
aurka, eta itsasontzia hornitzeko, aipaturiko hirurek 30
- 1537-V-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dukat (bakoitzak 10) maileguz eman zizkioten.
bauaren aurrean Debako Grazia Arrona azaldu zen.
Itsasontzia onik itzultzen bazen, Domingok hiruHaren aginduz Marseillara bidaia egin zutelako,
Debako Pierres Arizperi eta honen seme Joani 5 retako bakoitzari bere 10 dukatak eta itsasaldian madukateko zorra ordaindu behar zien. Erdia hurrengo rinel batek irabazitako soldataren erdia itzuliko zizDomu Santu egunean itzuliko zuen, eta beste erdia kion. Agirian lekuko debar hauek izan ziren: Martin
hurrengo Eguberri egunean. Lekuko Joan Zugasti, Espilla, Migel Goikoa eta Joan Perez Arriolakoa (ikus
Joan Amilibia eta Joan Fernandez Olazabalgoa izan [XVI. m. (37-VII) 8] agiria).
ziren, Debako eta Zestoako biztanleak (ikus [XVI.
- 1537-VII-6an, Deban, Migel Goikoa eta Iñigo Ibarm. (37-V) 7] agiria).
tola pilotua azaldu ziren Sebastian Arriola eskribauaren
- 1537-VI-18an, Deban, Sebastian Arriola eskri- aurrean. Migel bere Santa Maria izeneko pinaza gerrabauaren aurrean Arroako Joan Etxenagusia (Domin- rako prestatzen ari zen, eta Iñigok 10 dukat maileguz
go Arretxe-Etxenagusiaren semea) eta San Joan Arbe eman zizkion itsasontzia hornitzeko. Itsasontzia galtzen
azaldu ziren. Biak Debako Asentzio Zerainen zabran baldin bazen, Migelek ez zion Iñigori zorra itzuliko.
itsasoan armadan ibiliak ziren, eta ahalordea eman zio- Itsasontzia Debako kanalera itzuli eta 24 ordu barru
ten Joan Arbegoikoari. Honek Asentziori bi arroarren onik bazegoen, Migelek Iñigori 10 dukat eta itsasaldian
soldatak eta irabaziak kobratu behar zizkion. Joan marinel batek zuen soldataren erdia ordainduko zizkion.
Etxenagusiak dobloia (2 dukat) kobratuta zeukan,
Obligazio-agirian lekuko debar hauek izan ziren:
baina soldata bat eta laurden kobratzeko zeukan. San
Joan Perez Arriolakoa, Martin Uzkanga eta Joan
Joan Arbek soldata bat zeukan kobratzeko.
Goikoa (ikus [XVI. m. (37-VII) 11] agiria).
Ahalorde-agirian lekuko debar hauek izan ziren:
- 1537-IX-3an, Itziarren, Migel Amasa debarra
Martin Espilla, Kristobal Goienetxea eta Domingo
Garate. Jakinarazi beharra dago Sebastian Arriolak agertu zen Sebastian Arriola eskribauaren aurrean.
egun berean Deban egindako beste agiri batean dio- Migelek ahalordea eman zion Malagako Diego Ca- 57 -
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diko Saran jaio eta Deban bizi zen Pierres Arizpe.
Joan Gilen anaia Pedro Mendiola gatibu zegoen Marseilla aldean Frantziako erregearen galeretan.
Pierres Marseilla aldera joatekoa zen, eta anaia askatzeko Joan Gil Mendiolakoak 57 dukat emango zizkion: 37 dukat orduantxe, eta gainerako 20 dukatak
Pedro Mendiola, Jainkoa lagun, Probintziara itzultzen
zenean. Pedro Mendiola hila baldin bazen, 12 dukat
Pierresek bidaiagatik kobratu eta 25 dukat itzuli egingo zizkion Joan Gili.
Joan Gil Mendiolakoak fidatzaile hauek aurkeztu zituen: Zestoako Joan Martinez Amilibikoa, Legorretako
Joan Zabala eta Altzagako beste bat. Lekuko hauek izan
ziren: Zestoako Martin Ibañez Amilibikoa, Zumaiako
Joan Jausoro apaiza eta Debako Martin Kortazar.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Pierres Arizpek Domingo Arretxe eta Joan Perez
Areitzagakoa fidatzailetzat aurkeztu zituen. Pierres
Marseilla aldera lehenbailehen abiatzekoa zen, eta
Joan Gil Mendiolakoari 20 dukat ordaintzeko obligazio-agiria eman zion.
2.5. irudia. Itziarko eliza.

Ondoren Pierres Arizpek obligazio-agiria eman
zion Joan Gil Mendiolakoari. Hain zuzen jasotako 37
dukatetatik 25 dukat itzuli egingo zizkion baldin eta
anaia Pedro Mendiola hila bazen. Pierresek 25 dukat
haietatik 20 dukat itzultzeko fidatzaileak emanak zituen, eta gainerako beste 5 dukatak ordaintzeko obligazio-agiria eman zion Joan Gil Mendiolakoari (ikus
[XVI. m. (37-IX) 22] agiria).

zallari (armadako ordaintzaileari). Errege-erreginen
galeretako Alvaro Bazan kapitain jeneralak lehenago
Debako Domingo Olanori eta Joan Guadaluperi haien
San Joan izeneko itsasontzia erosi zien. Salerosketaagiria Malagako Diego Ordoñez eskribauak idatzi
zuen. Domingo eta Joan debarrei Migel Amasak ordaindu zien, eta Alvaro Bazan eta errege-erreginak
- 1537-X-27an, Deban, Sebastian Arriola eskrizorretan geratu ziren Migelekin. Zor hura kobratu
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Debako
ahal izateko eman zion Diego Cazallari ahalordea.
Domingo Arrona (eta ez Zestoakoa), eta, bestetik,
Lekukoak Joan Matusin, Joan Ibañez Artazubia- Getariako Grazian Goarnizo. Grazianek Domingori
gakoa eta San Joan Erlete izan ziren (ikus [XVI. m. Debako kanalean zeukan Santa Maria izeneko zabra
nabigatzeko prest utziko zion. Gero Debako Domingo
(37-IX) 4] agiria).
Arrona bere jendearekin frantsesen aurkako armadara
- 1537-IX-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- joango zen. Domingok Debara bidalitako harrapakibauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Altzaga nak San Joan Arriola debarrak salduko zituen, ahal
herriko Joan Gil Mendiolakoa, eta, bestetik, Lapur- bazen Grazian bertan lekuko zela.
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Domingo Arronak 20 dukat eman zizkion Graziani,
eta bidaiaren arriskua noren gain joango zen, irabaziak nola banatuko ziren, etab. zehaztu zuten. Grazian
Goarnizok bere seme Domingo Goarnizo izendatu
zuen ontzi-maisu. Lekuko Domingo Antsorregi, Joan
Perez Arriolakoa eta Pedro Arriola debarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (37-X) 27] agiria).

2.1.3. Iraetako Fernando Sorazabal
olagizonaren tratu eta agiriak

pletinaren balioa dirutan maileguz eman zion, eta Fernandok zorra hurrengo ekaineko San Joan egunerako
ordainduko zion, burdinak Beduako errenterian, zergak ordainduta, utzita.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Esteban Artazubiaga, Joan Urbieta eta Pedro Etxeberria (ikus [XVI. m. (37-II) 5] agiria).

- 1537-III-23an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Fernando Sorazabal eta Sebas- 1537-I-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren tian Artazubiaga elkartu ziren. Bata Iraetako burdinaurrean Fernando Sorazabal eta Sebastian Ermua aur- olako olagizona zen, eta bestea Bekolako burdinokeztu ziren. Sebastianek Fernandorentzat 100 karga lakoa. Egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen
ikatz egingo zituen Debako hiribildutik gertu hurren- kontuak egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman
go Pazko maiatzekorako. Fernandok dukat batzuk au- zioten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernanrreratu zizkion Sebastiani lana hasi baino lehen, eta dez Arreitzakoa, Domingo Ezenarro eta Pedro Akoa
gainerakoa lanak amaitutakoa emango zion. Sebastia- (ikus [XVI. m. (37-III) 22] agiria).
nek zin egin zuen obligazio-agiriak zioenaren aurka
- 1537-III-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriez zela hasiko. Lekukoetako bi Zestoako Kristobal
Olaskoaga eta Domingo Ezenarro izan ziren (ikus bauaren aurrean Arroan bizi ziren hauek elkartu ziren:
batetik, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan Etxe[XVI. m. (37-I) 9] agiria).
nagusia semea, eta, bestetik, Fernando Sorazabal. Aita- 1537-II-12an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- semeek Fernandori sei behi saldu zizkioten 23 dukabiaga eskribauaren aurrean Iraetako Fernando Soraza- tean, eta Fernandok prezio osoa orduan ordaindu zien.
bal olagizona eta Zestoako Domenja Zuube alarguna Joan Etxenagusiak, 25 urte bete gabea zelako, zin egin
bildu ziren. Domenjak Fernandori 20 kintal burdina zuen salmenta-agiriak zioenari ez ziola aurka egingo.

2.6. irudia. Iraetako
burdinola zegoen
lekua.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Apategi kribaua zegoen. Harengana Iraetako Fernando SoAizarnakoa, Martin Amilibia eta Pedro Akoa (ikus razabal olagizona eta Bizkaiko Ermuko Lope Buztintza merkataria etorri ziren. Fernandok konpromi[XVI. m. (37-III) 26] agiria).
soa hartu zuen hurrengo inauteri egunerako Loperi
- 1537-IV-11n, Zestoako errebalean, Bergarako Beduan 50 kintal burdina pletinatan emateko; izan
Joan Mozabalegik obligazio-agiria eman zion Irae- ere, Lopek Fernandori 430 maraiko prezioa (Gaztako Fernando Sorazabal olagizonari. Joanek Fernan- telako errealetan) ordaindu zion egun hartan kintal
dori lehenago 5 kintal burdinako zorra egin zion, eta bakoitzeko.
zorraren azken zatia (20 erreal eta 12,5 maraikoa) sei
eguneko epean ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats, Joan Lizarrarats eta Julian Lizarrarats
Esteban Eztiola eskribauak idatzitako agirian le- (ikus [XVI. m. (37-VIII) 3] agiria).
kuko Domingo Urbieta, Joan Fernandez Arreitzakoa
eta Grazian Ganbara zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
- 1537-VIII-7an, Arroan, Esteban Eztiola eskrim. (37-IV) 6] agiria).
bauarekin Fernando Sorazabal (Iraetako olagizona)
eta Domingo Etxeberriaren alarguna bildu ziren. Fer- 1537-VI-26an, Zestoan, Domenja Akoabarrena nandok alargunari maileguz 8 dukat eta 4 kintal bureta Fernando Sorazabal azaldu ziren Esteban Eztio- dina barratan eman zizkion, eta honek zorra hurrengo
la eskribauaren aurrean. Lehenago Akoako Enparan- urteko abuztuko Andre Mariaren egunerako ordaindi baserriaren jabe Martin Enparandi Maria Joango duko zion. Horretarako ondasun bat hipotekatu egin
Oribiarekin ezkondu zen. Biak, ordea, seme-alabarik zuen Fernandoren alde.
izan gabe hil ziren.
Obligazio-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan
Maria Joangok dote gisa ezkontzara 19.000 ma- ziren: Pedro Martinez Baltzolakoa, Pedro Akoa eta
rai eraman zituen, eta bere testamentuan oinordeko Pedro Iribarrena (ikus [XVI. m. (37-VIII) 7] agiria).
unibertsal Fernando Sorazabal lehengusua izendatu
zuen. Martin Enparandiren oinordeko unibertsal Mar- 1537-X-19an, Zestoako errebalean, Iraetako burtin Ibañez Zubiaurrekoa (Domenja Akoabarrenaren dinolako Fernando Sorazabal olagizonak (Debako
senarra) izan zen.
partean bizi zenak) ahalordea eman zien Joan Migelez Olidengoari eta Martin Armendiari. Bi hauek
Beraz, Maria Joangoren dotea Fernanok jaso behar Zestoako Martin Aranori Fernandorentzat 8 dukateko
zuen, eta Martin Ibañezek zati bat eman zion: 20 dukat zorra kobratzen saiatuko ziren. Blas Artazubiaga eseta 12 dukat balio zuen idi parea. 19.000 maraiak osatze- kribauak idatzitako agirian lekuko Joan Artiga, Pedro
ko falta zena ordaintzeko, ordea, egun hartan (ekainaren Akoa eta Joan Erretzabal izan ziren (ikus [XVI. m.
26an) Domenja Akoabarrenak (Martin Ibañezen alargu- (37-X) 19] agiria).
nak) obligazio-agiria eman zion Fernandori. Azken 18
dukatak urtebeteko epean ordainduko zizkion.
- 1537-X-30ean, Ibañarrietan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Iraetako FerAgirietan lekuko honako zestoar hauek izan ziren: nando Sorazabal olagizona eta Zestoako Maria Perez
Joanes Ibañeta apaiza, Gregorio Elizalde eta Martin Idiakaizkoa alarguna. Maria Perezen senar Martin LiZubiaurre (ikus [XVI. m. (37-VI) 18] agiria).
zarrarats zenari Fernandok lehenago 19 kintal burdinako zorra egin zion. Egun hartan, ordea, Maria Perez
- 1537-VIII-1ean, Zestoako Lizarrarats etxean, alargunari eta honen seme Martin Lizarrarats adingahiribilduko harresietatik kanpo, Esteban Eztiola es- beari Fernandok zorra ordaindu egin zien.
- 60 -

2. (1537)

2.7. irudia. arroako
etxeberri.

Agirian lekukoetako bi Zestoako Joan Fernandez
Maria Perezek zioenez, kobratutako zorra bera eta
semea elikatzeko, eta honen Ermuko eskola ordain- Olazabalgoa eta Martin Lizarrarats semea izan ziren
tzeko, izango zen. Maria Perezek Pedro Akoa-Ezena- (ikus [XVI. m. (37-XI) 32] agiria).
rro aurkeztu zuen fidatzaile gisa, zor hura Fernandori
- 1537-XII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola esberriz inork ez eskatzeko.
kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Perez Etxezarretakoa (Narruondoko burdinolaren jaMartin Lizarrarats semea, eta Debako Pedro Leizaola bea), eta, bestetik, Fernando Sorazabal (Iraetako olagizona). Joan Perezek eta Fernandok auzia eduki zueta Joan Zugasti.
ten korrejidorearen aurrean. Debako Kontzejuak salJarraian Martin Lizarrarats semeak zin egin zuen duta, Joan Perezek mendi batzuk bereganatu zituen,
ordainagiriak zioenari aurka ez ziola egingo. Lekuko baina Fernando Sorazabalek ordaindu egin zizkion,
Pedro Leizaola eta Joan Zugasti debarrak, eta Fernan- eta mendiak honen esku geratu ziren (ikus [XVI. m.
do Sorazabal iraetarra izan ziren (ikus [XVI. m. (37- (37-XII) 27] agiria).
X) 30] agiria).
- 1537-XI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik, Maria Perez
Idiakaizkoa (Martin Lizarraratsen alarguna), eta, bestetik, Antonio Lizarrarats apaiza. Fernando Sorazabalek Martin Lizarrarats zenari 19 kintal burdina pletinatan zor zizkion, eta Maria Perez alargunari eman
zizkion. Gero, Beduan zeuden burdina haiek, Maria
Perez alargunak Antonio Lizarraratsi saldu zizkion,
eta honek prezioa dirutan ordaindu zion.

2.1.4. Domingo Lizarrarats aitaren agiriak

- 1537-III-8an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Martin Indo (Bekolako olagizona) eta Domingo Lizarrarats aurkeztu ziren. Domingok Martini lehenago 20 dukat eman zizkion, eta egun
hartan beste 40 dukat. Beraz, Martinek Domingori
60 dukateko zorra egin zion, eta ordainketa-egunean
60 dukaten balioa zuen burdina Beduan Domingori
emanda ordainduko zuen zorra. Lekuko Julian Olaza-
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2.8. irudia. Zestoako
errebaleko Lizarrarats.

Maria Nikolasek Martin Intxaurregiri 5 dukat eta
bal, Joanes Ibañeta eta Joan Fernandez Olazabalgoa
7,5 erreal maileguz eman zizkion, eta Domingo Lizaizan ziren (ikus [XVI. m. (37-III) 6] agiria).
rraratsek 5 dukat eta 2 erreal. Horiez gain Martin In- 1537-III-13an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- txaurregik beste 18 dukat jaso zituen (9 Maria Nikobiaga eskribauarekin Domingo Lizarrarats eta Arroako lasek eta beste 9 dukat Domingo Lizarraratsek emanJoan Zugasti bildu ziren. Domingok eta Joanek egun da). 18 dukat haiek zuzenean Sebastian Artazubiaga
hartara arte izandako tratuen kontuak garbitu zituzten, zenaren suhiei eman zizkioten, Martin Intxaurregik
eta Domingok Joani ordainagiria eman zion. Hala ere, zor zizkielako.
30 kintal burdinako zorra geratu zitzaion Joan ZugasOndorioz, Martinek 18 dukat haiek eta beste 10
tiri Domingo Lizarraratsi ordaintzeko. Lekuko Joan
Pagino, Julian Olazabal eta Domingo Ezenarro zes- dukat eta 9,5 erreal hilabete eta erdi barru ordaintzeko
toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (37-III) 11] agiria). obligazio-agiria eman zien Domingo Lizarraratsi eta
Maria Nikolasi. Martin Intxaurregik hipotekatu egin
Jarraian Domingok Joani 30 kintal burdinaren zituen anaia Domingo Intxaurregik eman beharreko
balioa maileguz eman zion, eta honek hari hurrengo etxeko senipartea eta 60 kintal burdina. Lekukoetako
Domu Santu egunean ordainduko zion zorra, burdin- bi Joan Fernandez Olazabalgoa eta Frantzisko Altzoak Beduan zergak ordainduta ipinita (ikus [XVI. m. larats izan ziren (ikus [XVI. m. (37-V) 4] agiria).
(37-III) 11] agiria).
- 1537-VIII-11n, Zestoako errebalean, Blas Arta- 1537-V-3an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- zubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Libiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: ba- zarrarats eta Arroako Joan Zugasti elkartu ziren. Dotetik, Domingo Lizarrarats zaharra eta Maria Niko- mingok Joani Arroako Zugasti etxetik hurbil zegoen
las Zabala-Lasao alarguna, eta, bestetik, Zumaiako aukerako haritz bat erosi zion. Hurrengo 6 urteetan
Martin Intxaurregi. Han ziren, Zestoako halaber, Joan eraman ahal izango zuen haritza zestoarrak. Joan ZuBengoetxea, Pedro Egaña eta Esteban Edarritzaga gastik ordainagiria eman zion, zestoarrak ordaindu
egin ziolako.
(Sebastian Artazubiaga zenaren suhiak).
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Garratza, Do- ru egingo zizkion hurrengo urteko San Migel egunemingo Urbieta apaiza eta Joan Ondalde (ikus [XVI. rako. Karga bakoitzaren prezioa 3,5 txanponekoa zen.
m. (37-VIII) 9] agiria).
Domingok Jakobori egun hartan 14 dukat aurreratu
- 1537-VIII-31n, Zestoako errebalean, Errezilgo zizkion, eta gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko
Antxiturbia baserrian maizter zegoen Pedro Iturriaga zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Aizareta Zestoako Domingo Lizarrarats azaldu ziren Blas na, Txomin Egaña eta Domingo Urbieta apaiza (ikus
Artazubiaga eskribauaren aurrean. Domingok Antxi- [XVI. m. (37-XII) 8] agiria).
turbi ondoko Artzegiko mendiak hartu zizkion Martin
- 1537-XII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriIndori. Han Joan Zabalak 500 karga ikatz egin behar
zituen, baina handik aurrerakoak Pedrok egingo zi- bauaren aurrean Zumarragako Joan Lizaratzu eta Zestuen Domingorentzat, karga bakoitza 3,5 txanponean. toako Domingo Lizarrarats zaharra azaldu ziren. DoIkatzen erdiak hurrengo Pazko garizumarako egingo mingok Joani ferratzeko 390 mila iltze erosi zizkion.
zituen, eta beste erdiak hurrengo urteko San Migel Horietako 250 mila iltze kolpe bakarrekoak eta mila
iltzek harategiko libra pisatzen zutenak izango ziren.
egunerako.
Mila iltzeren prezioa 123 maraikoa izango zen.
Domingok Pedrori 11 dukat aurreratu zizkion eginJoan Lizaratzuk iltze guztiak Domingori Zestoako
go zuen lanaren kontura, eta gainerakoa ikatzak egin
ahala ordainduko zion. Lekuko zestoar hauek izan zi- Lizarrarats etxean entregatuko zizkion, hurrengo
ren: Pedro Akoa, San Joan Amilibia eta Joan Fernan- martxoko Andre Mariaren egunerako. Joan Lizaradez Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (37-VIII) 26] agiria). tzuk ekarritako iltze guztiak Azpeitiko bailaran egindakoak izango ziren.
- 1537-XI-28an, Zestoan, Azpeitiko Joan Perez OiDomingo Lizarraratsek Joani egun hartan 80 dukat
angurengoa eta Zestoako Domingo Lizarrarats zaharra azaldu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. ordainduko zizkion. Gainerakoaren erdia Domingok
Azpeitiarrak Domingori Beduako portuan hurrengo erositako iltzeen erdia jasotakoan ordainduko zion,
martxoaren hasierarako 400 dozena ferra emango ziz- eta beste erdia iltze guztiak Zestoan entregatutakoan.
kion. Horietako 300 dozena ferra txikiak (85na ma- Erosketa-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
raiko preziokoak) izango ziren, eta beste 100 dozenak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa, Pedro Akoa,
eta Joan Perez Makidakoa.
astoentzakoak (95na maraikoak).
Domingok Joan Perezi egun hartan urrezko 30
dukat aurreratu zizkion, eta gainerakoa hurrengo Eguberrietan emango zion. Astoentzako dozena ferrak
harategiko 14 libra pisatuko zituen, zaldientzakoak
13 libra, eta mandoentzakoak 12 libra. Lekuko Pedro
Artzubiaga, Antonio Lizarrarats apaiza eta Joango
Arretxe zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XI)
33] agiria).

Egun eta leku berean, Azpeitiko Joan Perez Makidakoak eta Zestoako Domingo Lizarrarats zaharrak
kontratua egin zuten. Joan Perezek hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako Beduan 200 kintal burdina mehe emango zizkion Domingori. 15,76
erreal balio zuen kintal bakoitzak.

Domingok Joan Perezi egun hartan 50 dukat aurreratu zizkion. Gainerakoaren erdia burdinen erdia Joan
- 1537-XII-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Perezek Beduan entregatutakoan ordainduko zion
bauaren aurrean Errezilgo Jakobo Urteaga eta Zestoako Domingok, eta beste erdia burdina guztiak emanDomingo Lizarrarats agertu ziren. Jakobok Errezilgo dakoan. Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako
Gallekuko mendietan zestoarrari 350 karga ikatz ingu- Pedro Martinez Baltzolakoa, Pedro Akoa eta Domin- 63 -
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2.9. irudia.
Zumarragako
udaletxea.

go Altzolarats, eta Zumarragako Joan Lizaratzu (ikus Fernandez Olazabalgoa, Julian Olazabal eta Frantzisko Olazabal (ikus [XVI. m. (37-XII) 28] agiria).
[XVII. m. (37-XII) 11] agiria).
- 1537-XII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Lizarrarats eta
Saiazko Mateo Enbil elkartu ziren. Domingok Beduako errenterian 300 kintal burdin mea zeuzkan,
Mateok garraiatuko zizkion Lasaoko burdinolaren
aurreko plazaraino. Garraiatutako kintal bakoitzeko txanpon bat ordainduko zion Domingok, hau da,
2 dukat 100 kintal garraiatzeagatik eta 6 dukat dena
garraiatzeagatik. Erdia hurrengo urteko ekaineko
San Joan egunerako garraiatuko zion, eta beste erdia
1538ko San Migel egunerako.

2.1.5. Zestoako Domingo Arronaren agiri
eta tratuak

- 1537-III-5ean, Orion, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: Zestoako Domingo Arrona gaztea (Ana Arretxeren semea), eta Aiako Katalina
Oribar. Katalinak eta Domingok auzia zuten korrejidorearen aurrean, hark Domingok Aiako Beogaraten
zuen basoa baimenik gabe moztu egin ziolako. Katalinak aginduta, Domingo Urreztik, Joan Urreztik eta
beste zenbaitek bota zuten basoa. Auziak alde batera
uztearren, Katalina Oribarrek onartu egin zuen bere
Obligazio-agirian lekukoetako bi Frantzisko Ar- errua, eta kalteak ordaintzeko prest agertu zen. Dotiga eta Frantzisko Zubiaurre zestoarrak izan ziren mingo Arronak barkatu egin zien egindakoa delitu(ikus [XVI. m. (37-XII) 19] agiria).
gileei, baina aurrerantzean ez zuten ezer aterako (ez
egurrik, ez ikatzik eta ez zurik) baso hartatik.
- 1537-XII-31n, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats eta
Domingo Arronak gai haren inguruan Donostiara
Aizarnazabalgo Mateo Enbil agertu ziren. Mateok eta Orioa egindako bidaiak, abokatu, merio, eskribau
Domingori hurrengo ekaineko San Joan egunerako eta abarren gastuak aurkeztu zituen. Basotik atera24 burdina lodi totxotan Iraetako burdinolan utziko takoa eta gastu haiek guztiak Katalinak ordainduko
zizkion, pisutik kanpo, hau da, zergak ordainduta. zituen. Honek bi dukat eman zizkion orduan DominDomingok Mateori burdina haien balioa dirutan or- go Arronari. Lekuko Joanes Ibañeta apaiza, Martin
daindu zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artzuriaga eta Joan Urrezti izan ziren.
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Jarraian Katalina Oribarrek baimena eskatu zion guz, eta Estebanek hurrengo Eguberrietarako emanDomingo Arronari Beogarateko basotik 24 haritz txi- go zizkion aipatutako burdinak Altzolarats jauregiko
ki ateratzeko. Domingok baimena eman zion. Lekuko burdinolan.
Joanes Ibañeta, Martin Artzuriaga eta Domingo ErretoObligazio-agirian lekuko Joan Otxoa Artazubiala bikarioa izan ziren (ikus [XVI. m. (37-III) 2] agiria).
gakoa (Aizarnako erretorea), Joan Zelaia eta San Joan
- 1537-III-27an, Deban, Sebastian Arriola eskri- Etxegarai izan ziren (ikus [XVI. m. (37-V) 2] agiria).
bauaren aurrean Martin Artzuriaga debarra eta Zes- 1537-V-13an, Aizarnan, Blas Artazubiaga estoako Domingo Arrona bildu ziren. Domingok lehenago Martinen ahizpa Maria Joan Artzuriaga zenari kribauaren aurrean Debako parteko Joan Zubeltzu
Itziarren sagastia erosi zion (Martin Artzuriagaren eta Zestoako Domingo Arrona azaldu ziren. Joanek
sagastiaren ondokoa). Sagasti hark 30 sagarrondoko Domingori eta Gipuzkoako korrejimenduko Beltran
azalera zuen eta bere garaian Domingok azalera-uni- Arizmendiri eta beste sei prokuradoreri ahalordea
eman zien Domingo Marrokin jaunari 12 errealeko
tateko 10 txanpon ordaindu zituen.
zorra harentzat kobra zezaten.
Gero Maria Joanen oinordeko Martin Artzuriaga
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
geratu zen, eta Domingok, lehen sagastia bidezkoa
baino prezio merkeagoan erosi zuelako, Martini Julian Olazabal Joan Arano eta Domingo Aranguren
urrezko 4 dukat eta florin bat eman zizkion. Martinek (ikus [XVI. m. (37-V) 14] agiria).
salmenta ontzat jo eta berresteko agiria eman zion.
- 1537-VII-22an, Aizarnako Aranburu etxe onAgirian lekuko debar hauek izan ziren: Joan Pe- doan, Esteban Eztiola eskribauarengana Maria Perez
rez Arriolakoa, Joan Alos Gebarakoa gaztea eta An- Arronakoa (Otxoa Martinez Beduakoaren alarguna)
ton Amilaga. Martin Artzuriagak agiri hau sinatu egin azaldu zen. Beduako andrea bere seme Migel Otxoa
zuen, eta jakinarazi beharra dago lehenago Zestoan eta alaba Maria Ortiz eta Katalina Ortiz Beduakoa
hainbat urtetan probestuorde izan zela (ikus [XVI. m. adingabeen tutore eta zaintzaile gisa ere aurkeztu zen.
(37-III) 29] agiria).
Maria Perezek ahalordea eman zien Zestoako Do- 1537-IV-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- mingo Arrona anaiari, Gipuzkoako korrejimenduko
bauaren aurrean Domingo Arronak Aiako Nikolas Jeronimo Atxagari eta beste hiru prokuradoreri, eta
Urozperoetari eta Martin Agoteri ordainagiria eman Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari
zien. Lehenago, Getariako Sebastian Zabalaga eskri- eta beste lau prokuradoreri. Maria Perezek auzia zuen
bauaren bidez, Nikolasek eta Martinek 20 dukateko Iraetakoa etxekoekin, hain zuzen Aizarnako elizan
zorra egin zioten, baina egun hartan aiarrek zestoarri horman Maria Perezek zuen hilobia haren baimenik
gabe kendu egin zutelako eta bertan zeuden hildakoen
20 dukatak itzuli egin zizkioten.
hezurrak zatitu egin zituztelako.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Ahalordea hartutakoek auzitan ordezkatuko ziMartin Ibañez Amilibikoa, Frantzisko Altzolarats eta
tuzten Maria Perez Arronakoa eta seme-alabak, eta
Joan Arraio (ikus [XVI. m. (37-V) 1] agiria).
Elizako (Iruñeko apezpiku) zein errege-erreginen
- 1537-V-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- edozein epaileren aurrean jarduteko ahalmena izango
bauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Es- zuten. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro
teban Edarritzaga elkartu ziren. Domingok Estebani Olazabal, Joan Balda eta Martin Lizaso (ikus [XVI.
12 kintal burdina pletinaren balioa eman zion maile- m. (37-X) 3] agiria).
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na eta Domingo Arrona elkartu ziren. Domingo Arronaren ama Ana Arretxe zenak 4 dukat zor zizkion Lopeitzari, eta egun hartan Domingo semeak ordaindu
egin zizkion. Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan
ziren: Joan Gorosarri, Martin Azpiazu eta Asentzio
Edarritzaga (ikus [XVI. m. (37-XI) 10] agiria).
- 1537-XII-2an, Zestoako Gurutzeagan, Pedro
Egaña gazteak bi dukat ordaindu zizkion Domingo
Arronari Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Lehenago Pedrok Domingoren ama Ana Arretxe zenari
30 dukat maileguz hartu zizkion, eta 28 dukat amari
berari ordaindu zizkion lehenago. Azken biak, berriz,
oinordeko unibertsal zen seme Domingori. Beraz, zorra kitaturik geratu zen.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Zubiaurre, Antonio Lizarrarats apaiza eta Julian Olazabal (ikus [XVI. m. (37-XII) 1] agiria).
- 1537-XII-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, Zarauzko Grazia Egañak ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Joan
Herediari eta beste 4 prokuradoreri, eta Valladolidko
Kantzelaritzako Joan Lopez Arrietakoari eta beste 3
2.10. irudia. Itziarko Zubeltzuberri.
prokuradoreri. Graziak Zestoako Domingo Arronarekin auzia zuen, eta ahalordea emandako prokura- 1537-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola es- doreek ordezkatuko zuten. Agirian lekuko San Joan
kribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Pedro Iribarrena
Arroako Joan Igartza aurkeztu ziren. Lehenago Gra- eta Esteban Aranguren izan ziren (ikus [XVI. m. (37zia Kortazar alargunak 6 dukateko zorra egin zion XII) 15] agiria).
Domingo Arronari, eta Joan Igartza zen fidatzailea.
Graziak zorra ordaintzen ez zuelako, Joan Igartza fi- 2.1.6. Zestoarren testamentuak
datzaileak ordaindu zion azkenean Domingori.
2.1.6.1. Martin Perez Idiakaitz-Lilikoak Sizilian
Domingo Arronak ordainagiria eman zion Joani, egindako testamentua
eta eskubide guztiak ere eman zizkion, 6 dukatak Grazia Kortazarri kobra ziezazkion. Agirian lekuko ho- - 1537-I-5ean, Palermoko epaitegian, Siziliako Mazanako zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa ria ibarreko Luis Urso epaileari, Zestoako Jakobo Ipinapaiza, Martin Lizarrarats eta Joan Gorosarri (ikus tzak eskea egin zion. Zestoako Martin Perez Idiakaitz[XVI. m. (37-X) 29] agiria).
Lilikoa, Debako biztanlea, hil egin zen, eta testamentu
itxia utzi zuen. Hain zuzen Zestoako anaia Joan Perez
- 1537-XI-11n, Zestoako Ariztondon, Esteban Ez- Idiakaitz-Lilikoaren izenean Jakobo Ipintzak eskatuta,
tiola eskribauaren aurrean Lopeitza Ariztondo alargu- Martin Perezen testamentua ireki egin zuten.
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- 1537XI-23an, Gilberto Borgonia doktoreak lekukoei deituta, epaitegian Azpeitiko Pedro Zuatzo
merkataria agertu zen Palermon, eta Martin Perez
Idiakaitz-Lilikoaren testamentua ireki zezatela eskatu zuen. (Orain arte eman ditugun bi datak horrelaxe
agertzen dira testu originalean). Giliberto epailearen
aurrean eta Palermoko gaztelau zein “bizkaitarren”
Joan Gillabert kontsularen aurrean ireki behar zuten
testamentua, Martin Perez zenak hala eskatu zuelako.

na emazteari. Gainera, gero Martin Perezek lortutako
lursail eta hobekuntza batzuk ere emazteari utzi zizkion, dote-ondasun gisa.

Maria Gilistegi amaginarrebak doteko 1.000 dukat
gorde ahal izango zituen. Martin Perezekin kontuak
egiteko Maria Gilistegik beste 206 dukat ere gorde
ahal izango zituen. Halaber, Debako Martin Perezen
etxe aurrean zegoen baratze txikiagatik ordaindutako
22 dukatak ere. Diru haiek gero Maria Gilistegik PeTestamentua Luis Urso jaunak ireki zuen, lekukoen dro Zuatzo oinordeko unibertsalari ordaindu beharko
aurrean. Martin Perezek 1537-XI-18an gauean egin zizkion.
zuen testamentua. Oinordeko unibertsal Azpeitiko
Maria Gilistegiri eskatutako diruarekin, Pedro
Pedro Zuatzo merkataria izendatu zuen. Pedrok Palermoko Aingeruen Andre Mariaren elizako Guada- Zuatzok Joan Martinez Malleakoaren oinordekoari
lupeko Andre Mariaren kaperan, 15 ontza ordainduko (Pedro Lopez Malleakoari) Martin Perezen zorra orzituen urtero betiko, Martin Perezen arimaren alde dainduko zion. Martin Perezek, bestalde, Bartzelonatik 155,25 dukateko truke-letra bidali zion anaia Joan
meza eman zezaten.
Perez Idiakaitz-Lilikoa zestoarrari. Haietako 70 dukat
Martin Perezek gatibu zeuden kristauak askatze- Sancho Cordieles bizkaitarrari emango zizkioten, Siko urrezko dukata utzi zuen. Itziarko elizari 3 dukat ziliako 250 florineko truke-letra bat ordaintzeko (1
eman zizkion, Zestoakoari dukat bat eta Debakoari florin = 6 “tarin”). 155,25 dukateko truke-letrarekin
beste bat. Zestoako basilikari eta Debakoari dukat 40 dukat Lope Bustintzari emango zizkioten, eta horrela urrezko katea berreskuratu eta hau Martin Otxoa
erdi bana utzi zien.
Irarrazabalgoa jabeari itzuliko zioten.
Debako elizari dukata zor zion Santa Cruz izeneko
Truke-letran zeuden 45,25 dukat Martin Perez tesbere itsasontziaren irabaziengatik. Debako marinelen
kofradiari ere beste dukat bat zor zion Santa Maria de tamentugilearen emazteari emango zizkioten. Martin Perezen anaia San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Monferrato itsasontziaren irabaziengatik.
lizentziatuak beteko zuen atal honetan agindutakoa,
Martin Perezek zioenez, Antonia Madalena Zua- urrezko katea jabeari emanez.
tzoren senarra zen, eta Martinen ama Domenja Lili
Martin Perezek zioenez, ama Domenja Lili zenak
zenak, Maria Gilistegi amaginarrebaren bidez emazteari dote gisa 1.300 dukat agindu zizkion. Ezkontza- testamentuan agindutako 600 dukat zor zizkion anaia
kontratua Azkoitiko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eta Joan Perezek. Dukat haiek Joan Perez anaiak Pedro
Debako Gartzia Idiakaitz “Guadalupe” eskribauek Zuatzori ordaindu behar zizkion.
idatzi zuten, eta 1.200 dukat agindu zizkion. Gartziak
Lehenago, Domenja Lilik landutako zilarra utzi
eta beste eskribau batek egindako beste kontratu bazuen Martin Perezentzat, eta orduan eskura 100 dukat
tean azken 100 dukatak agindu zizkion.
eman zizkion Domenja amak. Gero Domenja Lilik
Emazteak ezkontzara onibarrak eta ondasun higi- bere testamentuan erabaki zuenez, landu eta urreztagarriak ekarri zituen, baina haiek emazteak zeuzkan tuko zilar eta diruaren zati bat Joan Perez anaia zahaeta harentzat geratuko ziren. Dotean agindutakoaren rrak Martin Perezi eman behar zion. Martin Perezek
zati bat (300 dukatekoa) eman zion Antonia Madale- zati bat kobratuta zeukan, eta gainerakoa Maria Perez
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Idiakaitz-Lilikoa arrebak (Iraetako andre alargunak)
zeukan. Martin Perezek Maria Perezi 50 dukat (edo
gehienez 60 dukat) zor zizkion. Martin Perezen borondatea Joan Perez anaiak Iraetako andreari (arrebari) 50 edo 60 dukat haiek ordaintzea zen. Horrela eskuratutako zilar eta diruak Pedro Zuatzorentzat
izango ziren. Joan Perezek ordaindu nahi ez balitu,
Pedro Zuatzok ordainduta eskuratuko lituzke zilarrak
eta diruak.

Perio Almirall jaunaren eta lagunen oinordeko eta
fideikomisodunek Honorio Lazarini jaunaren izenean
itsasontzia erosi zuten. Horretan Antonio Egino gipuzkoarrak 11 “carate”ko partea zuen. Itsasontziaren
gainerako zatia Martin Perezena zen. Antonio Eginorekin 1536-XI-30a arte izandako tratuen kontuak garbitu zituzten Italiako Saonako badian.

Kontuak egin behar zituzten itsasontziak Lazarino
Almirotarekin eta Joan Portukoa eskribauarekin eginMartin Perezek zioenez, Domenja Lili amarekin dako bidaiaz, konponketa-gastuez, soldatez eta beste
kontuak egin zituen. Kontuak egin zituen, halaber, zenbait gastuz. (Lazarinok itsasontzian zuen bere paranaia Joan Perezekin, Sizilian egindako negozioez, tea saldu ondorengoak).
eta bi anaiak ados geratu ziren. Joan Perezek 600 zor
Goletak egindako bidaiaren eta erregeari eginzizkion Martin Perezi, ama zenak utzi zizkiolako.
dako zerbitzuaren soldatengatik errege-kuriak zor
Martin Perezek aitortu zuenez, Siziliako Trapaniko zizkion 1.400 ezkutuen kontua aztertu behar zuten;
portuan bere Santa Cruz itsasontzia 3.000 upel garire- baita Perio Almiral jaunaren oinordekoek, Rafael
kin zeukan (Siziliako neurriko upelak ziren). Salgaia Morell jaunak eta errege-kuriak emandako ondaDomingo Antxietarena zen, eta itsasontzian Gazte- sunengatik zor zituzten 450 ezkutuen kontuak ere.
lako altxorzain Pedro Zuatzola azkoitiarrak eta honen
Pedro Zuatzok kontuak egin behar zituen Laoinordekoek ez zuten parterik. Itsasontzia brontzezko
zarino Almirota jaunarekin, itsasontziaren bi
bonbarda napolitarraz hornituta zegoen.
“carate”ren prezioa ordaindu ez zuelako eta itsasKarlos V.a enperadoreak itsas armadarekin Bar- ontziagatik gastuak egin zituelako. Martin Perezek
tzelonatik Berberiako Tunisa joan nahi izan zuenean, aitortu zuenez, Antonio Eginori 600 dukat zor zizMartin Perezi enperadorearen aginduz ohialak, artilea kion, eta Antoniori ordaindu arte itsasontziari aseeta zeta eman behar zizkioten Tunisa eramateko, eta gurua egingo zioten.
Martin Perezek beste pertsona batzuei eman zizkien
Martin Perezek zenbait kontu zeukan Joan Orsalgai haiek. Beste oihal batzuk Napolira eraman zituzten Joan Diaz Agirrekoaren itsasontzian. Napolin bearekin, eta Pedro Zuatzok garbituko zituen kontu
oihalak Pedro Zuatzola komendadoreari eman zizkio- haiek. Palermora argizaria ekarri omen zuen, Tunisten, hau da, Espainiako altxorzain nagusi Pedro Zua- ko goletakoa, Martin Orbeak (Joan Orbearen anaiak)
tzola azkoitiarraren semeari. Komendadoreak oihalak Bernardino Mendozaren aginduz. Martin Perez bereta zeta saldu egin zituen, eta dirua altxorzainaren tan egon zenean, argizaria Bernardinok adierazitako
prezioan saldu behar zen. Joan Orbeak saldu behar
esku geratu zen.
zuen argizaria, eta diru harekin Trapaniko gaztelujauMartin Perezek agindu zuenez, Pedro Zuatzola oin- nari ordaindu behar zitzaion.
ordekoak lortu egin behar zuen komendadoreari edo
Testamentugileak zioenez, Gaztelako koroako Pealtxozainaren oinordekoei oihalen balioa kobratzea,
diru hura enperadoreari ordaintzeko; izan ere, oiha- dro Zuatzola altxorzainak eta Siziliako errege-kuriak,
lak eta zetak Martin Perezek ez baitzituen eskuratu. Tunisko goletari emateko dirua ordaindu zuten. PeMartin Perezek ondasun haiengatik zenbait gastu egin dro Zuatzok ere ordaindu zuen, eta diru hura San Joan
zituen, eta haiek kobratzea Pedro Zuatzori zegokion. Angustak jaso zuen goletako soldadu, munizio eta
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2.11. irudia. Lili
jauregia.

armak ordaintzeko. Martin Perez joan zenez gero, ordaintzailea Martin Orbea izan zen.

Martin Perezek agindu zuenez, haren gorputza Palermoko Aingeruen Andre Mariaren elizako Guadalupeko Andre Mariaren kaperan ehortziko zuten. Ontza
bat eta 30 meza emateko dirua utzi zituen. Aipatutako
kaperak Martin Perezi zor ziona ere kaperari utzi zion.
Beste ontza bat Palermoko Maragmati eliza nagusiko
behartsuei utzi zien, eta dukat bat Palermoko ospitale
nagusiari.

Pedro Zuatzo oinordekoak goletari buruzko kontuak garbituko zituen. Martin Perezek bere oinordeko Pedro Zuatzorekin aspaldiko kontuak (Espainiatik
Palermora joan zenekoak) ere garbitzeko zeuzkan.
Martin Perezek bere kontu-liburuan adierazitako dirukopuruak zor zizkion Pedrori. Tunisko goletako 2.000
Martin Perezek bere anai-arrebak oinordeko pardukat kontu-liburuan idatzi gabe zeuden, Bernardino
tikular izendatu zituen, bakoitza dukat beteko koMendozari emanak.
puruaz. Tunisko goletari zegokioenz, Bernardino
Pedro Zuatzok truke-letrekin lortutako iraba- Mendozak 450 ezkutu zor zizkion Martin Perezi. Hoziak hartu eta Messinan Santa Maria de Monferra- nek Joan Frantzisko Espartzari 600 larru eman zizto itsasontziaren konpenketa ordaindu behar zuen. kion saltzeko. Tunisko goletan artilea eta olioa karItsasontzia konpontzeko gastuengatik Martin Ibañez gatu zituzten, Tunisen bizi zen Alaife izeneko juduak
Ibietakoak 214 ontza, 6 “estarino” eta 7,5 “ale” zor emanda. Martin Perezen Santa Cruz itsasontzian Siziliako Trapanira eraman behar zituen. Itsasontziaren
zizkion.
saihetsak hondoa jo zuen Trapaniko portuan, eta han
Pedro Zuatzok Martin Perezen izenean ordainke- Joan Arbelaitz arduratu zen artilea eta olioa ateratak egin zituen, eta kontu-liburuan idatzi gabe zeuden. tzeaz. Martin Perezek juduarekin kontuak egin zitzaPedrok goletara arropak, ondasunak eta dirua eraman tela agindu zuen.
zituen, eta San Joan Arrezustak (Martin Perezen moMartin Perezek bere emazte maite Antonia Marroiak) hartu zituen. San Joanek jasotakoaren zati bat
itzuli zuen, eta beste zatia Pedrori emango zion. Pedro dalena Zuatzola izendatu zuen fideikomisodun, GiZuatzok ordaindu egin beharko zien Martin Perezek puzkoarako ongintza-aginduak bete zitzan. Ahalordea
eman zion horretarako ondasunak hartzeko. Andrea
idatzitako gutunarekin kobratzera etortzen zirenei.
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d’Oria printzearen agindupean errege-armadari (gero
erregeaz Bartzelonara itzuli zenari) Santa Cruz itsasontziaz Proventzara egindako bidaiagatik 600 ezkutu
inguru zeuzkan kobratzeko Martin Perezek. Zor haren
berri Diego Albissi jaunak (legatu jaunaren idazkariak)
zeukan. 600 ezkutu edo dukat haiek Pedro Zuatzori
ordaindu behar zizkioten.
Martin Perezek zioenez, bere Santa Cruz itsasontziaz abenduaren 28tik martxoaren 16a arte egindako
zerbitzuengatik 1.600 dukat eman behar zizkion Siziliako errege-kuriak edo enperadoreak. Kontu hura
Leongo komendadore nagusiak erregistratu zuen, eta
Pedro Zuatzok kobratu behar zuen.
Testamentua idatzi eta amaitu ondoren, lekukoek sinatu eta zigilatu egin zuten itxi aurretik. Joan Gillabert
lekukoak sinatu eta Espainiako kontsularen zigiluaz
zigilatu zuen; Perez Pons lekukoak Joan Orbearen
zigiluaz; Jakobo Ipintza lekukoak Joan Orbearen zigiluaz; Gismundo Menarbetti lekukoak bere zigiluaz;
Forese del Forese lekukoak Joan Gillaberten zigiluaz;
Antonio Ruta lekukoak Joan Orbearen zigiluaz, eta Pedro Elexpurua lekukoak Joan Orbearen zigiluaz.

2.1.6.2. Martin Perez Idiakaitz-Lilikoaren
ondasunen inbentarioa
- 1537-XI-26an, Palermon, Martin Perez Idiakaitz-Lilikoaren ondasunen inbentarioa egin zuen Pedro Zuatzo oinordekoak, Palermoko Simon Crispu epailearen
aurrean. Inbentarioaren arabera onartu zuen Pedro
Zuatzok Martin Perezen oinordeko unibertsal izatea.
Martin Perezen hartzekodunei eta legatudunei dei
egin zieten inbentarioa egiteko. Horretan Siziliako
errege-kuriako Antonutio Nuchichem atezainak parte
hartu zuen. Pedro Zuatzok zioenez, bera zen Martin
Perezen hartzekodun nagusia.
Palermoko gaztelau eta bizkaitarren kontsul Joan
Gillebert eta Segismundo Minarbeti jaunek eta hartzekodunek bertan egon behar zuten inbentarioa egiten zutenean. Pedro Zuatzok zioenez, inbentarioan
ipini beharrekoak ez ziren ondasunak kendu egin behar ziren, eta ipini beharrekoak gehitu.

Inbentarioan agiridun kutxa zuria zerrendatu zuten. Martin Perezen kontu-liburua zegoen bertan, pergamino zuriz estalia. 237 orri zeuzkan, batzuk idatzi
Testamentua 1537-XI-12an, gaueko hirugarren or- gabeak. 1535 urteari zegokion 1 t orrialdean zuen haduan Palermoko Luis Ursok idatzi zuen, Martin Perez siera. Enperadorearen kontuan, 1535-VIII-11n Joan
Luis Goarnis-i emandako 100 dukaten idazpenaz hasi
Idiakaitz-Lilikoaren aginduz.
eta 137. folioan amaitzen zen. Oihal beltzeko txamaTestamentua irekitzeko orduan lekuko hauek izan rra zegoen. Beste liburu bat ere bazegoen, pergamino
ziren: Raimundo Andinet notarioa, Domingo Ibinaga zuriz estalia. Eskuz idatzita zeuzkan Messinako konnotarioa, Estolomus Bonagracia, Pedro Uesto, Fran- tsuletxeko kontuak.
cisco Lombardo, Bartolo Limandri eta Pedro LomMartin Perez zenaren Santa Maria de Monferrato
bardo. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa anaiarentzat eta
interesa zutenentzat testamentuaren kopia atera zuten. itsasontziko Joan Portukoa eskribauaren liburua ere
Testamentu originala ikusi zutenak hauek izan ziren: bazegoen. Gutun bat zuen hasieran, Martin Perezek
Federico Gileto epailea, Palermoko Joan Jorge Pani- itsasontziagatik emanda Martin Ibañez Ibietakoak
coliso notarioa, Palermoko Vicente Fontana notarioa, jasotakoa zehaztuz. Amaieran Franciscok itsasontziPalermoko Nicolas Vicente Leon notarioa, Paler- rako erositako pegarra, etab. zeukan idatzita. 25 “tamoko Jacobo Carsuto notarioa, eta Palermoko Natalis rin” edo zilarrezko errealtxoko baliokoa zen gastua.
Alphano notarioa. Palermoko Luis Urso epaileak, SiUstez Getariako Joan Portukoa eskribauaren besziliako Mazaria ibarrean aginpidea zuenak, idaztarazi
eta irakurri zuen jendaurrean 1537-I-11n (agiri origi- te kontu-liburu bat ere bazegoen. Hamabi gutun zinalak dioen data). Palermoko zigiluaz zigilatu zuten. tuen bertan. Hasieran itsasontziaren gastuak azaltzen
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Limosna hauek ere eman zituen: Zestoako elizari,
ziren, martxoaren 2koak, eta amaieran 10 “tarin”eko
lau upel eta erdi ardo aipatzen zituen. Beste liburuxka 4 dukat; Aizarnako elizari, dukat bat; eta Santa Engrabat ere bazegoen. Hasieran Alonso maisua eta mar- ziako ermitari, 3 erreal.
txoaren 3a aipatzen ziren.
Martin Ibañezek bere oinordeko unibertsal FranInbentarioan lekuko hauek izan ziren: Iohanes tzisko Zubiaurre (seme zaharrena) izendatu zuen.
Valls, Flittabus Nardus Venamico eta Vicentius Man- Akoabarreneko etxea bere ondasunekin eman zion,
drino. Honako hauek izan ziren inbentarioa sinatu zu- herenaren eta bostenaren hobekuntza eginda. Martenak: Federico Gilletus epailea, Palermoko Iohanes tin Ibañezek jasotzeko zeuzkan zordunak eta zorrak
Giorgius Paniculis notarioa, Palermoko Vicus Fonta- hauek ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (110 dukat
na notarioa, Palermoko Nicolaus Vicentius Leon, Pa- eta 400 txanpon), eta Domingo Lizarrarats (21 dukat).
lermoko Jacobus Corsitus notarioa, Palermoko NataTestamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren:
lis Alfanus notarioa eta Luis Urso epailea.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Erretzabal, Joanes
Ibañeta, Antonio Lizarrarats, Domingo Urbieta eta
2.1.6.3. Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin
Joan Garratza (ikus [XVI. m. (37-III) 10] agiria).
Fernandez Edarritzagakoaren testamentuak
- 1537-III-12an, Zestoan, Martin Ibañez Zubiaurrekoak
testamentua egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Zestoako elizan lurperatuko zuten, bere Akoabarrena etxearen hilobian (haren arbasoak hantxe zeudelako). Hiletan apaizek meza kantatu egingo zuten.
Hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena egingo zizkioten. Zestoako elizan 30na meza
emango zituzten haren arimaren alde apaiz hauek:
Joanes Ibañetak, Klemente Aisorok, Domingo Urbietak, Antonio Lizarraratsek eta Joan Martinez Lilikoak.

- 1537-IV-24an, Zestoako Edarritzagabarrena
etxean, bertako Martin Fernandez Edarritzagakoa
jaunak testamentua egin zuen, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Aizarnako elizan lurperatuko zuten,
bere etxekoen hilobian. Bertan egingo zizkioten hiletak eta urteurrenak.
Limosma hauek eman zituen: gatibu zeuden kristauak askatzeko, 2 erreal; Aizarnako elizari, 2 erreal;
Santa Engraziako ermitari, erreal bat; Zestoako eli-

2.12. irudia. Zestoako
akoabarrena baserriak.
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Testamentu-betearazle Beltran suhia, Esteban Edazari, erreal bat; eta Santa Engraziara erromeria bat
(bertan meza emanda) egingo zuen Esteban Edarri- rritzaga semea eta Maria Edarritzaga alaba izendatu
zituen. Testamentuan lekuko honako zestoar hauek
tzaga semeak.
izan ziren: Martin Etxeberria, Joan Bengoetxea eta
Ondoren, Martin Fernandezek zeuzkan zorren ze- Martin Azkue (ikus [XVI. m. (37-IV) 22] agiria).
rrenda luzea zehaztu zuen. Hauek ziren batzuk: Sebastian Artazubiagari 50 kintal burdina eta 7 dukat; 2.1.6.4. Domenja Zuuberen testamentuak
Joan Etxegarairi eta emazteari (Martinen arrebari), 55 kintal burdina; Joan Gorosarri “Gorri”ri, 26 - 1537-VI-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskridukat; Grazia Gorosarriri, 2 dukat eta zenbait marai; bauaren bidez Domenja Zuubek (Joan Goikoetxearen
Martin Gartzia Arteagakoari eta emazteari, 50 kintal alargunak) testamentua egin zuen. Hildakoan gorpuburdina; Katalina Edarritzaga arrebari, senipartearen tza Zestoako elizan, anaia Joan Zuube zena zegoen
zati bat; Marina Edarritzaga arrebari, 30 dukat; An- hilobian, lurperatuko zuten. Ohiko hileta eta elizkiton Edarritzaga anaiari, 9 dukat eta senipartea; Joan zunak egingo zizkioten. Horrez gain Zestoako elizan
Edarritzaga anaiari, 10 kintal burdina seniparteaga- 30na meza emango zituzten Aizarnako erretoreak,
tik; Blas Artazubiagari, 42 kintal burdina; Martin Zestoako bikarioak, Joan Martinez Lilikoak, KlemenDiaz Mirubikoari, diru kopuru bat; Ana Arretxeri, te Aisorok, Domingo Urbietak eta Joanes Ibañetak.
20 kintal burdina eta 2 dukat; eta beste hainbat zor.
Honako limosna hauek eman zituen: gatibu zeuOinordeko unibertsal alaba Maria Edarritzaga den kristauak askatzeko, Gaztelako 2 erreal; Zestoako
izendatu zuen, eta herenaren eta bostenaren hobe- elizari, 6 dukat; Aizarnako elizari, zilarrezko 2 erreal;
kuntza eman zion. Maria alaba legezko seme-alabarik Santa Engraziako ermitari, zillarrezko 2 erreal; eta
gabe hiltzen bazen, Esteban Edarritzaga izango zen Arroako elizari, zilarrezko beste 2 erreal.
oinordeko, edo bestela Txerran Edarritzaga, Martin
Domenja Zuubek Mariatxo Arrona ahizpari 2
Edarritzaga edo Margarita Edarritzaga (hurrenkera
horretan). Oinordeko ez zirenek etxetik irteten zuten- dukat eta arropa batzuk agindu zizkion, eta Madalena
Zuuberi 7 erreal.
ean, 10 dukateko senipartea kobratuko zuten.

2.13. irudia. akoako
Goikoetxea baserria.
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Bestalde, Domenjari zor asko egin zizkioten,
dirua maileguz eman zuelako, eta ordaindu behar
zioten zordunak hauek ziren: Lertxundi etxekoek,
40 dukat; Joan Etxezarretak, 20 dukat; Fernando
Sorazabalek, 20 kintal burdina (edo 22 dukat); Joan
Mirubiak, 12,5 kintal burdina; Maria Joan Azkaetak, 20 dukat; Joan Bengoetxeak, 3,25 dukat; Maria
Goienetxeak, 3,5 dukat; Joan Baltzolak, 18 dukat;
Maria Martinez Lilikoak eta Madalena alabak, 32
dukat (zilarrezko gatzontzia bahituran eman zuten); Milia Arretxek, 2 dukat (Joan Arrona anaiaren
etxeak dukat bat); Maria Beñezetxeak, 2 dukat (39
zilar-pieza bahituran); Katalina Ibiakaitzek, 2 dukat;
Maria Martinez Olidengoak, 2 dukat; Ana IpintzaAisorok, 2 dukat (“agnus dei” izeneko idunekoa
bahituran emana); Fernando Olazabal medikuaren
emazte Ana Ipintzak, 14 dukat (urrezko 6 eraztun
bahituran); Maria Perez Altzolaraskoak, dukat bat;
Pedro Ziorraga zapatariak, 6 dukat; Maria Martinez
Kamiokoak, 5 dukat; Maria Leundak, 3 dukat (zilarrezko katilua eta zinta bahituran); Maria Anton Indo
alargunak, 18 dukat; Blas Artazubiagak, 17 dukat eta
8 erreal, eta beste 36 dukat (3 katilu bahituran); Blas
Artazubiagaren emazte Maria Joango Mendarok, 2
dukat; Joan Martinez Arreitzakoak, 7 kintal burdina,
10 dukat eta koroa bat gatz (ken Joanek botikarako
ipinitakoa); Domenja Aizarnak, 2 dukat (katetxoa eta
“agnus deia” bahituran emana); Azpuru etxekoek, 7
dukat; Errezilgo Joan Irurek, 4 dukat (ken 6 libra urdai); Azpuruko etxekoek, behiak (2/3 Domenjarenak
ziren eta 1/3 Maria Zuube ahizparenak); ospitaleko
Margarita Lilik, 44 txanpon; eta Joan Arrona anaiak,
22 dukat.

Domenjaren semeren bat testamentua egiteko adinera heldu baino lehen hiltzen bazen, beste semearentzat izango ziren ondasun guztiak. Testamentu-betearazle Maria Zuube ahizpa izendatu zuen.
Testamentuan lekuko honako hauek izan ziren:
Zumaiako Martin Narruondo doktorea, eta Zestoako
Joan Garratza, Frantzisko Altzolarats, Joan Igartza eta
Joan Fernandez Arreitzakoa.
Ondoren Domenja Zuubek soineko berde iluna
ahizpa Maria Zuuberi eman zion, eta Joan Fernandez Arreitzakoaren emazte Katalinari ohe-estalkia,
burkoa eta xaboia utzi zizkion.
Biharamunean, Domenjak jakinarazi zuenez, Marina Arrona ahizpak dukat bat zor zion (ikus [XVI. m.
(37-VI) 14] agiria).
2.1.6.5. Maria Perez Aranetakoaren eta Joan
Zelaia “Beltza”ren testamentuak
- 1537-VII-2an, Zestoan, Maria Perez Aranetakoa
alargunak testamentua egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren bitartez. Hildakoan haren gorputza Aizarnako elizan zuen hilobian lurperatuko zuten. Honako
limosna hauek eman zituen: gatibu zeuden kristauak
askatzeko erreal bat, Aizarnako elizarentzat erreal
bat, Santa Engraziako ermitarentzat erreal erdia eta
Aizarnazabalgo elizarentzat erreal erdia.

Zestoako Maria Perez Altzolarats-Portalekoak
dirua zor zion Maria Perez Aranetakoari, eta oinordekoek kobratu egingo zioten. Aranetako etxea bere
Horiez gain, Domenja Zuubek etxeko ku- arreo eta tresnariarekin alaba Maria Aranetari utzi
txan 90 dukat eta zilarrezko katilu handi bat zion. Hala ere, seme-alabarik gabe hiltzen bazen,
Joan Goikoetxea seme zaharrenarentzat zeuzkan. Grazia Areitzaga bilobarentzat (Domingo Areitzaga
Domenjak bere oinordeko unibertsal Joango semearen alabarentzat) izango zen.
Goikoetxea eta Periko Goikoetxea semeak izendaAlaba Maria Aranetari herenaren eta bostenaren
tu zituen. Amaren ondasun guztien 2/3 Joangorentzat izango ziren, eta 1/3 Perikorentzat. Maria Zuu- hobekuntza eman zion. Domingo Araneta-Areitzaga
be ahizpa Domenja bizitako Joan Arrona anaiaren semeak 12 dukateko zorra egin zion, eta 62 txanpon
etxean biziko zen, eta Domenjaren ondasunetatik itzuli zizkion. Gainerakoarekin Maria Perez Aranetakoa amaren hiletak ordainduko zituzten.
mantenduko zen.
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Valladolidko jaun baten morroi ibili zen Joan Fernandez Gebarakoa semea, eta zorra egin zion Maria
Perez amari. Anaia Domingo Araneta-Areitzaga saiatuko zen hura kobratzen, eta horretarako amak ahalordea eman zion. Zorra kobratutakoan zati bat Maria
Aranetari emango zion.

zizkiolako), 10 dukat; Zestoako Kontzejuak edo Joan
Bengoetxeak, 2 dukat (balezta bat eman zielako).

- 1537-VII-9an, Zestoako Akoan, Esteban Eztiola
eskribuak Joan Zelaia “Beltza”ren testamentua idatzi
zuen. Zelaia baserria berea zuen “Beltza”k, eta hildakoan gorputza Aizarnako elizan, Zelaia etxearen
hilobian, lurperatuko zuten. Hiletak, hirurrena, bederatziurrena eta urteurrena egingo zizkioten elizan.
Gainera, 30na meza emango zituzten haren arimaren
alde Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak eta Joanes
Ipintza apaizak, eta beste 60 meza Joanes Potzuetak.

Testamentuan lekuko honako zestoar hauek izan
ziren: Joan Igartza, Martin Esteban Makatzaga, Asentzio Arretxe, Joan Martinez Akoakoa eta Lope Zelaia.

Joan Zelaia “Beltza”k zituen zorrak hauek ziren:
Pedro Zigorraga zapatariari eta honen Joan Zuube
morroiari, zin eginda esaten zutena; Joan Arretxe zaharrari (Akoarretxekoari), 6 erreal; Martin Lopez ZuJoan Fernandez Gebarakoa semeak bere garaian laikakoari, 10 dukat; Martin Ibañez Zubiaurrekoaren
Pedro Txiribogari 3 dukat maileguz eman zizkion, eta oinordekoei, diru kopuru bat; eta Lasaoko Maria
Pedroren ondorengoei kobratuko zizkieten. Domingo Nikolas Zabala andreari, 5 dukat (idi batengatik).
Eztala apaizak ere bospasei dukat maileguz hartu zizTestamentu-betearazle hauek izendatu zituen:
kion Joan Fernandez Gebarakoari, eta apaizari kobratu egingo zizkioten. Domingo Dornutegiri ere 2 dukat Lope Zelaia osaba eta Joan Martinez Akoakoa gaztea. Oinordeko unibertsal Mariatxo Zelaia (bere eta
kobratuko zizkioten.
Madalena emaztearen alaba) izendatu zuen. Mariatxo
Gastuak ordaindu eta gainerako ondasunak seme- testamentua egiteko adina baino lehen hiltzen baldin
alabentzat izango ziren. Testamentuan lekukoetako bi bazen, Lope Zelaia osabaren Maria alaba izango zen
Joan Martin Indo eta Joan Lizaso zestoarrak izan zi- oinordeko, baina “Beltza”ren Madalena emaztearen
senideren batekin ezkondu beharko zuen.
ren (ikus [XVI. m. (37-VII) 2] agiria).

Joan Zelaia “Beltza”k zioenez, hura ezkondu zenean Zelaia baserrian behi bakarra zegoen, baina orduan behi-aziendako 19 buru, eta ardi eta ahuntz
beste 60 buru zeuzkan. Lopeitza amaginarrebari behi
ernaria eman zion, eta sasiko Graziatxo alabari zekor
urrixa. Joaniko semea kanpoan zebilen, eta han hilHonako limosna hauek ere eman zituen: kristau tzen bazen, Aizarnan egingo zizkioten hiletak. Besgatibuak askatzeko, 10 erreal; Aizarnako elizari, 1,5 tela biga emango zioten. Katalin alabari 2 ardi beren
dukat; Martin Etxeberriaren bidez Santa Engraziako arkumeekin emango zizkioten, eta Graziatxo alabari
ermitari, dukat bat; Guadalupeko Andre Mariari, 2 ahuntz bat (ikus [XVI. m. (37-VII) 13] agiria).
erreal; eta Zestoako elizari, 3 erreal.
Dirudienez, Joan Zelaia “Beltza” ez zen testamenOndoren Joan Zelaia “Beltza”k kobratzeko zeuzkan tua egin eta laster hil. Izan ere, 1537-X-14an, Aizarzorrak zehaztu zituen: Esteban Eztiola eskribauak, zen- nan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Zebait soldata zor zizkion; Edarritzagako Beltran Ariz- laia “Beltza” eta Martin Lopez Zelaikoa osaba azaldu
mendik, 2,5 dukat; Martin Fernandez Edarritzagakoak, ziren. Joanek osabari 10 dukat balio zuten bi zekor
5 dukat; Martin Azpiazuk, 2 erreal; Lasaoko andreak, erosi zizkion, eta zor hura hurrengo urteko San Joan
zenbait soldata; Maria Ruiz Etxeberrikoak, diru ko- egunean ordainduko zion. Lekuko Julian Olazabal,
puru bat; Zestoako Kontzejuak (bere garaian Domingo Martin Legarda eta Martin Indo zestoarrak izan ziren
Zabala alkateari Joan Lopez Zelaikoa nagusiak eman (ikus [XVI. m. (37-X) 15] agiria).
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2.14. irudia. akoako Zelaia
baserria.

2.1.6.6. Joan Aldalur, Domenja Igeribar eta
Esteban Arberen testamentuak
- 1537-X-23an, Aizarnan, Joan Aldalurrek Zestoako
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez testamentua egin
zuen. Aizarnako elizan hobiratuko zuten, eta ohiko
hiletak eta elizkizunak egingo zizkioten. Emazteak
aukeratutako bi apaizek 30na meza emango zituzten
haren arimaren alde.
Limosna hauek eman zituen: gatibu zeuden kristauak askatzeko, zilarrezko erreala; Aizarnako elizari, 2 erreal; Santa Engraziako ermitari, erreal bat; eta
Zestoako elizari, beste erreal bat.
Jarraian, Joan Aldalurrek, egin zizkioten eta kobratzeko zeuzkan zorrak zerrendatu zituen: Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak 6 dukat Pagaldazuriko
lanengatik; kontulari berak 32 dukat, 4 erreal eta 20
jornal Bekolako lanengatik (7 dukat eta dobla bat
kobratuta zeuzkan); Martin Indok 6 jornal Bekolako
estoldagatik; Joan Isurolak 4,5 dukat, zaldiagatik;
Iraetako etxeko andre zaharrenak 39 jornal (Martin
“Motzak” 7 erreal ordaindu zizkion); Domingo Lizarraratsek 13 jornal; Joan Etxezarretak 2 beso luzeko
oholen prezioa (4 marai besoko, baina 18,5 dukat kobratuta zeuzkan). Joan Aldalurrek, gainera, etxean 3
idi eta 8 ahuntz ere bazeuzkan.

Joan Aldalurrek, bestalde, bazituen ordaintzeko zorrak. Hauek, hain zuzen: Pedro Ausoroetxeari
2,5 dukat, Joan Martinez Olotzagakoa kontulariaren
izenean (Martin Zulaika, San Joan Etxegarai, Martin Legarda, Martin Arzallus eta Martin Indo lekuko
izanik); Joan Beltran Iraeta zenari 12 dukat eta 15
txanpon; Iraetako etxekoei 11 erreal (Arroako Maria Ortizek zekienez, balezta bahituran zeukaten);
Joan “Gorri”k 12 dukat eta Joango Intzinak beste
11 dukat ordaindu zizkioten, eta Joan Aldalurren semeek hasitako obra bukatu egin beharko zieten; Joan
Zabalarentzat eraikitzen ari ziren etxea Joan Aldalurren semeek bukatu egin beharko zuten; Domingo
Arangureni oholak prestatu eta Oikiako errenteriara
garraiatu behar zituen; Urdanetako elizako bi hasikin jasoak zituen, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
ordaintzeko; Domingo Arronari zekor batengatik
31 txanpon zor zizkion, eta honen ama Ana Arretxe
zenari 8 erreal; Joan Azpiazuri 4 dukat; Domingo
Areitzagari 4,5 dukat; Joan Ierroari? 4 dukat eta 80
florin (12 dukat ordainduta zeuden); eta Sebastian
Artazubiagari 8 kintal burdina.
Joan Aldalurrek bere ondasun guztien jabetzat
Maria Joango Aldalur emaztea utzi zuen. Testamentu-betearazle, emaztearekin batera, hauek izango ziren: Domingo Aldalur semea, Joan Badiola eta Joan
Zabala.
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2.15. irudia. aizarnako
Pagaldazuri.

Testamentuan lekuko honako hauek izan ziren: Joan nistratzailea) eta Margarita Lizarrarats. TestamenArregi-Zabala, Domingo Aldalur (Joan Aldalurren se- tuan lekuko hauek izan ziren: Klemente Aisoro eta
mea) eta Pedro Bikendi (ikus [XVI. m. (37-X) 24] agiria). Domingo Urbieta apaizak, eta Grazian Ezenarro
(ikus [XVI. m. (37-XI) 27] agiria).
- 1537-XI-23an, Zestoako ospitalean, Esteban
- 1537-XII-16an, Zestoako ospitalean, hauek
Eztiola eskribauak Domenja Igeribarren testamentua idatzi zuen. Domenjak lehenago egin zizkioten bildu ziren: Esteban Eztiola eskribaua, Joan Perez
eta kobratzeko zeuzkan zorren zerrenda egin zuen: Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Esteban Aisoro bikarioa,
Domenja Aizarnak 18 dukat zor zizkion; Domin- Joan Martinez Baltzolakoa (ospitaleko administrago Egurtzak eta semeak 5 dukat ken 4 erreal; Joan tzailea), Margarita Lili (ospitaleko langilea) eta besErretzabalek urrezko florina; Maria Perez Portale- te zenbait herritar. Domenja Igeribar zenak utzitako
koak 2 erreal; eta Maria Perez Zubiaurrekoaren oi- ondasunen inbentarioa egin zuten. Kutxa bat utzi
nordekoek 9 dukat (Domenja Igeribarren Maria Ar- zuen, eta barruan hauek utzi zituen: 3 dukat eta 9
erreal; 9na maraiko 9 plaka eta 3,5 marai txanponetzubiaga ilobari emateko).
tan; 8 haril eta 3 haril zuri lodi; harizko 7 kana ehun;
Domenja Igeribarren aginduz, Zestoako elizan eta ohe osoa bere ehunekin.
30na meza emango zituzten Klemente Aisorok, DoDiruak Joan Martinez Baltzolakoak jaso zituen,
mingo Urbietak eta Zestoako bikarioak (30 meza
Domenjaren amaren arimaren alde, eta gainerakoak eta gainerakoa Margarita Lilik. Martin Esteban
Domenjaren senideen arimaren alde). Zestoako eliza- Makatzaga, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Esteban
ri 2 dukateko limosna eman zion, eta gatibu kristauak Aisoro izan ziren lekuko.
askatzeko erreal bat eman zuen. Bere gainerako onJarraian, leku berean, Lopeitza Gallain zenak
dasun guztiak Zestoako ospitalearentzat izango ziren.
utzitako ondasunen inbentarioa egin zuten: erabiliTestamentu-betearazle hauek izendatu zituen: tako ohe osoa bere ehunekin; beste ohe baten ehunak
Klemente Aisoro, Joan Baltzola (ospitaleko admi- izararekin; erabilitako beste bi izara; erabilitako bi
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zapi pare; eta burko txiki bat (ikus [XVI. m. (37-XII) zuri bat emango zioten, eta balezta bat ere bai, Estebani egin zizkion zerbitzuengatik. Lopeitza Arbe
13] agiria).
arrebari kutxa bat emango zioten.
- 1537-XI-27an, Arroako Arbe baserrian, ZesOndoren Esteban Arbek bere etxean zeuzkan gatoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez Esteban
Arbek bere testamentua egin zuen. Hiltzen zenean naduen berri eman zuen; baita Saletxean Peru Joan
Arroako San Esteban elizan, Arbe etxearen hilobian, Aranorekin erdi bana zeuzkan ganaduen berri ere.
lurperatuko zuten. Han egingo zizkioten ohiko hile- Maria Sebastian emazteak Arbera dotea ekarri omen
zuen ezkondu zenean. Alargun gisa Arben bizi nahi
tak eta elizkizunak.
bazuen, ondasun guztiak harentzat izango ziren bi30na meza emango zituzten Joanes Ibañeta, Joanes zialdirako. Berriz ezkontzen bazen, ekarritako dotea
Zubeltzu eta Joanes Urainziar apaizek haren arimaren eta irabaziak berekin eramango zituen.
alde. Limosna hauek ere eman zituen: Arroako elizaEsteban Arbek oinordeko Esteban Oliden izenri, dukat bat; Debako elizari, Itziarkoari, San Joan ermitari eta Elorriagako San Sebastian ermitari, erreal datu zuen (Joan Olidenen semea), eta hau ezkondu
bana; Debako parteko parrokia eta ermitei beste erreal baino lehen hiltzen baldin bazen, Joan Oliden gaztea
erdi bana; eta Guadalupeko Andre Mariari Esteban (Joan Olidenen beste semea). Oinordekoak Maria
Sebastian Arbe emazteak aukeratutako neskarekin
Arberen aitak agindutakoa eta beste erreal bat.
ezkondu beharko zuen.
Esteban Arberi egin zizkioten zorrak, kobratzeko
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen:
zeuzkanak, hauek ziren: Martin Armendiak 2 erreal;
Martin Azkaetak erreal bat; Joan Errementarik 4 Maria Sebastian Arbe emaztea, Joan Armendia
txanpon; Joan Areitzagak 3 dukat; eta Arroako San eta San Joan Ermua. Testamentuan lekuko honako
hauek izan ziren: Gartzia Leizaola, Joan Oliden aita,
Esteban elizak 33 dukat.
Joan Armendia eta Tomas Azkona (Iraetako Nikolas
Esteban Arbek, bestalde, Joan Perez Idiakaitz- Martinez Egiakoa jaunaren morroia) (ikus [XVI. m.
Lilikoari 2 dukat zor zizkion. Joan Armendiari zekor (37-XI) 30] agiria).

2.16. irudia. arroako
arbeko tolareberri.
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2.1.7. Zuubetarren tratu eta agiriak

Zubeltzu (ikus [XVI. m. (37-IV) 11] agiria).

- 1537-IV-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Zuube zapataria azaldu zen.
Joanen aita zena, hain zuzen Joan Zuube hargina zen,
eta ama Margarita Apategi. Aita harginak Joan Zuube
zapatariari, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentuan, Zuubeko etxe eta ondasunetan bere
oinordeko unibertsal izendatu zuen, eta herenaren eta
bostenaren hobekuntza eman zion.

- 1537-VI-26an, Zestoan, San Joan Perez IdiakaitzLilikoa alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean, Maria Zuube agertu zen. Mariak zioenez, 8
bat egun lehenago Domenja Zuube ahizpa hil egin
zen, eta testamentu-betearazle izendatu zuen (ikus
lehentxeagoko 2.1.6.3 atala). Maria, ordea, ezkongabea eta onibarrik gabea zen, eta Domenja zenaren bi
semeak, 14 urte bete gabeak zirelako, tutore eta zaintzailea behar zuten.

Joan Zuube zapatariak, ordea, egun hartan Maria
Zuube neskari (arreba zaharrenari) herenaren eta bostenaren hobekuntza eta senipartea dohaintzan eman
egin zizkion. Horrela arreba hobeto ezkontzeko modua
izango zuen. Dohaintzako agiri hura epaileren baten
aginpideaz sendotzeko ahalmena ere eman zien Joan
Zuubek arreba Maria Zuuberi eta ama Margaritari.

Bitartean, Domenja zenaren elizkizunak ordaintzeko, eta Joango eta Periko semeak mantentzeko prest
zegoen Maria Zuube, baina gastuak eta bere lana Domenjaren ondasunetatik ordaintzekotan. Mariak, hain
zuzen, Domenja Zuuberen testamentua erakutsi zion
alkateari.

Alkateak zioenez, Mariak ezin zuen Joango eta
Periko Goikoetxearen tutore izan, eta gertuko senideei dei egingo zien tutorea izendatzeko. Gainera,
Domenja Zuube zenaren ondasunak zein ziren jakiteko, dei egin zien ondasun haiek zeuzkatenei: Domenja Goienetxeari (San Joan Arretxeren alargunari)
Jarraian Joan Zuubek zin egin zuen dohaintza-agi- eta Mariatxo Arronari (Domenja zenaren ahizpari).
riak zioenari ez ziola aurka egingo. Ondoren Margarita Bi hauek, zin egin ondoren, Domenja zenaren ondaApategi amak eta Maria Zuube arrebak obligazio-agi- sunak erakutsi zituzten.
ria eman zioten Joan Zuube zapatariari. 40 dukat orLehenbizi jantzitako 2 ohe, koltxoi zaharra, bi
dainduko zizkioten Zuubeko etxe eta ondasunei Maria
arrebaren alde uko egiteagatik. Bost urteko epea izango manta eta kutxa aurkeztu zituzten. Kutxaren barruan,
zuten horretarako. Lekuko Joanes Ibañeta apaiza, Joan poltsa batean, 54 dukat zeuden. Paper batean bildurik
36 dukat zeuden, hau da, guztira 90 dukat. Honako
Akoa eta Domingo Gorosarri izan ziren.
hauek ere erakutsi zituzten: zilarrezko 5 katilu, gaEgun hartan eta eskribau beraren aurrean, Zestoako tzontzia, “agnus deia”, urrezko 2 eraztun, bitxi txiki
Gregorio Lizardi agertu zen. Gregoriok Joan Zuube za- bat (3 perlakoa), bolizko kaxatxoa, zilarrezko erazpatariari 19 errealeko zorra egin zion, bere lanen sol- tuna, zilarrezko 39 pieza, soineko-ehun berdea beladatagatik. Zor hura Margarita Apategik ordaindu zion rriarekin, bi harribitxi, zilarrezko “agnus deia”, ustez
Joan Zuube semeari, eta, ondorioz, Gregorio Lizardik urrezko 6 eraztun, zilarrezko kaxa, ehun gorria bere
obligazio-agiria eman zion Margaritari, hurrengo Egu- belarriarekin, 7 harribitxi, 2 soineko, urrezko eraztuna, izara berria, 2 zoronga, zenbait hari eta haril (haberrietan zorra ordaintzeko.
rizko ehuna egitekoak), eta zilar urreztatuzko beste
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: “agnus dei” bat (Mariatxo Lizasoetari Joan Martinez
Julian Lizarrarats, Domingo Gorosarri eta Fernando Lilikoak emandakoa).
Amak eta arrebak, ordainetan, 40 dukat emango zizkioten Joan Zuube zapatariari, eta ontzat hartu zuten
agiriak zioen guztia. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joanes Ibañeta apaiza, Domingo Gorosarri eta Gabriel
Artzubiaga.
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- 1537-II-18an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribaua bertan zela, Sebastian Artazubiaga eta Aizarnazabalgo Martin Intxaurregi elkartu ziren. Domingo
Intxaurregik 62 kintal burdina eta auzi-gastuak zor
zizkion Martin anaiari. Martin Intxaurregik, era berean, Sebastian Artazubiagari 62 kintal haien zati baAlkateak Maria Zuuberi eman zion Domenja Zuu- ten eskubideak emanak zeuzkan, zorra egin ziolako.
beren bi semeak mantentzeko, Domenjaren elizkizu- Domingok zioenez, itxurazkoa baino ez zen izan esnak egiteko eta ondasunak zaintzeko ardura, tutorea kubideak Sebastiani ematea.
izendatu arte.
Ondorioz, Sebastianek eta Martinek ahalordea
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Li- eman zioten elkarri, eta Gipuzkoako korrejimenduko
likoa eta Domingo Urbieta apaizak, eta Joan Fernan- prokuradoreei, Domingoren aurkako auzian ordezka
zitzaten. Jeronimo Atxaga, Beltran Arizmendi, Joan
dez Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (37-VI) 19] agiria).
Martinez Untzetakoa, Joan Lopez Etxanizkoa, Pedro
- 1537-VI-27an, Zestoako errebalean, Blas Arta- Zabala, Frantzisko Lopez Gallaistegikoa eta Joan Hezubiaga eskribauaren aurrean Maria Zuube eta Mari redia ziren prokuradoreak. Ahalordeko lekuko, berriz,
Asentzia Olani azaldu ziren. Maria Asentziak Domenja hauek ziren: Pedro Etxeberria, Martin Indo eta DoZuube zenari 4 dukateko zorra egin zion, eta egun har- mingo Ereño (ikus [XVI. m. (37-II) 15] agiria).
tan testamentu-betearazle Maria Zuube ahizpari zorra
- 1537-III-2an, Zestoako errebalean, Esteban Ezordaindu egin zion. Maria Zuubek, bahituran zeukan
soineko berde iluna itzuli zion. Elkarri ordainagiria tiola eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Gorostiaga
eman zioten, lekuko Martin Lizarrarats eta Joaniko eta Blas Artazubiaga elkartu ziren. Joanek eta Joan
Belez Ibañarrietakoa fidatzaileak Blasi 8 kintal burArreitza izanik (ikus [XVI. m. (37-VI) 20] agiria).
dina zor zizkioten, eta egun hartan ordaindu egin ziz2.1.8. Artazubiagatarren tratu eta agiriak kioten. Blas Artazubiagak ordainagiria eman zien.
Ondasun haiez gain, Domenja Zuuberi egin zizkioten zorren agiriak zeuden, eta Domenjaren etxean bizi
ziren Maria Zuubek, Katalina Goienetxeak eta Mariatxo Arronak zin egin zuten haiek zirela Domenjak
utzitako ondasunak.

- 1537-I-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Martin Zubiaurre eta Blas Artazubiaga eskribaua aurkeztu ziren. Martinek Blasi obligazio-agiria
eman zion; izan ere, Blasek maileguz sei kintal burdina pletinaren balioa eman zion, eta Martinek zorra
hurrengo ekaineko San Joan egunerako ordainduko
zion, burdinak Beduan utzita.
Obligazio-agirian lekuko Joan Garratza, Joanes
Ibañeta apaiza eta Julian Olazabal izan ziren (ikus
[XVI. m. (37-I) 7] agiria).
- 1537-I-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ana Aisoro azaldu zen. Bere senar Migel
Artazubiagari ahalordea eman zion, merkatari batekin
zuen auzian ordezka zezan. Lekukoetako bat Esteban
Aisoro izan zen (ikus [XVI. m. (37-I) 10] agiria).

Hala ere, 8 kintal burdinak Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoak eraman zituen errenteriatik, eta Joan
Gorostiagak Blasen esku utzi zituen Joan Martinez
Lasaokoa azpeitiarrari burdinak kobratzeko eskubideak. Agirian lekukoetako bat Joan Urbieta zestoarra
izan zen (ikus [XVI. m. (37-III) 1] agiria).
- 1537-III-8an, Zestoan, Azpeitiko Joan Martinez
Lasaokoa eta Zestoako Blas Artazubiaga elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Lehenago
Getariako Joan Martinez Untzetakoak, Beltran Untzetak, Zestoako Blas Artazubiagak eta lagunek zorra egin zioten Pedro Ausoroetxeari honen andrearen
eskubideengatik. Zor hura zela eta, Joan Martinez
Lasaokoak gordailuan 91 dukat eduki behar zituen.
Zordun bakoitzak 15,16 dukat ordaindu zituen, Joan
Martinez Untzetakoak izan ezik.
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2.17. irudia. Beduako
itsasadarra.

Joan Martinez Lasaokoak zor osoa ordaindu
behar izan zion Pedro Ausoroetxeari, baina 15,16
dukat falta zitzaizkiolako, zordun guztiak auzitara
eraman zituen. Egun hartan, ordea, Blas Artazubiagak Joan Martinez Untzetakoaren 15,16 dukatak eta
auzi-gastuak ordaindu egin zituen. Ondorioz, Joan
Martinez Lasaokoak eskubide guztiak Blasi eman
zizkion, dukat haiek Joan Martinez Untzetakoari kobra ziezazkion.

Lehenago Domingo Dornutegi zumaiarrak 9 kintaleko zorra egin zion Sebastiani, eta Lope Irure fidatzaile zen. Domingok zorra ordaindu ez zuelako, Lopek ordaindu zion Sebastiani, eta honek hari ordainagiria eman zion, zorra Domingori kobratzeko eskubideekin. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo,
Joan Belez Beduakoa eta honen seme Joango.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Sebastian Artazubiagak ordainagiria egin zuen
Agirian lekukoetako bi Zestoako Migel Artazubia- Aiako Martin Iruretarentzat. Martinek eta zenbait
ga eta Klemente Aisoro izan ziren (ikus [XVI. m. (37- fidatzailek lehenago zenbait kintal burdinako zorra
egin zioten Sebastiani, eta honek ondasunak exekuIII) 4] agiria).
tatu egin zizkien.
- 1537-III-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriDena den, Aiako Joan Agirre mazolariak 8 dukat
bauaren aurrean Zestoako biztanle batek obligazioagiria eman zion Blas Artazubiaga eskribauari. Blasek ordaindu zizkion Sebastiani Martinen izenean, eta
maileguz 4 kintal burdinaren balioa eman zion, eta zorra kitaturik geratu zen (ikus [XVI. m. (37-III) 28]
honek hurrengo ekaineko San Joan egunean Beduan agiria).
emango zizkion 4 kintalak, zerga guztiak ordainduta
- 1537-III-31n, Zestoako errebalean, Esteban Ez(ikus [XVI. m. (37-III) 9] agiria).
tiola eskribauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe- 1537-III-26an, Ibañarrietan, Zestoako Sebastian Etxenagusia eta Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua
Artazubiaga bere Joan Bengoetxea eta Esteban Eda- azaldu ziren. Blasek Domingori ordainagiria eman
rritzaga suhiekin azaldu zen, Blas Artazubiaga eskri- zion, hark honi 14 kintal burdinako zorra ordaindu
bau eta anaiaren aurrean. Bertan zen Ibañarrietako egin ziolako. Lekuko Pedro Akoa-Ezenarro, Joan Artiga eta Julian Olazabal izan ziren.
Lope Irure ere (Debako partekoa).
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Jarraian, Pedro Akoa-Ezenarrok ordainagiria eman
zion Domingo Arretxe-Etxenagusiari. Arroako eliztar
batzuek 50 kintal burdinako zorra egin zioten Pedrori,
eta Domingok 12 kintal ordaindu zizkion. Gainerakoa
beste eliztarrek ordaindu beharko zioten. Horrez gain
Domingok Pedrori beste 12 kintal eman zizkion. Ondorioz, Pedrok Domingori 24 kintalen ordainagiria eman
zion. Lekukoetako bi Joan Artiga eta San Joan Amilibia
zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (37-III) 31] agiria).

Ondoren Joan Ibañezek Joan Lopez Irarrazabalgoari (Teresa Egilistegiren suhiari) dukat bateko zorra
ordaintzeko epea ezarri zion: hurrengo Eguberrietatik
hasita urtebetekoa (ikus [XVI. m. (37-IV) 14] agiria).
- 1537-VI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Esteban Edarritzaga eta Joan Bengoetxea, eta, bestetik, Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina. Lehen biek Sebastian
Atazubiaga zenaren ondasunak kudeatzen zituzten, eta
Joan Fernandezi Txiriboga ondoko mendietan 30 karga
ikatz egiteko egurra saldu zioten. 3,5 txanpon ordaindu zien Joan Fernandezek karga bakoitzeko. Hurrengo
San Migel egunetik hiru urteko epea zuen hauspaginak
egurrak moztu eta ikatza eginda ateratzeko.

- 1537-IV-18an, Deban, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Joan
Ibañez Artazubiagakoa (orduan Deban bizi zen sokagilea eta Maria Sanz Muntsarazkoaren senarra), eta,
bestetik, Debako Teresa Egilistegi (Lekeitioko Maria
Ortiz Egilistegikoaren izenean). Joan Ibañezek TereKontratu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
sari obligazio-agiria eman zion, hurrengo Eguberrietatik urtebeteko epean Gaztelako 40 erreal ordain- Fernando Edarritzaga, Joan Pagino eta Asentzio Amitzeko. Lekuko debar hauek izan ziren: Migel Amasa, libia (ikus [XVI. m. (37-VI) 1] agiria).
Domingo Altzola eta Joan Matusin.
- 1537-VI-16an, Aizarnan, bertako Joan Otxoa ArtaJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, zubiagakoa erretoreak 2 dukat maileguz eman zizkien
Teresa Egilistegik (Maria Ortizen izenean) Joan Ibañ- Pedro Iribarrenari eta emazteari, Esteban Eztiola eskriezekin Debako alkatearen aurrean eta goragoko mai- bauaren aurrean. Senar-emazteek zorra hurrengo Domu
lan zuen auzia bertan behera utzi zuen; izan ere, Joan Santu egunean ordainduko zioten. Lekuko honako hauek
Ibañezek Maria Ortizi 40 erreal ordainduko zizkion izan ziren: Joanes Potzueta apaiza, Joango Olaberria eta
San Joan Etxegarai (ikus [XVI. m. (37-VI) 10] agiria).
aipatutako epean.

2.18. irudia.
arroagoiko etxenagusia
(Matraka).
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2.19. irudia. Lasturko
ariztondo baserria.

- 1537-VII-10an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Eztiola eskribuarekin hauek bildu ziren: batetik, Blas Artazubiaga eskribaua, eta, bestetik, Arroako Joan Zugasti
eta Ibañarrietako bentari Joan Belez Beduakoa. Azken
biek Blas Artazubiagari lehen egin zioten 10 kintaleko
zorra ordaindu egin zioten, eta honek ordainagiria eman
zien. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Esteban
Artazubiaga, Domingo Lizarrarats eta Joan Fernandez
Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (37-VII) 17] agiria).

Migel Artazubiaga jostunak kontratua egin zuten. Domingoren seme Grazian Ezenarrok 6 urtez lan egingo zuen jostun-ofizioa ikasten Migel Artazubiagaren
etxean, hurrengo Pazko garizumakotik hasita. Domingoren kontu izango ziren Grazian ikasleak janzteko behar zituen arropak, baina mantenua eta aterpea
Migelen kontura izango ziren.

Kontratuan lekukoak Frantzisko Artiga, Martin Lizarraga eta Pedro Olaskoaga izan ziren (ikus [XVI. m.
- 1537-XI-13an, Zestoan, Domingo Azpuru bere (37-XII) 5] agiria).
fidatzaile Domingo Aranbururekin aurkeztu zen Es- 1537-XII-30ean, Zestoako Ariztondon (Blas Arteban Eztiola eskribauaren aurrean. Bertan zen Migel
Artzubiaga jostuna ere. Migelek Domingo Azpururi tazubiagaren etxean), Esteban Eztiola eskribauaren
galtzak eta jaka bat egin zizkion, eta haien 31 errea- aurrean bertako Blas Artazubiaga eskribaua eta Debako Joan Igartza elkartu ziren. Debako Domingo
leko balioa hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Ariztondok lehenago zorra egin zion Blas ArtazuDomingo Azpuruk konpromisoa hartu zuen Do- biagari, eta zor hura, kintal burdinak emanda, Joan
mingo Aranburu fidatzailea obligazio hartatik onik Igartzak ordaindu egin zion. Horrez gain, Blasen eta
ateratzeko. Gainera, 25 urte bete gabea zelako, zin Joanen artean ordura arte izandako tratuen kontuak
egin zuen obligazio-agiriak zioenari ez ziola aurka egin zituzten. Joani lau kintal burdinako zorra geratu
egingo. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Mar- zitzaion, eta gainerakoaren ordainagiria eman zion
tin Arzallus ermandade-alkatea, Julian Olazabal eta Blasek.
Joan Gorosarri (ikus [XVI. m. (37-XI) 17] agiria).
Agirian lekukoetako bi Kristobal Artzubiaga es- 1537-XII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- kribaua eta Martin Akoa (Joan Akoaren semea) izan
bauaren aurrean Domingo Ezenarro mazolariak eta ziren (ikus [XVI. m. (37-XII) 26] agiria).
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2.1.8.1. Domingo Artazubiagaren bidaia, heriotza
eta oinordekoak

ratu nahi zuten, eta alkateari behar ziren agiriak eginaraz zitzala eskatu zioten. Alkatea prest agertu zen,
eta horretarako hiruzpalau lekukoren testigantzak
- 1537-IV-27an, Zestoan, San Joan Perez Idiakaitz- hartuko zituen. Joan Martinez Amilibikoa (Zarauzko
Lilikoa alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren erroldako eskribaua), Esteban Aisoro bikarioa, Joan
aurrean hauek azaldu ziren: Esteban Artazubiaga eta Martinez Lilikoa apaiza eta Pedro Akoa lekukoek zin
Katalina Ipintza (Domingo Artazubiaga zenaren gura- egin zuten egia aitortuko zutela.
soak), eta Maria Lizarrarats (Domingoren alarguna).
Zestoako elizako Esteban Aisoro bikarioak zioenez,
Domingo Artazubiaga eta Maria Lizarrarats Zes- Domingo Artazubiaga Maria Lizarraratsekin ezkondu
toan ezkondu ziren 1535-V-20an (ikus IV ZESTOA zen, eta ez zuten seme-alabarik izan. Ezkondu eta hiXVI. MENDEAN (1530-1535) liburuko [XVI. m. labete eta erdi ingurura, Domingo itsasora joan zen.
(35-V) 14] agiria). Ezkondu eta hilabete eta erdi in- Indietan sukarrarekin hil omen zen, han egon zirenek
guru geroago, 1535. urteko uztailean, Domingo Ar- ziotenez. Zestoan ohiko hiletak egin omen zizkioten.
tazubiaga Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoaren
Domingo Artazubiagak Sanlucar hiribilduan testaitsasontzian Sevilla aldera joan zen. Han Sanlucar de
Barrameda hiribilduan testamentua egin omen zuen mentua egin omen zuen, Fernando Dueñas eskribauaFernando Dueñas eskribauaren bidez. Handik Do- ren aurrean. Domingok, Getariako Pedro Ibañez Almingo Artazubiaga Indietara joan eta bertan hil omen damarkoaren itsasontzian, berekin 200 kintal burdina
zen. Heriotzaren berria Domingorekin batera joan eta eraman omen zituen.
etxera itzuli zirenek ekarri omen zuten.
Berdin erantzun zuten Joan Martinez Amilibikoak,
Zestoan ohiko erosta, hileta eta elizkizunak egin Joan Martinez Lilikoak eta Pedro Akoak. Ondoren
omen zizkioten. Domingo Artazubiagak seme-ala- alkateak, bere aginpidea erabiliz, eskribauari aginbarik utzi ez zuenez gero, haren ondasunen legezko dua eman zion, haren guztiaren agiria egin eta bere
oinordeko aita Esteban Artazubiaga eta ama Katalina ikurraz sina zezan. Zestoako Kontzejuaren zigilua ere
Ipintza ziren. Hauek seme zenaren testamentua esku- erabiliko zuen, agiria urrutira eraman behar zelako.

2.20. irudia. Iraetako
akertza.
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Domingoren gurasoei eta gai hartan partea zutenei,
behar adina kopia emango zien eskribauak. Lekuko
Domingo Urbieta, Martin Amilibia eta Migel Artazubiaga izan ziren.

lehenago lursail hura Zestoako Joan Paginori erosi
zion Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Mateo
Enbilek Joan Ondalderi 24 dukat ordaindu zizkion
lursailagatik.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
Ondoren, Esteban Artazubiagak eta Katalina Ipintza emazteak Domingo zenaren oinordekotzat aurkez- Ausoroetxea, Joan Arregi-Zabala eta Joan Kortazar
tu ziren, eta haren testamentua inbentarioaren arabera (ikus [XVI. m. (37-I) 2] agiria).
onartu zuten (ikus [XVI. m. (37-IV) 25] agiria).
- 1537-III-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1537-IV-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauaren aurrean Zestoako Joan Ondalde azaldu zen.
bauaren aurrean Maria Lizarrarats azaldu zen. Domin- Joan Ondaldek lehenago Joan Belez Ibañarrietakoa
go Artazubiaga Indietan hil zen, eta Maria alargunak bentariari zaldia saldu zion 7 dukatean. Dukat bat
ahalordea eman zien Sevillan zeuden Zestoako Domin- Joan Belezek ordaindu zion, eta beste 6 dukatak Dogo Lizarrarats anaiari eta Esteban Akertzari, eta Indie- mingo Arrona zestoarrak. Ondorioz, Joan Ondaldek
tan zebilen Martin Hernaniri. Haiek Domingori egin ordainagiria eman zion Joan Belezi. Lekuko Julian
zizkioten zorrak kobratzen eta Domingoren ondasunak Olazabal, Martin Ondalde gaztea eta Beltran Urbieta
jasotzen saiatuko ziren. Ahalmena zuten edonor auzi- izan ziren (ikus [XVI. m. (37-III) 25] agiria).
tara eramateko ere. Ahalorde-agirian lekukoetako bi
- 1537-VIII-15ean, Aizarnan, Esteban Eztiola esDomingo Urbieta eta Joan Fernandez Arreitzakoa izan
kribauaren bidez Martin Ondaldek ahalordea eman
ziren (ikus [XVI. m. (37-IV) 29] agiria).
zien Zestoako Julian Olazabali eta Joan Martingo In- 1537-V-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- dori (Joan Martin Indoren semeari). Julian eta Joan
bauaren aurrean Esteban Artazubiaga anaia eta honen Martingo Migel Oribarri eta honen fidatzaile Pedroemazte Katalina Ipintza agertu ziren. Senar-emazteek ri, korrejidorearen aginduaren bidez, exekutaturiko
ahalordea eman zioten seme San Joan Artazubiagari ondasunen jabetza kendu eta Martin Ondalderentzat
eta Sevillan bizi zen Esteban Akertzari, Domingo Ar- bereganatuko zuten. Ahalorde-agirian lekuko hauek
tazubiaga zenaren ondasunak haientzat eskura zitza- izan ziren: Bartolome Etxabe, Pedro Olazabal eta
ten. Esteban Artazubiagaren seme Domingo Indietan Joan Arretxe (ikus [XVI. m. (37-VIII) 14] agiria).
hil zen, eta San Joanek nahiz Esteban Akertzak ahal- 1537-VIII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrimena zuten haren testamentuak irekiarazteko, auzitabauarekin Zestoako Julian Olazabal (Gipuzkoako mera jotzeko edo beste edozein izapide egiteko.
rioordea) eta Zarauzko Pedro Olarria maisua bildu ziren.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Lehenago, Aiako Migel Oribarrek 4 dukat eta 96 maEsteban Eztiola eskribaua, Joan Garratza eta Pedro raiko zorra egin zion Zestoako Martin Ondalderi. Martinek ahalordea eman zion Juliani zorra kobra zezan.
Akoa (ikus [XVI. m. (37-V) 8] agiria).

2.1.9. Ondalde etxekoen agiriak

Migel Oribarri ondasunak eta zaldia bahitu eta exekutatu egin zizkioten, eta Migel kartzelara sartu zu- 1537-I-1ean, Zestoako errebalean, Blas Artazu- ten. Pedro Olarria Migelen fidatzailea zen, eta azkenbiaga eskribauaren aurrean Joan Ondalde eta Aizarna- ean Pedro Olarriak 4 dukat eta 96 maraiko zorra eta
zabalgo Mateo Enbil aurkeztu ziren. Joan Ondaldek, 788 maraiko auzi-gastuak ordaindu zituen. Beraz, Juaita Martin Ondalderen izenean, Mateori Urbietan lian Olazabalek Pedro Olarriari eman zizkion kopuru
zeukan lursaila bere haritzekin eman zion. Martinek haiek Migel Oribarri kobratzeko eskubide guztiak.
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Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo berrientzat izango zen, baina hauek egin beharko zizAmilibia eskribaua, Joan Arretxe eta Domingo Aizar- kieten hiletak eta elizkizunak. Horrez gain, ezkonberriek ordaindu beharko zituzten Anton eta Maria
nazabal (ikus [XVI. m. (37-VII) 16] agiria).
Joangok zituzten zorrak: Azpeitiko Joan Badiolari 15
- 1537-VIII-19an, Aizarnan, Joan Ondaldek Aizar- dukat, Domingo Lizarraratsi 19 dukat, Lasaoko Manako Joan Aranori ordainagiria eman zion Blas Ar- ria Nikolas Zabalari 6 dukat, Katalina Edarritzagari 5
tazubiaga eskribauaren bidez; izan ere, Joan Aranok dukat, Joan Gorosarriri 20 dukat, Martin Azkueri 16
egun hartan 16,5 kintal burdinako zorra ordaindu egin dukat, Paskuala, Katalina eta Barbara Gorosarriri 18
baitzion Joan Ondalderi. Lekuko Martin Azkue, Joan dukat, eta Joan Majado de Poza suhiari 2 dukat, hau
Aldalur eta Joanes Potzueta apaiza izan ziren (ikus da, 101 dukat guztira.
[XVI. m. (37-VIII) 20] agiria).
Joan Majado de Pozak bere ezkontzara dote gisa
101 dukat ekarriko zituen, Gorosarrigoienako zorrak
2.1.10. Joan Majado de Poza eta
ordaintzeko. Ezkontza legezko seme-alabarik gabe
Grazia Gorosarriren, eta Martin
hausten baldin bazen, ondasun bakoitza bere jatorrizIbañez Amilibikoa eta Marina Ruiz
ko enborrera itzuliko zen. Ezkontza aldian irabazirik
Bazterretxekoaren arteko ezkontzak
egoten bazen, erdi bana banatuko zuten.
- 1537-III-11n, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriJoan Majado de Pozak, gainera, beste 150 dukat
bauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Grazia Gorosarri Joan Majado de Pozarekin ezkondu zen. Grazia, ekarriko zituen dote gisa; izan ere, kopuru hura Zeshain zuzen, Anton Gorosarriren eta Maria Joango toako Kontzejuari kobratzeko baitzeukan.
Gorosarriren alaba zen, eta bi gurasoek ezkonberriei
Grazia Gorosarrik eta ama Maria Joango Gorodohaintza gisa Gorosarrigoiena baserria eman zieten,
bere lur, soro, baso eta ondasun guztiekin; baita etxe- sarrik zin egin zuten kontratua osorik beteko zutela.
Gorosarrigoienako ganadu guztiak Joan Majado de
ko arreo, tresneria, upel, arropa, ohe eta abar ere.
Pozarenak zirela denek onartu zuten. Ezkontza-konAnton Gorosarrik eta emazteak beretzat hartuko tratuan lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joazuten dohaintzan emandako guztiaren gozamenaren nes Ibañeta, Martin Askatsua-Etxeberria eta Martin
erdia, bizi ziren artean. Hiltzen zirenean, dena ezkon- Zulaika (ikus [XVI. m. (37-III) 8] agiria).

2.21. irudia. aizarnako
Gorosarri.
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- 1537-III-19an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- Ubitarteko sagastia (Azkoain aldean, Joan Migelez
biaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: bate- Zumaiakoaren lurren ondoan).
tik Joan Majado de Poza bere emaztearekin, eta, besAna Martinezek ondasun horiez gain, zilar lantetik, Esteban Eztiola eskribaua.
duzko 10 marko pisuko gaiak eman zizkien ezkonEsteban eskribauak eskubidea zuen, Joan Goro- berriei: 8 marko katilu, pitxer, gatzontzi, goilare eta
sarrik emanda, Joan Majado de Pozari eta emazteari zintan, eta 2 marko bitxitan. Ana Martinez Dorrekoa
20 dukateko zorra kobratzeko. Senar-emazteek or- amak, Marina alabaren tutore gisa, Otxoa Ertzilla kadaindu egin zioten, eta Estebanek ordainagiria eman pitainari eta Ertzilla doktore eta fidatzaileari (Erregezien. Lekuko Kristobal Artzubiaga eskribaua, Pedro kontseilukoari) 902 dukateko zorra eta 2.250 maraiko
auzi-gastuak kobratu behar zizkien, Valladolidko
Akoa eta Joanes Potzueta izan ziren.
Kantzelaritzan auzia irabazi zutelako. Kopuru haiek
Egun eta leku berean, Zestoako Kontzejuko Joan erdi bana hartuko zituzten Ana Martinezek eta senarFernandez Arreitzakoak (fiel eta diruzainak) 22 dukat emazteek.
eman zizkion Joan Majado de Pozari. Honek Fortun
Bestalde, Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa
Santxez Iraetakoa artzapez zenari (Joan Majadoren nagusiari) Zestoako Kontzejuak egindako zorra kobratze- merkatariak 96 kintal burdina zor zizkien, baina haiek
ko eskubidea zuen, eta ordainagiria eman zion fiel eta Ana Martinez amarentzat baino ez ziren izango. Ana
diruzainari. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Martinez bizi zen artean, Zumaiako San Pedro eliKristobal Artzubiaga eta Esteban Eztiola eskribauak, zan senar-emazteek egingo zituzten haien etxean hildakoen urteurren eta gainerako elizkizunak, eta Ana
eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (37-III) 20] agiria).
Martinez hiltzen zenean, senar-emazteek egingo zi- 1537-XI-18an, Zumaiako hiribilduan, Zestoako tuzten haren arimaren aldeko hiletak, hirurrena, bedeEsteban Eztiola eta Zumaiako Joan Sanz Akoakoa ratziurrena, urteurrena eta gainerako elizkizunak.
eskribauek ezkontza-kontratua idatzi zuten. Senarra
Ana Martinez Dorrekoak, bere bizialdian, dohainZestoako Martin Ibañez Amilibikoa zen, Maria Arbestainen semea. Emaztea, berriz, Zumaiako Maria tzan emandako ondasun guztien gozamenaren erdia
Ruiz Bazterretxekoa zen, Joan Ruiz Bazterretxekoa beretzat izango zuen. Eskubide hura hil baino lehen
Martin eta Marina ezkonberriei ematen bazien, hauek
zenaren eta Ana Martinez Dorrekoaren alaba.
mantendu egin beharko zuten ama zegokion mailan.
Ana Martinez amak ezkonberriei dohaintzan Ana Martinez amak fidatzaile gisa Martin Diaz Miruondasun hauek eman zizkien: Zumaiako hiribil- bikoa eta Joan Fernandez Dorrekoa zumaiarrak aurduan zeukan etxea eta ondoko orubea (Narruondo keztu zituen.
doktorearen eta Nikolas Larragibel batxiler zenaren
Ezkontza legezko seme-alabarik izan gabe hausten
etxeen artekoa); etxeko arreoa eta upelak; Itzurungo
mahastia (Joan Ruiz Arteagakoaren lurren eta Joan bazen, edo seme-alabak testamentua egiteko adina
Lopez Indanetakoaren lurren artekoa); Arranoletako baino lehen hiltzen baziren, dohaintzan emandako onmahastia (Lope Fernandez Zumaiakoaren eta Maria dasunak eta ezkontza aldiko irabaziak jatorrizko enMartinez Aranokoaren mahastien artekoa); goiko borrera itzuliko ziren. Ana Martinezek konpromisoa
talaiko mahastia eta baratzea (Lope Narruondoren hartu zuen bere bi fidatzaileak kontratu hartatik onik
lurren eta itsasadarraren artekoa); talaian zeukan eta kalterik gabe ateratzeko.
lursaila; Basustako sagastia; beste lursail bat bere
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
basoarekin (Grazia Indanetaren sagastiaren eta Migel Portalekoaren oinordekoen lurren artekoa); eta Zumaiako Antonio Sasiola lizentziatua, Joanes Arei- 86 -
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2.22. irudia. Zumaiako
bista.

tzaga apaiza (1525. urtean Joan Sebastian Elkanoren
Moluketarako espedizioan parte hartutakoa), Joan
Mendaro apaiza eta Lope Fernandez Zumaiakoa, eta
Zestoako Joan Garratza (ikus [XVI. m. (37-XI) 23]
agiria).

Joan Garratza, Domingo Amilibia eta Pedro Akoa
izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XI) 24] agiria).

- 1537-XI-20an, Zumaian, Zestoako Esteban Eztiola eskribauak ahalordea idatzi zuen. Ana Martinez
Dorrekoak, Martin Ibañez Amilibikoak eta honen
emazte Marina Ruiz Bazterretxekoak eman zioten
ahalordea erregearen gortean zebilen Joan Ibañez
Amilibikoa eskribau zestoarrari.

- 1537-II-17an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Urbietako Bartolome Etxabe
eta Martin Indo agertu ziren. Bartolomek Martini 8
haritz saldu zizkion. 4 haritz Iturrizuriagan zeuden, 2
haritz Ibarrolako errotapean eta beste 2 haritz presa
berriaren azpian. 7 dukat balio zuten 8 haritzek.

Joan Ibañezek aurreko hirurek Valladoliden irabazitako auzian erabakitako diru kopurua (902 dukat eta
2.250 maraiko auzi-gastuak) kobratuko zien Otxoa
Ertzilla kapitainari eta Errege-kontseiluko Ertzilla
doktoreari. Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren:
Zestoako Domingo Amilibia eskribaua eta Joan Garratza, eta Debako Joan Martinez Usarragakoa.

Horiez gain, Bartolomek Urbietako etxearen azpian eta Aranan zituen basoak saldu zizkion. Urbietako zuhaitzak oinetik moztuko zituen, eta Aranakoak
lepatu egingo zituen. 39 dukat balio zuten basoetako
egurrek. Beraz, guztira 46 dukatekoa zen salneurria.
Urbieta etxe ondoko bi haritz Bartolomerentzat geratuko ziren, itzala egin zezaten.

Egun eta leku berean, Ana Martinez Dorrekoak
lehenago Valladolidko auzirako Joan Erizar erregeaguazilari emandako ahalordea kendu egin zion. Ordura arteko lanak ontzat emanez, handik aurrera Joan
Ibañez Amilibikoa eskribaua arduratuko zen Otxoa
Ertzillari eta honen lagunei zorra kobratzeaz. Lekuko

Martin Indok egur guztiak urtebeteko epean aterako zituen, eta inork oztoporik jarriz gero, Bartolomek bere kontura konpondu beharko zuen arazoa.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Pagino, Debako Anton Sasiola eta Zaruzko Joan Aranburu (ikus
[XVI. m. (37-II) 11] agiria).

2.1.11. Martin Indo olagizonaren eta
Maria Anton Indoren tratu eta agiriak
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2.23. irudia.
Motrollamendiko Indo
baserria.

- 1537-II-22an, ustez Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Indo eta Pedro Martinez
Baltzolakoa elkartu ziren. Pedrok Martini maileguz
40 kintal burdina pletinak balio zuena dirutan eman
zion. Gero Martinek 30 kintal hurrengo Pazko garizumakoan Beduan emango zizkion, eta handik 15 egunera, leku berean, gainerako beste 10 kintal burdinak.
Obligazio-agirian lekukoetako bi Blas Artazubiaga
eta Joango Amilibia zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
m. (37-II) 17] agiria).
- 1537-IV-5ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Indo eta Lopeitza
Ariztondo zestoarrak azaldu ziren. Lopietzak Martini 26
dukat eta 32 txanpon maileguz eman zizkion, eta honek
hari zorra hurrengo Pazko maiatzekoan itzuliko zion.
Domingo Ezenarro, Julian Olazabal eta Joango Amilibia
izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (37-IV) 2] agiria).
- 1537-IV-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Indo eta Pedro Martinez Baltzolakoa zestoarrak azaldu ziren. Pedrok Martini maileguz 20 dukat eman zizkion, eta honek zorra hurrengo
ekaineko San Joan egunerako itzuliko zion. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Martin Ibañez Amilibikoa,
Julian Olazabal eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus
[XVI. m. (37-IV) 12] agiria).

- 1537-IV-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Indo eta Pedro Martinez
Baltzolakoa zestoarrak azaldu ziren. Pedrok Martini
maileguz 20 dukat eman zizkion, eta honek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunerako itzuliko zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ibañez Amilibikoa, Julian Olazabal eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (37-IV) 18] agiria).
- 1537-IV-28an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Bekolako Martin Indo olagizona eta Azpeitiko Esteban Goiatz merkataria bildu
ziren. Estebanek Martini 30 kintal burdina pletinaren
balioa dirutan maileguz eman zion, kintala Gaztelako
12 errealean. Zestoarrak zorra hurrengo Eguberrietan
ordainduko zion, burdinak Beduako errenterian utzita.
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Azpeitiko Domingo Beristain eta Lasaoko Gallari baserrian bizi zen Joan Zubiaurre, eta Zestoako Pedro
Olazabal (ikus [XVI. m. (37-IV) 26] agiria).
1537ko maiatzean, Iraetako burdinolaren ondoan,
Zestoako Esteban Eztiola eskribauari hauek hurbildu
zitzaizkion: batetik Martin Indo olagizona, bere Joan
Martin Indo eta Joan Artazubiaga fidatzaileekin, eta,
bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua. Blasek Martin
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Indori 110 kintal burdinaren balioa dirutan maileguz
eman zion, eta Martinek (edota bere fidatzaileek) zorra hurrengo Domu Santu egunean Bekolan 110 kintal
burdina pletinatan (zerga guztiak ordainduta) utzita
ordainduko zuen. Kintala 144 librakoa izango zen,
Beduan erabiltzen zen neurrikoa.

lata eta guzti eraikiko zuen etxea Joan Zabalak, baina
teila Maria Lopezek eta Mari Antonek ekarriko zuten.
Lanak hurrengo San Migel egunerako amaituta egongo ziren.

Lan guztiengatik Joan Zabalak 60 dukat eta upel
bat sagardo jasoko zituen. Egun hartan 30 dukat auMartin Indok bere ondasunak hipotekatu egin zi- rreratu zizkioten bi emakumeek. Etxea eraikitzen hastuen Blas Artazubiagaren alde, zor osoa ordaindu arte. ten zenean beste 15 dukat emango zizkioten, eta etxea
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: erabat amaitutakoan azken 15 dukatak.
Julian Olazabal, Migel Zubeltzu eta Joan Zugasti.
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Fran- 1537-VI-4an, Blasek ordainagiria eman zien or- tzisko Artiga, Joango Amilibia eta Martin Esteban
dura arte elkarrekin izandako gainerako tratuen kon- Makatzaga (ikus [XVI. m. (37-V) 12] agiria).
tuak eginda. Aipatutako 110 kintal burdinaz gain,
- 1537-VI-21ean, Zestoan, Fernando Olazabal meMartin Arzallusek 16 kintal eta Joan Kortazarrek beste 4 kintal zor zizkioten Blasi. Guztira 130 kintal bur- dikuak ordainagiria eman zion Martin Indori, Esteban
dina. Hortik at ez zioten beste ezer zor (ikus [XVI. m. Eztiola eskribauaren bidez. Fernandok emanda Martinek ganadua zeukan erdi bana hazteko, baina ganadu
(37-V) 1] agiria).
hura zorretan eduki zuen Martinek, Blas Artazubiaga
- 1537-V-13an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- eskribauaren aurrean lehenago egindako agiriak ziobiaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, enez. Egun hartan, ordea, Martinek 15,5 dukat orLopeitza edo Maria Lopez Ariztondokoa eta Maria daindu zizkion Fernandori, eta gainerakoa lehenago
Anton Indo erraina, biak ere alargunak, eta, bestetik, ordainduta zeukan.
Aiako Joan Zabala zurgin-maisua. Bi alargunek ZesOrdainagirian lekuko honako hauek izan ziren:
toan zeukaten etxe zaharra Joan Zabalak bota eta leku
Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Martin
berean berria eraikiko zuen.
Zubiaurre, eta Azpeitiko Joan Isurola? (ikus [XVI. m.
Etxe berriko zutabe, frontal, langet, gapirio eta gain- (37-VI) 15] agiria).
erako egurrak ipiniko zituen aiarrak. Etxean behera
- 1537-VII-9an, Zestoako errebalean, Blas Artazujaisteko eskailera ipiniko zuen, eta egongelatik goiko
ganbarara joateko beste bat. Ohol onak erabiliko zi- biaga eskribauaren aurrean, batetik Maria Anton Indo
tuen horretarako. Leihoetan, hain zuzen, “leiamaia” alarguna eta, bestetik, Fernando Edarritzaga eta Joan
izeneko egurra ipiniko zuen. Bi eskaileren goiko al- Otaegi fidatzailea aurkeztu ziren. Fernandok eta Joandean ate bana ipiniko zuen. Karorea edo oholak ipin- ek obligazio-agiria eman zioten Mari Anton Indori
tzeko egitura ere eraikiko zuen. Gelen eta etxearen al- hurrengo igandean 19 txanpon eta hurrengo Santiago
tuerak ere zehaztu zituzten. Egongelaren barruan gela egunerako 11,5 erreal ordaintzeko. Gastu horiek Matxikiagoa egin eta bertan bi ohe-arku eraikiko zituen. ria Anton Indok zor baten exekuzioagatik egin zituen,
eta Fernando Edarritzaga atxiloturik zeukan Zestoako
Etxea eraikitzeko egurra Joan Zabalak Zestoako alkateak.
Kontzejuaren mendietatik hartuko zuen, gainerako
Maria Antonek Fernando askatzeko baimena eman
auzotarrek hartu ohi zuten bezala. Aiarraren kontura
izango zen egurrak landu eta garraiatzea. Lope ...? zion alkateari, baina probestuaren eta eskribauaren
zurgin-maisuak egindako planoaren arabera, teilatu, gastuak ordaindu beharko zituen. Lekuko Joan Fer- 89 -
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2.24. irudia. Itziarko
Zubeltzuzar.

nandez Arreitzakoa, Joan Zubiaurre eta Joan Ezenarro Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua, eta, bestetik,
Zestoako Lopeitza Ariztondo eta Maria Anton Indo.
izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VII) 15] agiria).
Joan Zabala Zestoako hiribilduan etxea eraikitzen ari
- 1537-VII-10ean, Zestoako errebalean, Blas Ar- zitzaien Maria Antoni eta Lopeitzari. Lehenago Joani
tazubiaga eskribauaren aurrean Maria Anton Indo bere lanagatik 30 dukat ordainduak zizkioten, baina
eta Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” aurkeztu ziren. egun hartan beste 16 dukat eman zizkioten. Ondorioz,
Maria Antonek eta Joanek egun hartara arte izandako zurgin-maisuak ordainagiria eman zien.
tratuen kontuak egin zituzten, eta Joan Zubeltzuri 2
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiadukat eta 7,5 errealeko zorra azaldu zitzaion. Hurrengo San Migel egunerako ordaintzeko konpromisoa ga, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Martin Ondalde
hartu zuen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro (ikus [XVI. m. (37-IX) 12] agiria).
Akoa, Frantzisko Ibañeta erta Pedro Olazabal (ikus
- 1537-IX-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri[XVI. m. (37-VII) 18] agiria).
bauaren aurrean Martin Indo azaldu zen. Ahalordea
- 1537-VII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- eman zien Zestoako Domingo Bengoetxeari eta Mubauaren aurrean Maria Joango Ganbara (Joan Aker- trikuko Joan Lopez Lasaldekoari eta Joan Martinez
tzaren alarguna) azaldu zen. Ahalordea eman zien Gi- Aiastiakoa eskribauari, Martin Txomingarrorekin?
puzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Beltran zuen auzian ordezka zezaten. Lekuko Zestoako Joan
Arizmendiri, Joan Herediari eta beste hiru prokurado- Etxabe, Pedro Olazabal eta Bartolome Etxabe izan ziren (ikus [XVI. m. (37-IX) 19] agiria).
reri, Martin Indorekin zuen auzian ordezka zezaten.
- 1537-X-19an, Zestoako errebalean, Blas ArtaAhalorde-agirian lekuko zestoar hauak izan ziren:
Joan Martinez Amilibikoa, Joan Garratza eta Pedro zubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik Martin Indo (Bekolako olagizona), eta, besBaltzola (ikus [XVI. m. (37-VII) 26] agiria).
tetik Martin Urbieta eta Debako Joan Zigaran. Joan
- 1537-IX-10ean, Zestoako errebalean, Blas Ar- Urbietak Martin Urbietari 44 dukateko zorra ordaindu
tazubiagaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, ez ziolako, honek hari Urbieta etxea eta ondasunak
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exekutatu egin zizkion. 408 maraiko tasazio-gastuak
eta 650 maraiko auzi-gastuak ere egin zituen Martin
Urbietak, korrejimenduko Joan Eizagirre eskribauak
zeukan prozesuan azaltzen zenez.
Egun hartan, ordea, Martin Urbietak adierazi zuenez, 44 dukat eta aipatutako gastuak berak Debako
Joan Zigarani zor zizkion. Horren ondorioz, Martin
Indok aipatutako kopuruak Joan Zigarani ordainduko zizkion, eta Martin Urbietak eta Joan Zigaranek eskubide guztiak eman zizkioten Martin Indori,
gero honek Joan Urbietari zorra kobra ziezaion. Lekuko Joan Artiga, Joan Otaegi eta Joan Erretzabal
izen ziren.
Jarraian, Martin Indok obligazio-agiria eman zion
Joan Zigarani 47 dukat ordaintzeko: erdia hurrengo
Eguberrietan, eta beste erdia hurrengo urteko Pazko
garizumakoan (ikus [XVI. m. (37-X) 18] agiria).
- 1537-XI-10ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, batetik Zestoako Maria Anton Indo eta Maria Lopez (edo Lopeitza) Ariztondokoa, eta, bestetik, Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua elkartu ziren. Joanek bi zestoarrei etxea
2.25. irudia. Lizasoetaundi baserria.
eraiki zien Zestoako hiribilduan, eta lanak amaituta
zeuzkan. Lehenago egindako kontratuaren arabera,
60 dukat eta sagardoa jaso zituen errezildarrak, eta bi eko isuna ordaindu beharko zion Martinek. Lekuko
aldeek elkarri ordainagiria eman zieten. Lekuko Ju- Martin Ondalde gaztea, Joango Arretxe eta Klemente
lian Olazabal, Fernando Agirre eta Migel Gorotzene Aisoro izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XII) 17] agiria).
izan ziren (Zestoako eta Errezilgo auzotarrak) (ikus
- 1537-XII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola es[XVI. m. (37-XI) 9] agiria).
kribauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta
- 1537-XII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola es- Martin Indo agertu ziren. Martin Indok Fernandori 10
kribauaren aurrean Maria Anton Indo alarguna eta dukat eman zizkion, eta medikuarengandik ordainaMartin Zubiaurre bildu ziren. Maria Antonek Mar- giria jaso zuen. Martinen arreba Katalina Indo zen,
tini hain zuzen Joan Mirubikoarenak izandako Mi- Domingo Lizasoeta-Ormaetxearen emaztea. Hauek
rubiko burdinolako 19 pieza (palanka gorriak eta Martin Indori Lizasoeta etxea errentan eman zioten,
hauspoen burdinak) gordailuan eman zizkion. Pieza eta 10 dukatak errentarenak ziren.
haiek Frantzisko Zarate merioordeak eman zizkion
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Maria Anton Indori.
Joan Fernandez Olazabalgoa, Gabriel Artzubiaga
Martin Zubiaurrek delako piezak Maria Antonek eta Fernando Amilibia (ikus [XVI. m. (37-XII) 24]
eskatu ahala itzuli egingo zizkion. Bestela 15 dukat- agiria).
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2.1.12. Aizarnako elizako lanak eta
hilobiak

Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari
eta beste lau prokuradoreri. Maria Perezek auzia zuen
Iraetakoa etxekoekin, hain zuzen Aizarnako elizan
- 1537-VII-15ean, Aizarnako plazan, Blas Artazu- horman Maria Perezek zuen hilobia haren baimenik
biaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: Joan gabe kendu egin zutelako eta bertan zeuden hildakoen
Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako elizako erretorea), hezurrak zatitu egin zituztelako.
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Zestoako alkatea),
Ahalordea hartutakoek auzitan ordezkatuko ziSan Joan Etxegarai eta Joan Bengoetxea (elizako administratzaileak), Bartolome Etxabe, Martin Esteban tuzten Maria Perez Arronakoa eta seme-alabak, eta
Makatzaga, Joan Amilibia hargin-maisua, Pedro Iri- Elizako (Iruñeko apezpiku) zein errege-erreginen
barrena, Pedro Egaña, Domingo Azpuru, Joan Arano, edozein epaileren aurrean jarduteko ahalmena izango
Martin Lizasoeta, Lope Zelaia, Martin Askatsua, Joan zuten. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro
Martin Indo, Anton Gorosarri, Martin Zulaika, Joan Olazabal, Joan Balda eta Martin Lizaso (ikus [XVI.
“Gorri” Lizasoeta, Domingo Aldalur, Joan Aitzaga- m. (37-VII) 29] agiria).
Txiriboga eta Martin Ondalde.
- 1537-VII-27an, Aizarnako elizaren atarian, EsteAizarnako eliztar eta patroi gisa, ahalordea eman ban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
zieten hauei: Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreari, Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, Joan Bengoetxea
Lope Zelaiari, Martin Ezenarrori eta Martin Ondalde- eta San Joan Etxegarai administratzaileak, Martin Onri. Aizarnako elizan horma berriak ari ziren eraikitzen, dalde, Lope Zelaia eta Martin Ezenarro ahaldunak
hargin-maisuen planoen arabera. Horren ondorioz, Irae- (Blas Artazubiaga eskribauaren bidez ahalordea emanta etxekoen eta beste zenbaiten lehengo hilobi eta eser- da), Joan Amilibia hargin-maisua, Domingo Aranguleku batzuk lekuz aldatu beharko ziren. Gainera, Iraeta ren, Pedro Arzallus, Pedro Iribarrena, San Joan Perez
etxekoek elizan beren kapera berria eraiki nahi zuten, Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta beste zenbait.
eta horretarako elizaren lursaila saldu beharko zieten.
Aizarnako elizan zutabe berria ipini zuten AltzolaBeraz, sortuko ziren arazoak konpontzeko, kalte- rats jauregikoen kaperaren ertzean, elizako aldareko
tuei ordain egokia emateko, Iruñeko apezpikuari bai- harmailen ondoan. Delako zutabeak Altzolarats jaumenak eskatzeko eta tratu zein gainerako izapideak regikoen hilobien zati bat hartu zuen, eta kalte haren
egiteko eman zieten ahalordea erretoreari eta beste ordainetan San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziahiru eliztarrei. Lekuko honako zestoar hauek izan zi- turari (Altzolarats jauregiko jaunari) lur zati bat eman
ren: Pedro Olazabal, Joan Martin Indo eta Martin Es- zioten elizan bertan: bi beso zabalekoa eta zutabetik
teban Makatzaga (ikus [XVI. m. (37-VII) 21] agiria). kaperaren beste ertzerainokoa.
- 1537-VII-22an, Aizarnako Aranburu etxe ondoan, Esteban Eztiola eskribauarengana Maria Perez
Arronakoa (Otxoa Martinez Beduakoaren alarguna)
azaldu zen. Beduako andrea bere seme Migel Otxoa
eta alaba Maria Ortiz eta Katalina Ortiz Beduakoa
adingabeen tutore eta zaintzaile gisa ere aurkeztu zen.

Iruñeko apezpikuari eta bikarioei ere eskatuko
zieten truke hura egiteko baimena. Lehenagotik hitz
eginda zeudenez gero, lizentziatuak onartu egin zuen
proposatu zioten trukea. Lekuko Martin Akoa, Martin
Legarda eta Diego Bolibar (Errodrigo Sasiola altxorzainaren morroia) izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VII)
36] agiria).

Maria Perezek ahalordea eman zien Zestoako Do- 1537-VIII-12n, Aizarnan, arte handi baten azmingo Arrona anaiari, Gipuzkoako korrejimenduko
Jeronimo Atxagari eta beste hiru prokuradoreri, eta pian bertako eliztarrak bildu ziren Blas Artazubiaga
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2.26. irudia. aizarnako
elizaren korua.

eskribauaren aurrean. Bertan ziren Aizarnako eliztar
hauek: Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Zestoako alkatea), Joan
Bengoetxea eta San Joan Etxegarai (elizako administratzaileak), Joan Gartzia Lasaokoa, Joan Amilibia
hargin-maisua, Joan Aldalur, San Joan Egaña, Joango
Ezenarro, Migel Aizarnatea, Nikolas Lizasoeta, Joan
Zelaia “Beltza”, Bizente Ezenarro, Domingo Elurra, Joan “Gorri” Lizasoeta, Martin Lopez Zelaikoa,
Domingo Azpuru, Martin Zulaika, Martin Esteban
Makatzaga, Joan Zabala, Martin Enbil, Pedro Egaña, Domingo Arizmendi, Lope Zulaika, Anton Apategi, Martin Lizaso, San Joan Amilibia, Joan Ereño,
Joan Azpiazu, Martin Argiain, Joan Martin Indo, Joan
Sorazabal, Domingo Aldalur, Martin Amilibia, Joan
Martinez Akoakoa, Domingo Egaña, Pedro Etxeberria, Pedro Iribarrena, Pedro Ausoroetxea, Domingo
Aranburu, Joan Pagino eta beste zenbait.

hango hezurrak atera egin beharko zituzten. Gero horma berrian hilobi berria egin eta hezurrak han ipiniko
zituzten.
Horma zaharra bota eta hilobi berria egin bitartean
hezurrak edukitzeko kutxa eta ehunak eskatu zizkieten Beduako andreei; baita hura guztia egiteko baimena ere. Bi andreek ontzat eman zuten eliztarren eskea,
eta hilobi berria egindakoan hobekuntza sei eguneko
epean ordaintzeko konpromisoa ere hartu zuten.

Itunean lekuko honako hauek izan ziren: Joan
Igartza, Joanes Potzueta apaiza eta Martin Ondalde
(ikus [XVI. m. (37-VIII) 12] agiria). Azpimarratzekoa da Beduako etxeak Aizarnan aspaldi-aspalditik
hilobia edukitzea. Berez Beduakoak Aizarnazabalgo eliztar izanik eta Oikiako eliza ere gertu izanik,
harritzekoa da hilobia hain urrun (Aizarnako elizan)
edukitzea. Ez da ahaztu behar, ordea, garai batean
Bertan azaldu ziren, bestalde, Katalina Etxezarre- tenplarioen elizetara gorpuak hobiratzera urrutitik
ta-Bedua eta Maria Perez Arronakoa erraina, Beduako ere ekartzeko ohitura zutela (ikus I ZESTOA MENandre alargunak. Eliztarrek ziotenez, Aizarnako elizan DETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)
hargin-maisuen marrazki edo planoen arabera horma liburuko 5.3.5. ataleko 170. orrialdea) eta Aizarnako
berriak eraikitzen ari ziren. Horretarako, ordea, Aran- elizak tenplarioena izanaren ospea duela.
buru baserri aldera zegoen horma zaharra bota beha- 1537-IX-16an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esrra zegoen. Horma zeharrean, berriz, besteak beste
Bedua etxeko hilobia aspaldi-aspalditik zegoen, eta kribauaren aurrean Beduako Maria Perez Arronakoa
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rekin elkartu ziren. Bertan ziren, batetik, Joan Otxoa
Artazubiagakoa erretorea, Joan Bengoetxea eta San
Joan Etxegarai elizako administratzaileak, San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Martin Ondalde,
Lope Zelaia eta Martin Ezenarro ahaldunduak, Joan
Arano, Domingo Aranguren eta Aizarnako beste zenMaria Perez bertan egon gabe hilobiko hezurrak bait eliztar. Bestetik, Iraetako Maria Perez andrea
kutxa batera sartu omen zituzten. Gero beste kutxa ba- bere izenean eta Nikolas Martinez Egiakoa suhiaren
tean sartu eta elizako harmailen barenean omen zeu- eta Maria Beltran Iraeta alabaren (Nikolasen emaztearen) izenean zegoen.
den. Kexu zen hezurrak erabili eta gordetzeko eraz.
andrea azaldu zen. Bertan ziren, halaber, Aizarnako
elizako erretorea, Zestoako alkatea eta hainbat eliztar.
Maria Perezek zioenez, elizako Aranburu aldeko horma zaharra bota egin zuten, eta horrekin batera Beduako etxearen hilobia ere bai.

Maria Perezek azaldu zuenez, Iraetako etxeko hildakoak Aizarnako elizako hilobietan zeuden, baina
kapera berria eraiki nahi zuten. Kaperak bere aldarea,
hilobiak, eserlekuak, burdin hesia, sarraila, etab. izango zituen, eta aldare nagusiaren ezker aldera eraiki
nahi zuten. Kapera Iraeta etxeko nagusiena izango
zen betiko, eta ez beste inorena. Zestoako Kontzejuaren, Iruñeko apezpikuaren eta Aizarnako eliztarren
- 1537-X-7an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- baimena beharko zuten.
bauari dei egin zion bertako elizako Joan Otxoa ArAizarnako eliztarrek kontuan hartu zuten elizan
tazubiagakoa erretoreak. Bertan bildurik zeuden Joan
Bengoetxea eta San Joan Egaña administratzaileak, bertan sakristia eraiki nahi zutela, eta Iraeta etxekoen
Joan Gartzia Lasaokoa, Lope Zelaia, Martin Azkue, kapera ebanjelio aldean elizako zutabe baten ondoan
Martin Amilibia, Joan Aldalur, Martin Ondalde, Mar- kanpo aldera eraikiko zela. Kaperak behar zuen lurra elizarena zen, eta hura balioesteko alde bakoitzak
tin Zelaia eta beste zenbait eliztar.
bere adituak izendatu zituen. Aizarnako eliztarrek
Erretoreak zioenez, Aizarnako elizako lanak geldi- hauek hautatu zituzten: Martin Ondalde, Joan Otxoa
rik zeuden, eta eliza irekita zegoen hormak eraikitzen erretorea, Lope Zelaia, Martin Ezenarro, Joan Benez zituztelako. Elizkizunak ezin ziren behar bezala goetxea, Joan Amilibia hargin-maisua eta Anton Gaegin, eta Jauna edukitzen zuten lekua ere tamalgarri rate hargin-maisua.
zegoen. Askotan egin zien erretoreak besteei eskea,
Iraetako Maria Perezek, eta suhi eta alabak, hiru
lanei jarraipena eman ziezaieten. Azkenean Iruñeko
apezpikuarengana edo Elizako beste epaileren baten- hauek izendatu zituzten: Errodrigo Sasiola (Gaztelako kondestablearen altxorzaina), Domingo Arregana jo beharko zuela ere aipatu zuen.
txe-Etxenagusia zurgin-maisua, eta San Joan Perez
Lekuko Domingo Lizarrarats eta Julian Olazabal Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua.
zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (37-X) 7] agiria).
Saldutako lurra 7,5 beso zabal eta beste horrenbeste luze zen. Elizaren horma zuen muga lurrak alde ba2.1.12.1. Iraeta etxekoen kapera berria
tetik, eta kanpo aldetik elizaren beste lurrak. 25 dukat
- 1537-VII-27an, Aizarnako elizaren atarian, Es- ordaindu zituen Maria Perezek lur zati hura erosteko.
teban Eztiola eskribauaren aurrean, aizarnar batzuk Salmenta hura Iruñeko apezpikuak, bikario nagusiek
Iraeta etxeko Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andrea- eta Elizako beste zenbait arduradunek onetsi eta berreJoan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak erantzun
zionez, ez zuten inoren eskubiderik kaltetu nahi, eta
horma berria egindakoan hilobi berrian lehen bezala
ipiniko zituzten hezurrak. Bitartean zaintzailea ipintzeko obligaziorik ez zuten. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Migel Artazubiaga, Domingo Azpuru eta
Anton Aizarna (ikus [XVI. m. (37-IX) 17] agiria).
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tsi egin beharko zuten. Iraeta etxekoek beren kapilaua
edo kapilauak aurkezteko eskubidea izango zuten.
Salerosketa-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Akoa, Martin Legarda eta San Joan Amilibia.
Egun eta leku berean, aipatutako eskribaua eta pertsona berak aurrean zirela, Aizarnako elizan Iraeta etxekoen kapera eraikitzeko baldintzak adostu zituzten bi
aldeek. Elizako aldare nagusitik eraiki nahi zen sakristiaren eta Iraetako kaperaren arteko hormaraino sei besoko distantzia zegoen. Iraetako kapera egiteko orubeak
7,5 beso zituen luzeran eta beste horrenbeste zabaleran.
Sakristiaren eta Iraetako kaperaren arteko horma
beso bat zabal izango zen, harri onez egina, eta erdi
bana ordainduko zuten parrokiak eta Iraetako etxeak.
Iraetako etxekoen kontura eraikiko ziren Iraetako kaperako hormak, elizako ate alderako horma, kaperaren
izkina, elizako kapera nagusiko ostikoa eta zutabea.
Iraeta etxekoen kaperara sartzeko elizako horman
arku handia eta deskarga-arkua eraikiko zituzten iraetarren kontura, eta kaperarako ganga ere bai. Horrela eraikitako kapera Iraeta etxeko jabeentzat izango
zen betiko, aldaketarik gabe. Horrez gain, ordura arte
Iraeta etxeko nagusiek Aizarnako elizan eduki zituzten hilobi eta eserlekuek (gizonezko zein emakumeenek) lehen bezala jarraituko zuten. Joan Amilibia
hargin-maisuak ordura arteko hiru arku eta hilobietan
egingo zuen hobekuntzagatik Maria Perez IdiakaitzLilikoak 3 dukat ordainduko zizkion.
Aizarnako eliztarrek eta Iraeta etxekoek Iruñeko
apezpikuari eta Elizako agintariei eskea egingo zieten, itun hura onets zezaten, Zestoako Kontzejuak
Aizarnako elizari buruz zuen patronatuaren kalterik
gabe. Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Akoa,
San Joan Amilibia, Martin Legarda eta Diego Bolibar.

2.27. irudia. Iraetatarren armarria aizarnako
elizako kaperan.

tela egun hartan 25 dukatean, eta agirian diru hura ordaindu zuela idatzi arren, benetan ez zuela ordaindu.
Beraz, obligazio-agiria eman zien eliztarrei hurrengo
Eguberrietan 25 dukat ordaintzeko. Lekuko Martin
Akoa, Martin Legarda, Pedro Arzallus eta Esteban
Aranguren izan ziren.
- 1537-VII-31n, Aizarnako elizaren atarian, Esteban Eztiola eskribauarekin eta Zestoako alkate San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuarekin, Aizarnako elizako erretorea eta administratzaileak elkartu
ziren, eta Iraeta etxekoek elizan eraiki nahi zuten kaperari buruzko galderak prestatu zituzten, lekukoen
erantzunekin Iruñeko apezpikuari bidali eta baimena
eskatzeko.

Egun eta leku berean, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak (Iraetako andreak), Esteban Eztiola eskribauaZestoako alkateari lekuko hauek aurkeztu zizkioren aurrean honako hau aitortu zuen: alegia, Aizarnako eliztarrek kapera eraikitzeko orubea saldu zio- ten: Pedro Iribarrena eta Joan Amilibia harginak, eta
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2.28. irudia. aizarnako
elizaren barrua.

Pedro Iribarrenak, 50 urte baino gehiago adina izanik,
Martin Legarda. Hauek zin egin zuten egia erantzunbaiezkoa erantzun zien galderei, eta gauza bera egin zuen
go zutela. Honako galdera hauek egin zizkieten:
Martin Legardak. Bide beretik eman zituen erantzunak
1) Ea ezagutzen zituzten Aizarnako erretorea, ad- 50 urte baino gehiagoko Joan Amilibia hargin-maisuak.
ministratzaileak eta eliztarrak. Ea zuten Iraetako
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaetxeak elizan zituen hilobien berri eta elizari itsarengana Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa, Iraetako antsitako lur zatiaren berri.
drea, hurbildu zen. Aizarnako elizan Iraetako jaunen2) Ea zekiten oso onuragarria izango zela Iraeta tzat kapera berria egiteko, lehendik Iraetako etxekoek
etxekoek elizan kapera eraikitzea, eta denen oho- elizako horman zeuzkaten hilobiak apurtu egin behar
ziren. Ondorioz, Iruñeko apezpikuari eta haren ofiragarri izango zela.
zialei baimena eskatu zien, handik hezurrak atera eta
3) Ea zekiten kaperaren lur edo orubea Iraetako kutxa batean edukitzeko. Gero, kapera berria eginetxekoei saltzeko eliztarrak askotan bildu zirela eta dakoan, bertako hilobi berrietara pasatuko zituzten
horrela gordetako hezurrak.
saltzea erabaki zutela.
Baimenak eskatzeko eta behar ziren izapide guztiak
4) Ea zekiten lurra saltzeko eliztarrek arduradun
hauek izendatu zituztela: erretorea, administratzai- egiteko, Iruñeko elizbarrutiko entzutegiko Joan Zirileak, Martin Ondalde, Lope Zelaia, Martin Ezena- tza, Joan Etxezarreta eta Iñigo Ladron Zegamakoa, eta
Debako Martin Gartzia Arriolakoa apaizari ahalordea
rro eta Anton Garate.
eman zien. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
5) Ea zekiten eliztarren ordezkariek kapera eraikitzeko Iribarrena, Pedro Olazabal eta Bartolome Etxabe.
orubea 25 dukatean saldu zietela Iraeta etxeko nagusiei.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
6) Ea zekiten beste inork ez lukeela horrenbeste Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak eta elizako adordainduko eta dena elizaren eta eliztarren mese- ministratzaileek eskea egin zieten Iruñeko apezpikuari eta bertako bikario nagusiei, Iraeta etxekoei 25
detan izango zela.
- 96 -

2. (1537)

Diru hura Domenja Armendiari eman zioten, eta
dukatean orubea emateko salmenta onets eta berrets
zezaten, guztien mesederako zelako. Elizabarrutiko honek ordainagiria eman zien Lope Agirreri eta Joan
entzutegiko prokuradoreei (lehentxeago aipatutakoei) Otxoa Beduakoari. Lekukoetako bat Joan Martinez
eta Martin Gartzia Arriolakoari ahalordea eman zie- Usaolakoa izan zen.
ten izapide guztiak egin zitzaten.
Jarraian Anton Artzuriagak Lope Agirre hain zu- 1537-VIII-1ean, Aizarnan, bertako elizako admi- zen Joan Otxoa Beduakoaren Debako etxera sartu
nistratzaile Joan Bengoetxeak Esteban Eztiola eskri- zuen. Lopek handik jendea atera eta ateak itxi eta
bauaren aurrean 5 dukat jaso zituen (ikus [XVI. m. ireki egin zituen, jabe zela adierazteko (ikus [XVI.
m. (37-I) 8] agiria).
(37-VII) 38] agiria).

2.1.13. Beduako etxekoen tratu eta agiriak
- 1537-I-13an, Deban, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean Domenja Armendia alarguna azaldu zen.
Maria Martin Armendia ahizpa lehenago Joan Otxoa
Beduakoarekin ezkondu zen, eta Maria Martinek
ezkontzara dote gisa urrezko 80 florin, oheak, arropak, etab. eraman zituen.
Gero Maria Martin seme-alabarik izan gabe hil
zen, eta ahizpa Domenja Armendia izendatu zuen
testamentuan oinordeko unibertsal. Maria Martinen
dotea Domenjari ordaintzeko, Debako Anton Artzuriagak eta Pedro Ibañez Arantzakoak Joan Otxoaren
Debako etxea enkantean saldu zuten. Lope Agirre debarrak erosi zuen 56 dukatean.

- 1537-I-23an, Bedua ondoko Azkoainen, Zumaiako Joan Arbestain eskribauaren aurrean hauek
azaldu ziren: batetik, Martin Diaz Mirubikoa (Zumaiako alkatea), eta Anton Garate sindikoa, eta, bestetik, Beduako Maria Perez Arronakoa andrea (Otxoa
Martinez Beduakoaren alarguna). Maria Perez, hain
zuzen, Maria Ortiz Beduakoa, Katalina Ortiz Beduakoa eta Migel Ortiz Beduakoa seme-alaben tutore
eta zaintzaile zen.
Zumaiako alkateak zioenez, Maria Perezek
Azkoaingo aldapan zenbait haritz Zumaiako lurretan
landatu zituen, eta haiek atera beharrekoak ziren. Orduan Maria Perezek agiri bat ekarri zuen, Zumaiako
Kontzejuak eta Martin Saez Beduakoak (edo Martin
Santxez Martzanakoak) egina, eta han mugarriak ze-

2.29. irudia. Bedua
ondoko azkoainberri.
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- 1537-V-9an, hala ere, Beltran Mendiaren aurrean
haztuta zeuden. Beltran Arteagaren Berraguren etxe
Zarautzen Lantzarote Bedua (Martin Otxoaren anaia)
aldekoak eta beste zenbait mugarri aipatzen ziren.
azaldu zen. Korrejidoreak epai bidez kontuak berriz
Orduan alkateak, Maria Perezen ordezkariak eta azter zitzala agindu zion Beltran Mendia eskribauari,
beste zenbaitek mugarri zaharrak aurkitu eta tar- eta horren eske zetorren Lantzarote. Beltran Mendiak
tean berriak ipini zituzten. Berraguren ondoko eta adierazi zuenez, lehen egin zituen kontuak zehatzak
Azkoaingo aldapako haritz batzuk atera egin beharko ziren eta zuzen zeuden. Ez zuen bere iritzia ezertan alzituen Maria Perez Arronakoak. Lekuko Joan Fernan- datzeko arrazoirik. Agirian lekuko Joan Migel Olaso
dez Dorrekoa, Lope Izeta eta Lantzarote Bedua izan eta Domingo Etxeta izan ziren (ikus [XVI. m. (37-V)
10] agiria).
ziren.
Jarraian, Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoak eta
Beduako Maria Perez andreak konpromisoa hartu zuten Beduako lurrak eta Joan Fernandezen Azkarateko
etxeko lurrak garbi bereizteko. Mugarri batzuk galduta zeudelako, Zumaiako bi alkateek (Martin Diaz
Mirubikoak eta Domingo Fernandez Dornutegikoak)
hilabeteko epean mugarriak ikertu eta behar zirenak
ipini egingo zituzten. Haien erabakia onartzen ez zuenak 100 dukateko isuna ordaindu beharko zuen. Lekuko Anton Garate, Lope Izeta eta Lantzarote Bedua
izan ziren.
Hurrengo egunean, hilaren 24an Aldaietako aldapan, aipatutako bi alkateek Azkarateko Errendetako
eta Beduako lurren arteko mugarriak ikertu egin zituzten. Aldaietako aldaparen gainetik hasi ziren mugarriztatzen. Goitik behera mugarri zaharren artean
berriak ere ipini zituzten. Auntzesieta izeneko lekuan
ere gauza bera egin zuten. Halaber Beduako errekan
eta Arlastraetan (ikus [XVI. m. (37-I) 13] agiria).
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo
eta Oikiako parrokietako patronatua eliztarrentzat berreskuratzearren, Otxoa Martinez Beduakoak gastuak
egin zituen. Martin Otxoa Oikia eta Aizarnazabalgo
eliztarrei gastu haiek kobratu ezinik ibili eta hil egin
zen. Geroztik Martin Otxoaren ondorengoak zebiltzan
auzitan korrejidorearen aurren zorra kobratu nahian.

- 1537-V-22an, Beduan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zumaiako Lantzarote Bedua eta Getarian bizi zen Katalina Ortiz Beduakoa azaldu ziren. Katalinak Lantzaroteri 33 dukat maileguz eman zizkion,
honek batez ere oholak lantzeko dirua behar zuelako.
Lantzarotek zorra arrebak eskatu ahala ordainduko
zuen. Gainera, oholak eta Otsango baserrian zeuzkan
13 behi hipotekatu egin zituen zor osoa ordaindu arte.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Aiako
Joan Azpiazu, Zestoako Martin Akoa eta Pedro Ortiz
Beduakoa (Lantzaroteren semea) (ikus [XVI. m. (37V) 20] agiria).
- 1537-V-22an, Ibañarrietan, Blas Artazubiaga
eskribauarekin honako hauek elkartu ziren: batetik
Beduako Katalina Etxezarreta eta Maria Perez Arronakoa andre alargunak, eta, bestetik, Lope Irure. Lehenbizi 1522-III-19an Joan Fernandez Leizaolakoa
eskribauaren aurrean Beduako eta Irureko lurren arteko mugarriei buruz egindako agiria irakurri zuten.
Agirian aipatutako mugarrietako bi falta ziren, eta
haiek ipini zituzten. Bi mugarrien artean bi beso baino
distantzia handiagoa zegoen, eta handik zihoan bidea
beti aske eta oztoporik gabe egongo zen bi aldeentzat.
Irurekoek ezingo zuten han itxiturarik egin.

Mugarriztatze-agirian lekuko honako hauek izan
Korrejidorearen aginduz, Zarauzko Beltran Mendia ziren: Lantzarote Bedua, Martin Lizasoeta, Gartzia
eta Azpeitiko Joan Akemendi eskribauek Martin Otxoa Gaintza, Joan Azpiazu eta San Joan Perez IdiakaitzBeduakoak egindako gastuen atal guztiak banan-banan Lilikoa lizentziatua, Zestoa, Zumaia eta Getariako
biztanleak (ikus [XVI. m. (37-V) 22] agiria.
zehaztu zituzten (ikus [XVI. m. (36-I) 4] agiria).
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2.30. irudia.
Ibañarrietako
Portuenea.

- 1537-IX-21ean, Deban, Sebastian Arriola eskribauarekin Martin Artzuriaga eta Maria Perez Leizaolakoa alarguna elkartu ziren. Martin Artzuriaga Joan
Otxoa Beduakoa debarraren izenean ari zen. Lehenago Maria Perezek Joan Otxoari lursaila erosi zion, 183
sagarrondoko azalerakoa, azalera-unitate bakoitzaren
prezioa 2 errealekoa izanik. Salmenta-egunean Maria Perezek 18 dukat ordaindu zituen, eta egun hartan
beste 5 dukat, prezio osoaren zati gisa.

maizter eta olagizonak 90 kintal burdina eta zenbait
dukat zor zizkion Maria Perezi, eta 300 kintalak osatzeko falta zen zatia Iraetako burdinolan zeukan Maria Perezek.

Joan Zugastik gordailuko burdinak saldu ahala,
balioa Errodrigo Sasiola altxorzainari emango zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Zigorraga,
Joan Garratza eta Domingo Gorosarri. Maria Perez
Idiakaitz-Lilikoak berak sinatu zuen agiria, garai harMartin Artzuriagak alargunari ordainagiria eman tako emakume gehienek ez bezala, idazten zekielako.
zion ordura arte ordainduta zeukanagatik. Lekuko Joan Zugastiren ordez, idazten ez zekielako, Joan GaJoan Igartza, Joan Matusin eta Pedro Arriola debarrak rratzak eta Pedro Zigorragak sinatu zuten (ikus [XVI.
m. (37-I) 16] agiria).
izan ziren (ikus [XVI. m. (37-IX) 26] agiria).

2.1.14. Iraetako etxekoen agiriak

- 1537-II-8an, Debako errebalean, sasiolatarren
dorrean hauek bildu ziren Zestoako Esteban Eztiola
- 1537-I-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- eskribauarekin: batetik, Errodrigo Sasiola altxorzaina
ren aurrean Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa bere emazte Ana Iraetarekin, eta, bestetik, Nikolas
andrea eta Arroako Joan Zugasti elkartu ziren. Maria Martinez Egiakoa (Maria Beltran Iraetaren senarra).
Perezen alaba Ana Iraeta lehenago Errodrigo SasioMaria Perez Idiakaitz-Lilikoak, Iraetako andreak,
la altxorzainarekin ezkondu zen, eta Maria Perezen
3.000 dukateko dotea agindu zien Errodrigori eta Ana
amak dote gisa 300 kintal burdina agindu zizkien.
alabari hauek ezkondu zirenean, eta harrezkero 900
Dotea ordaintzeko Joan Zugastik gordailuan edu- dukat ordaindu zizkien epeka. Lehenbizi Maria Perekiko zituen Maria Perezek emandako kintalak. Irae- zek altxorzainari 100 dukat eman zizkion. Gero Joan
tako burdinolaren errentagatik Fernando Sorazabal Zugastik gordailuan zeuzkan burdinak (400 dukat ba- 99 -
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Errodrigok eta Ana emazteak ziotenez, ordea, beste era bateko ituna egin zuten. Errodrigo altxorzainak
eta emazteak 900 dukat kobratuta bahituran urrezko
edo zilarrezko gauzak eman behar zizkieten Nikolasi eta Maria Perezi. 30 eguneko epea zuten senaremazteek Maria Beltranen alde onespen- eta berrespen-agiria egiteko. Agiria egiten bazuten, bahitutako
urrea edo zilarra itzuli egingo zieten. Agiria egiten ez
bazuten, Errodrigok eta emazteak 900 dukatak itzuli
egingo zituzten, eta bahituran emandakoa jaso egingo
zuten, 900 dukaten ordainagiria deuseztatuz.
Errodrigok Nikolasi orduan urrezko katea eman
zion bahituran, 30 egunez eduki zezan (ikus [XVI. m.
(37-II) 2] agiria).
- 1537-II-18an, Zestoako Lizarrarats etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren: Domingo Urbieta apaiza, Bartolome Etxabe,
Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) eta Lope
Zelaia. Lope Zelaiak, Zestoan, Aizarnazabalgo Etxabebe palazioko etxe eta ondasunen herena (Bartolome Etxaberi zegokiona) Nikolas Martinezi enkantean
2.31. irudia. deba hiribildu ondoko sasiola dorrea.
saldu zion 413 dukatean. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Antonio Lizarrarats eta Joanes Ibañeta apaizak,
lio zutenak) jaso zituen Errodrigok, eta, azkenik, egun Joan Garratza eta Pedro Akoa.
hartan Nikolas Martinez Egiakoa koinatuak beste 400
Jarraian, Nikolas Martinez Egiakoak obligaziodukat eman zizkion.
agiria eman zien Bartolome Etxaberi eta Domingo
Errodrigo Sasiolak eta Ana Iraeta emazteak Maria Urbietari aipatutako 413 dukatak epeka ordaintzeko.
Perezi 900 dukaten ordainagiria eman zioten. Lekuko 113 dukat hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko
honako hauek izan ziren: Diego Bolibar eta Pedro zituen, eta handik aurrera, urtero, 100 dukat, 413
Puerta (Errodrigoren morroiak), eta Tomas Azkona dukatak osatu arte. Lekuko Joanes Ibañeta, Pedro Ausoroetxea, Joan Garratza eta Pedro Akoa izan ziren,
(Nikolasen morroia).
Jarraian, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren izenean, Nikolas Martinez Egiakoak Errodrigori eta
Ana emazteari agiria egin zezatela eskatu zien. Lehenago Ana Iraetak, Debako Martin Perez Idiakaizkoak idatzitako agiriaren bidez, uko egin zien Iraetako maiorazkoan izan zitzakeen eskubideei ahizpa
Maria Beltran Iraetaren (Nikolasen emaztearen)
alde. Agiri hura beste agiri batez onestea eta berrestea eskatzen zien.

Ondoren, leku berean, Nikolasek, Bartolomek eta
Domingok aitortu zutenez, aurreko bi agiriak (salmenta-agiria eta obligazio-agiria) itxurazkoak ziren,
Bartolome Etxaberi bere jabetzan laguntzeko eginak,
baina ez benetakoak. Horregatik, indarrik gabe eta
deuseztaturik utzi nahi zituzten eskribauaren aurrean.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats
apaiza, Tomas Azkona eta Julian Lizarrarats (ikus
[XVI. m. (37-II) 12] agiria).
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- 1537-II-22an, Iraetan, Blas Artazubiaga eskribaua
bertan zela, Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Maria
Beltran Iraeta (Nikolas Martinez Egiakoaren emaztea)
elkartu ziren. Lehenago, Maria Beltranen osaba Fortun Santxez Iraetakoa artzapez zenak Joan Martinezi
12 dukat maileguz hartu zizkion, eta Joan Martinezek
orduan urrezko 5 eraztun bahituran hartu zizkion artzapezari. Egun hartan, ordea, Maria Beltranek, osabaren
oinordeko gisa, 12 dukateko zorra ordaindu egin zion,
- 1537-II-18an, Zestoan, Esteban Eztiolaren au- eta Joan Martinezek 5 eraztunak itzuli zizkion Maria
rrean, hauek azaldu ziren: batetik, Bartolome Etxabe Beltrani. Elkarri ordainagiria eman zioten.
eta Domingo Urbieta apaiza, eta, bestetik, Nikolas
Agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako Pedro
Martinez Egiakoa (Iraetako jauna). Domingo Urbietak ahalordea zuen Maria Nikolas Zabalak (Martin Otalora, Nafarroako Dorraoko Migel Dorrao eta ToGartzia Lasaokoaren alargunak), Joan Urbietak, Do- mas Azkona (Nikolas Martinez jaunaren morroia)
mingo Lizarraratsek eta beste hartzekodunek emanda, (ikus [XVI. m. (37-II) 18] agiria).
Zestoako Urbietara ezkondu zen Bartolome Etxaberi
- 1537-III-11n, Deban, Sebastian Arriola eskribere jaiotetxean zegokion herena saltzeko.
bauaren aurrean Madalena Espilla-Arriola azaldu
Aipatutako herena (etxe, lur, mendi baso, sagasti zen. Madalenaren lehen senarra Joan Lopez Iraetakoa
eta abar) Iraetako jaun Nikolas Martinez Egiakoari izan zen, eta haren etxea (Debako errebalean zegoe413 dukatean saldu zioten. Domingo Urbietak konpro- na) Joan Ibañez Artazubiagakoa sokagileari errentan
misoa hartu zuen fidatzaileak salmenta hartatik onik eman zion. Sokagilea urte batzuetan bizi izan zen etxe
eta kalterik gabe ateratzeko. Salmenta-agirian lekuko hartan, baina Madalenarekin izandako tratuen konzestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta eta Antonio tuak eginda, 20 erreal zor zizkiola atera zen. SokagiLizarrarats apaizak, Joan Garratza eta beste bat (ikus leak diru hura Madalenari ordaindu, eta honek ordainagiria eman zion.
[XVI. m. (37-II) 14] agiria).
Aizarnazabalgo Etxabe jauregiaren ondasun guztiak hiru zatitan banatu zituzten, hiru oinordekoren
artean banatzeko. Hauek ziren oinordekoak: Maria
Joango Etxabe (Joan Perez Mantzizidorkoaren emaztea), Domenja Etxabe-Sarasola eta Bartolome Etxabe.
Bi heren Maria Joango Etxaberentzat ziren, eta heren
bat Bartolomerentzat (ikus [XVI. m. (36-III) 6] eta
[XVI. m. (36-V) 5] agiriak).

2.32. irudia. Iraetako
Karmen-enea.
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Agirian lekuko Debako Joan Lopez Irarrazabalgoa, Migel Igartza eta beste bat izan ziren. Kontuan
hartzekoa da Madalena Espilla-Arriolaren lehen senarra Joan Lopez Iraetakoa izan zela (ikus [XVI. m.
(37-III) 7] agiria). Agian Joan Sebastian Elkanok bere
1526-VI-26an egindako testamentuan aipatzen duen
Joan Iraeta edo honen senideren bat izango zen (ikus
III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko
2.1.12.1. atala).

Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitzeko ala baserria uzteko. Joan Liendo maizterrak
Aitube etxeko hildakoen alde urteurreneko eta gainerako elizkizunak egingo zituen Arroako San Esteban
elizan, Aitubekoen eta Iraokoen ohiturari jarraituz.

- 1537-IV-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana hauek hurbildu ziren: batetik, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andrea), eta, bestetik,
Debako Joan Liendo. Maria Perezek Joani Arroako
Autua (oraingo Aitube) baserria bere baratze, soro,
sagasti, gaztainadi eta gainerako lurrekin errentan
eman zion.

Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanto Amezketa, Domingo Arrona eta Joango Arretxe
(ikus [XVI. m. (37-IV) 8] agiria).

Joan Indo maizterrak Domingo Baztan jauna aurkeztu zuen fidatzaile gisa. Lekuko Domingo Urbieta,
Gregorio Elizalde eta Joan Apategi zestoarrak izan
- 1537-III-26an, Iraetan, Esteban Eztiola eskri- ziren. Ondoren Joan Liendok, 25 urte bete gabea zebauaren aurrean Maria Perez Idiakitz-Lilikoa azaldu lako, zin egin zuen kontratuak zioenari aurka ez ziola
zen, hau da, Joan Beltran Iraetaren alarguna. Joan egingo (ikus [XVI. m. (37-IV) 4] agiria).
Beltran Iraeta zenari zenbaitek 17 dukat zor zizkioten,
eta Maria Perez alargunak Grazia Iraetari eman zion
- 1537-IV-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauazor hura kobratzeko eskubidea. Agirian lekukoetako ren bidez Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak ahalordea
bat Zestoako Joan Martinez Amilibikoa izan zen, eta eman zuen. Ahalordea honako hauek erabili ahal izango
beste bat Iruñeko Jeronimo Egia.
zuten: Maria Beltran Iraeta emazteak, Joanes Ibañeta apaizak eta Orioko Joan Etxabek. Badirudi NikoJarraian Grazia Iraetak ordainagiria eman zion las Martinez Egiakoa herritik kanpora joatekoa zela.
Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari, 40 kintal burdina eta Kanpoan zen bitartean ahalordea zutenek haren onda50 florin arrunt kobratu zituelako (ikus [XVI. m. (37- sunak kudeatuko zituzten, zorrak kobratuz, ondasunak
III) 27] agiria).
bereganatuz, behar zenean auzitan parte hartuz, etab.

- 1537-VI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik, Maria Perez
Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andrea), eta, bestetik, Domingo Arano eta honen ama Grazia Egaña. Maria
Errenta aldia egun hartan hasi eta 12 urtekoa izango Perezek ama-semeei Zestoako Edarritzagagoena bazen, eta 12 urte barru hurrengo San Migel eguna arte serria bere soro, sagasti, gaztainadi, intxaurdi, belarluzatuko zen. Joan Liendo maizterrak urtero erein- di eta gainerako lurrekin 10 urterako errentan eman
go zuen garia, artatxikia, garagarra, oloa, baba, etab. zien. Horretarako zenbait baldintza beteko zituzten.
Uzta osoaren laurdena Maria Perez nagusiari emango
zion; baita lortzen zuen lihoaren laurdena ere.
Baserrian zeuden behi, ahuntz, ardi, txerri eta gainerako ganadu guztiak erdi bana eta ondo zainduta
Aituben hazi eta zainduko zuen ganadu guztia erdi haziko zituzten maizterrek, beraientzat eta Maria Pebana izango zen. Maizterrak ganaduen kontu emango rez nagusiarentzat. Baserrian zeuden erlauntzetako
zion nagusiari, eta ezingo zuen Aituben aparte beste ga- eztia eta argizaria ere erdi bana izango zen. Dominnadurik eduki. Joanek Maria Perezi 8 gaztanbera emango gok eta Graziak dei egingo zioten Maria Perezi eztia
zizkion urtero, eta Gabonetan kapoi parea ere bai1.
eta argizaria noiz aterako zuten adieraziz.
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Maizterrek sagastietako sagarrondoak urtero aitzurtu eta simaurtuko zituzten. Nagusiak urte hartan
100 sagar-landare ekarriko zituen, eta Domingok aldatu eta zainduko zituen. Sagarrak erdi bana banatuko
zituzten.

Maria Perezek konpromisoa hartu zuen maizterrei
10 urtean baserria eta bere lurrak ez kentzeko, eta
maizterrek errentako baldintza guztiak beteko zituzten. Errentamendu-agirian lekuko zestoar hauek izan
ziren: Gregorio Arano, Martin Lizarrarats eta Joan
Artzubiaga? (ikus [XVI. m. (37-VI) 4] agiria).

Soroetako laborearen laurdena Maria Perez nagu- 1537-IX-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola essiarentzat izango zen. Alea garbituta ipiniko zioten
maizterrek. Baserriko intxaur guztiak maizterrarentzat kribauaren aurrean Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa
izango ziren, baina ama-semeek Edarritzagagoenako (Iraetako andrea) azaldu zen. Lehenago Joan Ibañez
Mezetakoak zorra egin zion Maria Perezi, eta honek
hildakoen urteurrenak ordaindu beharko zituzten.
ahalordea eman zien honako hauei: Frantzisko GaErrenta aldia amaitu baino lehen, bi aldeek elkarri llaistegiri (korrejimenduko prokuradoreari), Julian
jakinarazi egingo zioten jarraitzeko ala ez jarraitzeko Olazabali (merioordeari), eta Debako Pedro Otalorari
asmoa zuten. Maizterrek, bestalde, urtero Iraetako an- eta Grazian Leizaolari. Hauek Maria Perezentzat zodreari 6 gazta (2,5na librakoak) eta udan 6 gaztanbera rra kobratzen saiatuko ziren.
emango zizkioten.
Ahalorde-agirian lekukoetako bi Joanes IbañeEdarritzagagoena etxean konponketak egin behar ta eta Gregorio Elizalde zestoarrak izan ziren (ikus
zituenean, maizterrek lagundu eta lan egin beharko [XVI. m. (37-IX) 3] agiria).
zuten. Edarritzagan ganaduaren erdia Maria Perez- 1537-IX-9an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaena zen, eta beste erdia Graiza Egañarena. Graziak
bere erdiaren erdia (hau da, ganadu guztien laurde- ren aurrean Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako
na) Domingo Arano semeari eman zion, baina honek andrea) eta Aiako Domingo Etxeberria azaldu ziren.
bere arreba Grazia Aranori (Grazia Egañaren alabari) Maria Perezek Domingori Irarraga errota 6 urterako
hurrengo 6 urteko epearen barruan 12 dukat emango errentan eman zion (gure ustez Aiako Etxeta bailarako
oraingo Illarragorri errota). Errentamenduaren baldinzizkion.

2.33. irudia. Lasaoko
edarritzagagoena.
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tzak zehaztu zituzten, eta Domingok errotan egin be- izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa, Tomas Azkona
harreko konponketak ere bai. Errentamendu-agirian eta Joan Plazaola (ikus [XVI. m. (37-XI) 7] agiria).
lekuko Tomas Azkona, Nikolas Martinez Egiakoa
- 1537-XI-12an, Zestoako Altzolarats jauregi edo
(Iraetako jauna) eta Asentzio Arretxe izan ziren (ikus
dorrean, San Joan Perez Idiakaitz-Lilkoa lizentzia[XVI. m. (37-IX) 9] agiria).
tuak epaia eman zuen, 1518-II-4an Maria Joan Artzu- 1537-XI-7an, Iraetako jauregian, Debako Erro- riaga zenak Martin Otxoa Sasiolakoa zenari Itziarko
drigo Sasiola (Gaztelako kondestablearen altxorzaina) Murgizabalen 40 dukatean saldutako lursailaz.
eta Martin Artzuriaga (zenbait urte lehenago Zestoako
Martin Artzuriagak eta Errodrigo Sasiola altxorprobestuorde izana) azaldu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Lehenago Martin Otxoa Sasio- zainak salmenta hari buruz zuten auzian, arbitroak
lakoa altxorzainak lursaila erosi zuen Itziarko Murgi- kondenatu egin zuen Errodrigo Martini 35 dukat orzabalen. Pablo Artzuriaga apaizak Tomas Larretxeren daintzera. 12 dukat urte hartako Eguberrietan ordaineta emazte Maria Joan Artzuriagaren ahalordeaz sal- duko zizkion, beste 12 dukat hurrengo urteko ekaineko San Joan egunean, eta azken 11 dukatak 1538ko
du zion 40 dukatean.
Eguberrietan.
Gero, ordea, Martin Artzuriagaren eskuetara etorri
Martin Artzuriagaren ondasunak hipotekatuta geziren Artzuriaga etxeko eskubideak, iloba Mariatxo
Artzuriaga (Maria Joanen alaba) hil zenean. Martinek ratu ziren lursailaren saneamendua segurtatzeko. Gai
desadostasunak zituen Errodrigorekin aipatutako lur- harekin ezingo zuten inoiz beste auzirik hasi. Arsailari buruz. Dote gisa eramandakoa omen zen, eta britroaren eta Esteban Eztiola eskribauaren gastuak
Martinek ordainduko zituen. Lekukoak hauek izan zisalmenta-prezioan iruzurra egon omen zen.
ren: Pedro Iribarrena, Blas Artazubiaga eta Domenja
Martinek eta Errodrigok Zestoako San Joan Pe- Leizaola zestoarrak, eta Maria Ilunbe. Bi emakume
rez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua aukeratu zuten ar- lekuko izan ziren, beste gizonezkorik bertan ez zegobitro epaile izan zedin. Hark ebatzitakoa bi aldeek elako (ikus [XVI. m. (37-XI) 14] agiria).
bete egingo zuten. Zin egin zuten horretarako. Han- 1537-XI-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritxe zegoen San Joan Perez lizentziatuak onartu egin
zuen arbitro izatea, eta 8 eguneko epean jakinara- bauaren aurrean Arroako Fernando Igartza azaldu zen.
Ordainagiria eman zien Fortun Santxez Iraetakoa arziko zien epaia.
tzapezari eta honen iloba eta oinordeko Maria Beltran
Konpromiso-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- Iraetari, 60 dukat ordaindu zizkiotelako. Artzapezak,
ren: Joanes Ibañeta apaiza, Joan Gorosarri eta Nikolas bere iloba Maria Gartzia Iraetakoa ezkondu zenean,
dotea agindu zion, eta egun hartan dotearen azken 60
Martinez Egiakoa (ikus [XVI. m. (37-XI) 7] agiria).
dukatak ordaindu zizkioten Fernando Igartzari.
Egun eta leku brean, Errodrigo Sasiolak ordainagiOrdainagirian lekuko Zestoako Joanes Ibañeta
ria eman zion Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari (Iraetako
andreari). Maria Perezek alaba Ana Iraeta Errodrigo apaiza eta Joan Gorosarri, eta Aizarnazabalgo DoSasiolarekin ezkondu zenean, 300 kintal burdina agin- mingo Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XI) 15]
du zizkion dote gisa (ikus [XVI. m. (37-I) 16] agiria). agiria).
- 1537-XI-13an, Zestoan, honako hauek agertu
Hain zuzen Joan Zugastiren bidez Maria Perezek
300 kintal burdinak ordaindu egin zituen, eta Erro- ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean: batedrigok ordainagiria eman zion. Lekuko honako hauek tik Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna (bere
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2.34. irudia. Itziarko
Murgizar baserria.

emaztea ere ordezkatuz), Joan Armendia eta Fernan- tza eta San Joan Amilibia zestoarrak izan ziren (ikus
do Sorazabal fidatzaileekin, eta, bestetik, Zestoako [XVI. m. (37-XI) 20] agiria).
Lopeitza Aspe.
- 1537-XII-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoango Arretxe Lopeitzaren alaba zenarekin bauaren aurrean Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Liezkondu zenean, amak 60 dukateko dotea eman zion, likoa andrea eta Joan Amilibia hargina azaldu ziren.
eta dukat haiek berreskuratu egin behar zituen Lopei- Joan Amilibia zenbait urtetan maizter izan zen Aizutzak. Fortun Santxez Iraetakoa artzapezaren oinorde- biko errotetan. Lehenbizi errenta Joan Beltran Iraeta
ko gisa, Nikolas Martinezek 60 dukat Arroako Fer- zenari ordaindu zion, eta gero Maria Perez emazte
nando Igartzari ordaindu behar zizkion, eta honek alargunari. Egun hartan errentagatik zor zion guztia
ordaindu zion alargunari, eta honek ordainagiria eman
Joango Arretxeri.
zion, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Julian Olazabal
Beraz, Nikolas Martinezek zuzenean itzuliko ziz- lekuko izanik (ikus [XVI. m. (37-XII) 21] agiria).
kion 60 dukatak Lopeitzari epe hauetan: 15 dukat
hurrengo Eguberri egunean, handik urtebetera 22,5 2.1.15. Arroako Joan Zugastiren eta
dukat eta beste urtebetera azken 22,5 dukatak. Le- Zestoako arreitzatarren tratuak
kuko Joanes Ibañeta, Pedro Akoa eta Joan Amilibia
zestoarrak izan ziren.
- 1537-II-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, DeOndoren, leku berean, Lopeitza Aspek eta Joango bako Fernando Zubeltzu, eta, bestetik, Zestoako
Arretxek elkarren artean egun hartara arte izandako San Joan Amilibia eta Debako Joan Zugasti. Azken
tratuen kontuak egin zituzten. Lehenago aipatutako biak beste lagun batzuekin auzitan zebiltzan Mar60 dukatak alde batera utzita, Joangok Lopeitzari tin Perez Asteasukoaren aurka, eta auzi hartarako
11 dukat eta 10 txanpon ordaindu behar zizkion: 5,5 Fernando Zubeltzuri 6 kintal burdinaren balioa didukat eta 5 txanpon hurrengo Eguberrietatik urtebete- rutan maileguz hartu zioten. Zorra hurrengo San
ra, eta azken 5,5 dukat eta 5 txanponak handik beste Joan egunerako ordainduko zioten, 6 kintalak Beurtebetera. Lekuko Domingo Urbieta, Joan Garra- duan utzita.
- 105 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Baltzola eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa
Joan Martinez Lilikoa apaiza, Joan Garratza eta Pedro elkartu ziren. Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren
aurrean lehenago Joan Fernandezek Joan Baltzolari
Baltzola (ikus [XVI. m. (37-II) 16] agiria).
12 kintal burdinako zorra egin zion, baina egun hartan
- 1537-IV-5ean, Zestoako errebalean, Blas Arta- ordaindu zizkion delako 12 kintalak. Ondorioz, Joan
zubiaga eskribauarekin Joan Fernandez Arreitzakoa Baltzolak ordainagiria eman zion.
eta Itziarko Martin Artzuriaga-Itziar bildu ziren. Joan
Horrez gain, egun hartan Joan Fernandezek 10
Fernandez Zestoan Martinen etxean maizter bizi zen,
eta egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zi- dukat maileguz eman zizkion Joan Baltzolari, eta hotuzten. Martinek Joani 20 dukat zor zizkion, eta gain- nek obligazio-agiria eman zion, zorra hurrengo Menera ganaduen kontua egin behar zuten. Joanek aurre- dekoste jaitik urtebeteko epean ordaintzeko konprorantzean urtero etxeko errenta deskontatu egingo zion misoa hartuz. Lekuko Zestoako Julian Olazabal, Martin Arano eta Pedro Olaskoaga izan ziren (ikus [XVI.
zorretik Martini.
m. (37-V) 13] agiria).
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio
- 1537-VI-15ean, Zestoako errebalean, Blas ArtaLizarrarats apaiza, Martin Indo eta Joan Artiga (ikus
zubiaga eskribauaren aurrean Joan Pagino eta Joan
[XVI. m. (37-IV) 3] agiria).
Fernandez Arreitzakoa azaldu ziren. Joan Fernande- 1537-V-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zek Joan Paginori 7 dukat maileguz eman zizkion, eta
ren aurrean Joan Zugastik ertza hautsita zeukan ka- honek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
tilua hartu zion Ana izeneko bati. Lekuko Joan Ami- Lekuko Joan Martinez Lilikoa apaiza, Joan Erretzabal
libia eta Joan Fernandez Olazabalgoa zestoarrak izan eta Martin Zelaeta izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VI)
9] agiria).
ziren (ikus [XVI. m. (37-V) 6] agiria).
- 1537-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- 1537-V-13an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Debako parteko Joan bauaren aurrean debar hauek azaldu ziren: batetik,

2.35. irudia. Baltzola
artzabaletatik
begiratuta.
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Martin Ezenarro-Ibia, eta, bestetik, Joan Zugasti,
Joan Armendia, Joan Artzuriaga, Santuru Erreten eta
Martin Usarraga. Joan Zugastik eta lagunek Martin
Ezenarro-Ibiari 46 kintal burdina eman zizkioten, eta
honek haiei ordainagiria eman zien. Martin EzenarroIbiak konpromisoa hartu zuen kintal burdina haiek
Azpeitiko Martin Sanz Goiazkoari ordaintzeko eta
hark emandako ordainagiria ekartzeko. Lekukoetako
bi Martin Urbieta eta Domingo Etxabe izan ziren.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Joan Zugastik obligazio-agiria eman zion Joan
Sarasolari, urtebeteko epean 6,5 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz (ikus [XVI. m. (37-VII) 35] agiria).

Ondorioz, Joan Sarasolak ahalordea eman zion
Joan Zugastiri, zor hura Joan Zubeltzuri eta emazteari
kobra ziezaien. Lekuko Zestoako Domingo Amilibia
eskribaua, Migel Artazubiaga eta Pedro Etxeberria
izan ziren.

Geroago behiren bat edo beste ernari ez zegoela
ikusten baldin bazen, hutsik zegoen behi bakoitzeko
4 erreal deskontatuko ziren 8,25 dukatetatik. Lekuko
Migel Agineta, Martin Amilibia eta Martin Arbe zestoarrak izan ziren (ikus [XVII. m. (37-X) 8] agiria).

- 1537-VIII-12an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauarengana Migel Zubeltzu hurbildu zen, aita Joan
Zubeltzuren baimenaz. Auzia zuten Joan Zugastirekin korrejidorearen aurrean, baina konpromisoa hartu
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribaua- zuen (baita anaia Fernando Zubeltzuren izenean ere)
ren bidez Martin Ezenarro-Ibiari obligazio-agiria auzia bertan behera uzteko. Lekuko Martin Zubiaueman zioten debar hauek: Joan Zugasti, Santuru Erre- rre, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Julian Olazaten, Joan Arantza, Martin Artzuriaga, Joan Armendia, bal izan ziren.
Martin Usarraga, Martin Uzkanga, Domingo ArmenJarraian, Julian Olazabalek uko egin zion makila
dia, Joan Areitzaga eta Joan Urainek. Hauek auzitan
zebiltzan Arroako eta Itziarkoen izenean Debako hartu zuenean egin zioten irainagatik auzitara jotzeari
Kontzejuarekin, eta ahalordea zuten dirua maileguz (ikus [XVI. m. (37-VIII) 10] agiria).
hartzeko.
- 1537-VIII-18an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriOndorioz, 60 kintal burdinaren balioa Martin bauaren aurrean Debako Joan Zugasti eta Zestoako
Ezenarro-Ibiak eman zien (1 kintal = Gaztelako 12 Julian Olazabal aurkeztu ziren. Julian, hain zuzen,
erreal), eta zordunek burdinak hurrengo urteko Pazko Probintziako merioorde zen, eta beste baten izenean
maiatzekoan emango zizkioten, Debako Maria San debarrari bi dukateko zorra ordaindu zion. Joan ZuJoan Elorriagakoaren lonjan edo Beduakoan utzita. gastik ordainagiria eman zion. Lekukoetako bi Joanes
Lekuko Martin Artzuriaga (Zestoan probestuorde iza- Ibañeta apaiza eta Domingo Gorosarri izan ziren (ikus
na), Santuru Erreten eta Martin Usarraga izan ziren [XVI. m. (37-VIII) 17] agiria).
(ikus [XVI. m. (37-VII) 34] agiria).
- 1537-X-8an, Zestoako Urbietan, Esteban Eztio- 1537-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- la eskribauaren aurrean Fernando Arreitza (burdinobauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Sarasola eta latako hauspogilea) eta Asteasuko Martin Perez ItuArroako Joan Zugasti azaldu ziren. Joan Sarasolak rrietakoa elkartu ziren. Fernandok Martin Perezi egun
lehenago 8,5 dukat eta auzi-gastuak ordaindu zizkion hartan 4 behi ernari saldu zizkion 18,25 dukatean.
Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoari, Debako Martin Perezek orduan 6 dukat ordaindu zizkion, eta
Joan Zubeltzuk eta emazteak egindako zorraren fi- lehenago beste 4 dukat ordainduta zeuzkan. 10 dukadatzaile zelako. Egun hartan, ordea, Arroako Joan ten ordainagiria eman zion Fernandok asteasuarrari,
Zugastik 8,5 dukatak eta auzi-gastuak ordaintzeko eta 8,25 dukat zorretan geratu zitzaizkion Martin Perezi.
obligazio-agiria eta zati bat dirutan eman zizkion.
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2.1.16. Domenja Akoabarrena alargunaren
agiriak
2.1.16.1. Domenja Akoabarrenaren tutoretza eta
senarraren ondasunen inbentarioa
- 1537-III-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatearen aurrean Domenja Akoabarrena aurkeztu zen bere
seme-alabekin. Domenja alargunak seme-alaba hauek
izan zituen Martin Ibañez Zubiaurrekoarekin: Katalina Zubiaurre, Frantzisko Zubiaurre, Martin Zubiaurre, Joan Zubiaurre eta Grazia Zubiaurre. Katalina eta
Frantzisko 14 eta 25 urte bitartekoak ziren, eta gainerako hirurak 14 urte bete gabeak. Beraz, tutorea eta
zaintzailea behar zuten.
San Joan Perez alkate eta lizentziatuak, tutore eta
zaintzailetzat zein nahi zuten galdetu zien seme-alabei, eta hauek ama Domenja Akoabarrena aukeratu
zuten. Domenjak ere nahi zuen tutore eta zaintzaile
izatea, seme-alabak hazi eta haien ondasunak kudeatzeko. Alkatearen aurrean zin egin zuen bere eginkizuna zintzo beteko zuela. Domenjak, hain zuzen,
2.36. irudia. Bidaniko armarria.
Martin Zubiaurre aurkeztu zuen fidatzaile gisa. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz- 1537-XI-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Lilikoa (alkatearen anaia eta Liliko jauna), Antonio
bauaren aurrean Zestoako Joan Fernandez Arrei- Lizarrarats eta Joan Garratza.
tzakoak 4 dukat ordaindu zizkion Bidaniko Martin
Jarraian alkateak, bere aginpidea erabiliz, ahalorAburrutzari, eta honek ordainagiria eman zion. Joanek Martini zor hura lehenago egin zion Blas Artazu- dea eman zion Domenja Akoabarrenari seme-alabak
biaga eskribauaren aurrean. Lekuko zestoar hauek gobernatu eta haien ondasunak kudea zitzan. Auzitara
izan ziren: Martin Zubiaurre, Frantzisko Iraeta eta ere jo ahal izango zuen seme-alaben izenean.
Txomin Altzolarats (ikus [XVI. m. (37-XI) 5] agiria).
Egun berean, Zestoako udaletxean, Domenjak
- 1537-XI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- alkateari eskea egin zion. Hil haren 12an, aurreko
bauaren bidez Kristobal Olaskoagak ahalordea eman astelehenez, senar Martin Ibañez Zubiaurrekoa teszion seme Martin Olaskoagari. Debako alkatearen tamentua egiten ari zela hil zen (ikus lehenagoko
epaiaz Joan Zugasti arroarra kondenaturik zegoen 2.1.6.2. atala). Esteban Eztiola ari zen testamentua
Kristobali 3 dukateko zorra eta 4 txanponeko auzi- idazten, eta Martinek ez zuen erabat amaitu. Frangastuak ordaintzera. Zor hura Martin Olaskoaga se- tzisko Zubiaurre seme zaharrena izendatu zuen oinmeak kobratuko zuen. Lekuko Fernando Olazabal ordeko, eta hari eman zion herenaren eta bostenamedikua, Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Joan Erre- ren hobekuntza. Domenjak zioenez, orduan testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio
tzabal izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XI) 28] agiria).
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Lizarrarats, Joanes Ibañeta, Domingo Urbieta, Joan Zubiaurrekoa senar zenak utzitako ondasunen inbenGarratza, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan Mar- tarioa egin nahi zuen.
tinez Erretzabalgoa.
Domenjak garbi utzi zuen inbentario hartan DoAlkateak lekukoei deitu eta Martin Ibañez senar menjarenak berarenak (eta ez seme-alabenak) ziren
zena testamentua egiten ari zenean ikusi eta entzun- ondasunen eskubideak beretzat gorde nahi zituela.
dakoa aitor zezatela eskatu zuen Domenjak. Aipatu- Domenjak zioenez, senar zenak Akoabarrenan estako lekukoek eta Katalina Zubiaurrek zin egin zuten kubideak izan zitzakeen Maria Martinez Zubiaurrealkatearen aurrean, orduan ikusi eta entzundakoa ai- koa arrebak emanda.
tortzeko. Frantzisko Zubiaurre oinordeko izendatzea
Inbentarioan bost kutxa zerrendatu zituzten. Baeta hobekuntza hari ematea berretsi egin zuten denek.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Ibañez zenak tean Martin Ibañez Zubiaurrekoaren arropak zeuden:
emandako limosnak, haren arimaren alde eman beha- 3 kapelu, 2 galtza pare, jipoi bat, Londresko kapusaia,
rreko mezak eta kobratzeko zeukan zenbait zor aipatu Londresko soineko bat eta 2 ezpata.
zituen.
Aurkitutako agirien zerrenda ere egin zuten:
Alkateak agindua eman zion Esteban Eztiolari, Martin Ibañezek eta Domingo Arretxe harginak
hura guztia idatzi eta behar bezala sinatuta Domenjari egindakoa, 91 dukatekoa; Joan Oiartzabalek Mareta seme-alabei eman ziezaien. Lekukoetako bi Ga- tin Ibañezi emandako obligazio-agiria, 12 dukatebriel Artzubiaga eta Martin Zubiaurre izan ziren (ikus koa; eta Joan Asuk eta beste batek egindakoa, 10
dukatekoa.
[XVI. m. (37-III) 14] agiria).
- 1537-III-17an, Zestoako Akoabarrena baserrian, Esteban Eztiola eskribaua eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea bertan zirela, Domenja
Akoabarrena azaldu zen. Domenjak, bere seme-alaba
adingabeen tutore eta zaintzaile gisa, Martin Ibañez

Martin Ibañezi zorra egindako beste batzuk hauek
ziren: Migel Zugasti (11 dukat), Domingo Garratza
(13,5 dukat), Martin Artzuriaga (36 dukat), Joan Ortiz
Ganboakoa (Zarauzko jauna) (60 dukat), Maria Perez Zubiaurrekoa alarguna (35 dukat), Beltran Iraeta

2.37. irudia.
akoabarrenaberri.
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eta Domingo Ereño (46,5 dukat), Joan Beltran Iraeta koaren alarguna) azaldu ziren. Azpeitiarrak Martin
(10 dukat), Joan Kamio (36 florin), Esteban Aisoro (7 Ibañezi lehenago idiak erosi zizkion, eta haietako batengatik 6 dukat zor zizkion Domenja Akoabarrenari.
dukat), etab.
2 dukat Pazko maiatzekoan ordainduko zizkion, eta
Zestoako Kontzejuak Martin Ibañezi saldutako gainerako 4 dukatak urtebete barru. Lekuko Domingo
lursailaren (100 sagarrondoko azalerakoaren) salmen- Arrona, Pedro Akoa eta Martin Arano zestoarrak izan
ta-agiria ere aurkitu zuten. Beste kutxa batean ere, ziren (ikus [XVI. m. (37-V) 26] agiria).
Martin Ibañezi zorra egindakoen agiriak azaldu ziren:
- 1537-VI-11n, Zumaian, Zestoako Esteban EzMaria Etxezarragak (7 dukat) eta Martin Perez Eizagirrekoak (26 dukat) adibidez. Horrez gain katiluak tiola eskribauarekin hauek elkartu ziren: Zumaiako
Joan Amezketa harakina bere emazte Katalina Zuere aurkitu zituzten.
gastirekin, eta Zestoako Domenja Akoabarrena. DoAkoabarreneko ganaduen zerrenda egin zuten on- menjaren senar zenak, Martin Ibañez Zubiaurrekoak,
doren: 14 idi pare, 16 zekor, 4 behi ernari, 6 txahal, 20 Joan Amezketa harakinari behiak eta zekorrak eman
ahuntz, 30 ardi, 14 txerri eta 2 zaldi. Horiez gain, Eto- zizkion maileguz, Zumaian haragia saltzeko. 16
rragoikoan (edo Etorrazarren), Lope Zulaikaren etxean, dukateko balioa zuten guztira, eta haiek ordaintzeko
Enparandin eta Etxeberrian ere ganaduak zeuzkaten: obligazio-agiria emna zioten Domenjari. 8 dukat huEnparandin 9 behi, Etxeberrian 8 behi, Etorragoikoan rrengo Domu Santu egunean ordainduko zizkioten,
eta gainerako 8 dukatak hurrengo urteko Pazko gari12 behi eta Lope Zulaikaren etxean 12 behi.
zumakoan.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak 116 dukat zor zituen,
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Martin
eta Domingo Lizarraratsek 21 dukat, Martin Ibañez
zenaren testamentuaren arabera. Gainera Akoaba- Zubiaurre, eta Zumaiako Joan Fernandez Dornuterrenan beste sei dukat zeuden. Inbentarioan lekuko gikoa eta Lazaro Goiatz.
zestoar hauek izan ziren: Julian Olazabal, Martin ZuJarraian, Katalina Zugastik zin egin zuen obligabiaurre eta Martin Akoa (ikus [XVI. m. (37-III) 16]
zio-agiriak zioenaren aurka ez zela hasiko (ikus [XVI.
agiria).
m. (37-VI) 8] agiria).
2.1.16.2. Domenja Akoabarrenaren obligazio- 1537-VII-2an, Zestoako errebalean, Esteban Ezagiriak
tiola eskribauak Domenja Akoabarrena eta Martin
- 1537-III-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Zubiaurre zituen aurrean. Domenja bere seme-alaba
ren aurrean Domenja Akoabarrena eta Sebastian Arta- adingabeen tutore eta zaintzaile gisa ere bazegoen.
zubiaga elkartu ziren. Domejaren senar zenari, Martin
Martin Zubiaurrek Domenjari obligazio-agiria
Ibañez Zubiaurrekoari, Sebastianek 4 dukateko zorra
egin zion, eta egun hartan Domenjari obligazio-agiria eman zion, 77 dukat, 8 erreal, 40 marai eta 20 kintal
eman zion, 4 dukatak hurrengo Pazko garizumakoan burdina pletinatan emateko. Martin Zubiaurrek zorra
ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekuko Joan Pagino, urtebeteko epean ordainduko zion, eta burdinak BeJakobo Gesalaga eta Domingo Gorosarri zestoarrak duan utziko zituen.
izan ziren (ikus [XVI. m. (37-III) 18] agiria).
Zor hura Martinen aita Joan Martinez Zubiaurre- 1537-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- koak Maria Martinez Zubiaurrekoari eta honen senar
bauaren aurrean Azpeitiko Joan Badiola eta Zestoako Martin Akoabarrenari egin zien. Joan Martinezen eta
Domenja Akoabarrena (Martin Ibañez Zubiaurre- honen emazte Maria Perez Egañakoaren testamentue- 110 -
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2.38. irudia. Zumaiako
Zuloaga plaza.

tan zegoen zehaztuta zor hura. Zorra Martin Zubiaurreren ama Maria Perez Egañakoak egin zuen Joan
Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean 1528-VII15ean.

Ondoren Domenja Akoabarrenak ordainagiria eman
zion Martin Zubiaurreri, egun hartan egindako 77
dukat, 8 erreal, 40 marai eta 20 kintal burdinako obligazio-agiritik at izandako gainerako harreman guztien
kontuengatik (ikus [XVI. m. (37-VII) 3] agiria).

Martin Zubiaurrek Domenjari emandako obliga- 1537-VII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizio-agirian lekuko hauek izan ziren: Iraetako Fernando Sorazabal eta Arroako Domingo Arretxe-Etxena- bauaren aurrean Elgoibarko Domingo Olazabal eta
Domenja Akoabarrena azaldu ziren. Domingok Dogusia eta honen seme Joan Arretxe-Etxenagusia.
menjari 7 dukateko idia erosi zion, eta zor hura huJarraian, Domenja Akoabarrenarekin Domingo eta rrengo abuztuko Andre Mariaren egunetik hasita urJoan Arretxe-Etxenagusia elkartu ziren. Aita-semeek tebeteko epean ordainduko zion. Lekuko Joanes Ibaobligazio-agiria eman zioten Domenjari, 53 dukat ñeta apaiza, Joan Bengoetxea eta Julian Olazabal zes1538ko ekaineko San Joan egunean ordaintzeko toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VII) 3] agiria).
konpromisoa hartuz.
- 1537-VIII-12an, Zestoako Gurutzeagan, EsteDomingok Domenjaren senar zenari (Martin Ibañ- ban Eztiola eskribauaren aurrean Etorran bizi zen
ez Zubiaurrekoari) 91 dukat eta 7 txanponeko zorra Joan Arraio eta Domenja Akoabarrena elkartu ziren.
egin zion 1531-IX-26an, Martin Artzuriagak Joan Ga- Domenjak Joani 6 dukat maileguz eman zizkion, eta
rratzak eta Joan Akertzak sinatutako zedulak zioenez. honek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordaindu
Zorraren zati bat ordaindu zuen Domingok, eta azken zion. Lekuko Julian Olazabal, Bartolome Etxabe eta
53 dukatak urtebete barru ordainduko zituzten aita- Pedro Olazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VIII)
semeek. Joan semeak zin egin zuen, 25 urte bete ga- 11] agiria).
bea zelako, obligazio-agiriaren aurka ez zela joango.
- 1537-IX-29an, Zestoan, Blas Artazubiagaren auLekuko Fernando Sorazabal, Martin Zubiaurre eta rrean Zumarragako Martin Leturia eta Zestoako Domenja Akoabarrena elkartu ziren. Martinek 16 erreal
Joan Zubiaurre izan ziren.
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2.39. irudia.
Zumarragako herriko
plaza.

balio zuten behi baten eta zekor baten larruak zorretan Joan Zelaia-Intzinak, eta zor hura 20 egun barru orhartu zituen, eta obligazio-agiria eman zion Domenjari. dainduko zion Domenja alargunari.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otaegi,
ren: Joan Martinez Akoakoa gaztea, Joan Zubiaurre
Lope Ernataritz eta Joan Akoabarrena.
eta Tomas Azkona (Iraetako jaunaren morroia) (ikus
Jarraian, leku berean, Domenja Akoabarrenak or- [XVII. m. (37-X) 20] agiria).
dainagiria eman zion Martin Leturiari, honek lehen
- 1537-XI-3an, Zestoako errebalean, Blas Artaegindako 17 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
Lehentxeago aipatutako 16 errealak baino ez ziren zo- zubiaga eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrerretan gelditu. Ordainagirian lekuko Joan Otaegi, Lope na eta Zarauzko Martin Esnal-Argoain azaldu ziren.
Ernataritz eta Frantzisko Akoabarrena (Domenjaren se- Domenjak Martini hezitako idi parea saldu zion 18,5
dukatean, eta Martinek prezio hura hurrengo Domu
mea) izan ziren (ikus [XVI. m. (37-IX) 29] agiria).
Santu egunean ordainduko zion. Lekuko honako
- 1537-X-21ean, Zestoan, Domenja Akoabarrena hauek izan ziren: Zestoako Joan Legarda, Joan Arroalarguna eta Aizarnako plazan bizi zen Joan Zelaia- na eta Frantzisko Zubiaurre, eta Zumaiako Joan Esnal
Intzina azaldu ziren Esteban Eztiola eskribauaren au- (ikus [XVI. m. (37-XI) 2] agiria).
rrean. Domenja, hain zuzen, Martin Ibañez Zubiaurrekoa senar zenarekin izandako seme-alaben tutore 2.1.16.3. Domenja Akoabarrenaren ordainagiriak
eta beste zenbait agiri
eta zaintzaile ere bazen.
Aiako Pedro Soroinek 6 dukateko zorra egin zion
Martin Ibañez zenari, baina Joan Zelaia-Intzinak Pedro Soroini zor zizkion 6 dukat. Beraz, Joan aizarnarrak Domenjari ordainduko zizkion zuzenean 6 dukatak hurrengo Pazko garizumakoan. Martin Ibañezi 1
dukat eta 6 txanponeko beste zor bat ere egin zion

- 1537-IV-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Domenja Akoabarrena alarguna azaldu zen,
bere izenean eta seme-alaben tutore eta zaintzaile
gisa. Sebastian Uzkangak, hain zuzen, lehendik egindako 17 dukateko zorra ordaindu egin zion, eta Domenjak ordainagiria eman zion Sebastiani. Lekukoe-
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- 1537-VI-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskritako bat Martin Artzuriaga izan zen (ikus [XVI. m.
bauaren aurrean Domenja Akoabarrena eta Elgoi(37-IV) 1] agiria).
barko Joan Azkarate elkartu ziren. Joanek hain zuzen
- 1537-IV-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Martin Ibañez zenarekin izandako tratuen kontuak
bauaren aurrean Domenja Akoabarrena azaldu zen. egin zituzten, eta Domenja alargunari idia eman zion.
Ahalordea eman zien seme Frantzisko Zubiaurreri, Horrela zor denak kitaturik geratu ziren, eta DomenLope Zelaiari eta Martin Zubiaurre zestoarrei, senar jak ordainagiria eman zion. Lekuko Zestoako Julian
zenari, hain zuzen Domenjari eta seme-alabei egin- Olazabal, Joan Ezenarro eta Joan Akoabarrena (Domenjaren semea) izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VI)
dako zorrak kobra zitzaten.
2] agiria).
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1537-VII-16an, Zestoan, Domenja Akoabarrena
Pedro Gartzia Lasaokoa, Joango Artzubiaga eta Greeta Gregorio Elizalde zestoarrak aurkeztu ziren Estegorio Elizalde (ikus [XVI. m. (37-IV) 15] agiria).
ban Eztiola eskribauaren aurrean. Lehenago Grego- 1537-V-22an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- riok Domenjaren senar Martin Ibañez Zubiaurrekoari
tiola eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena eta maileguz 15 dukat hartu zizkion, eta bahituran zaldia
Martin Otxoa Ermukoa aurkeztu ziren. Domenjak eman zion. Egun hartan, Domenjak zaldi hura alokaMartin Otxoari Zestoako Enekosauztegin zeukan sa- tuta izandako irabaziak Gregoriori eman zizkion, eta
gastia errentan eman zion. Sagastiak mugakide hauek honek ordainagiria egin zion. Lekuko Pedro Olazabal
zituen: Grazia Arronaren oinordekoen sagastia, Zes- probestuordea, Joango Arretxe eta Domingo Gorotoako elizaren lurrak, Blas Artazubiagaren gaztaina- sarri zestoarrak izan ziren.
dia eta Aizarnako herri-bidea.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Martin Otxoak sagastiaren azaleraren erdian saga- Gregorio Elizaldek eta Maria Etorra emazteak oblirrondoak aldatu beharko zituen urte hartan. Bestela gazio-agiria eman zioten Domenja Akoabarrenari,
sagarrondoak Domenjak aldaraziko zituen Martin honek dirua maileguz eman zielako. Senar-emazteek
Otxoaren kontura. Martin Otxoak urtero aitzurtu eta zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten (ikus [XVI. m. (37-VII) 24] agiria).
bi urtez behin simaurtuko zituen sagarrondoak.
- 1537-VIII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin Martin Zubiaurre eta Debako Joan Lopez
Zigarangoa elkartu ziren. Martinek, hain zuzen, Domenja Akoabarrenak (Martin Ibañez Zubiarrekoaren
alargunak) emandako ahalordea zuen, eta Joan Lopezek bere garaian Martin Ibañezi egindako 7 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako, Martinek ordainagiria
eman zion. Lekuko hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Joan Esnal eta Joan Zubiaurre (ikus [XVI. m.
Domenja Akoabarrenak egun hartan Martin (37-VIII) 1] agiria).
Otxoa Ermukoari 2 dukat maileguz eman zizkion,
- 1537-VIII-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta Martin Otxoak zorra bi urte barru ordainduko
zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Ai- bauaren aurrean Domenja Akoabarrena azaldu zen.
soro bikarioa, Martin Zubiaurre eta Joan Zubiaurre Domenja bere adingabeko seme-alaben tutorea zen,
eta ahalordea eman zien Zestoako Martin Zubiaurreri
(ikus [XVI. m. (37-V) 18] agiria).
Sagastiak urtean hamar otarkadaraino eman arte,
jasotako dena Martin Otxoarentzat izango zen. Sagastia hamar otarkada baino gehiago ematen hasten zenean, jasotako sagarra erdi bana egingo zuten. Martin
Otxoak sagarrak bildu eta Domenjari bere piloa eginda utziko zion. Sagastia zahartu eta hamar otarkada
baino gutxiago ematen hasten zenean, Martin Otxoak
sagastia utzi eta errenta aldia amaitu egingo zen.
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2.40. irudia.
etorraberri etxea.

eta Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendiri,
Frantzisko Lopez Gallaistegikoari eta beste hiru prokuradoreri. Hauek, Domenjarentzat eta seme-alabentzat,
lehenago Martin Diaz Zubiaurrekoari hainbatek egin
zizkioten zorrak kobratuko zituzten. Zordunen aurka
auzitara jo eta haien ondasunez jabetzeko ahalmena
izango zuten.

rra Zumarragan bizi zen. Lehenago, Azpeitiko Joan
Garagartzak bertako Pedro Uranga eskribauaren aurrean 5 dukateko zorra egin zion Martin Ibañezi. Egun
hartan, ordea, Joan Ernataritzek 5 dukatak ordaindu
egin zizkion Domenjari. Ondorioz, Domenjak ordainagiria eman zion Joan Ernataritzi, eta honek eskubide
guztiak bereganatu zituen zorra Joan Garagartzari kobratzeko.

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea),
Joan Garratza eta Joango Arretxe (ikus [XVI. m. (37- Otaegi, Lope Ernataritz eta Frantzisko Zubiaurre (Domenjaren semea) (Ikus [XVI. m. (37-IX) 30] agiria).
VIII) 9] agiria).
- 1537-IX-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena azaldu zen.
Domenja, hain zuzen, Martin Ibañez Zubiaurrekoaren
alarguna zen, eta seme-alaba adingabekoen tutore eta
kudeatzaile ere bai. Lehenago senar zenak Joan izeneko aiar bati idia saldu zion, eta honek egun hartan zorra ordaindu egin zuen. Ondorioz, Domenjak ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Martinez Lilikoa apaiza, Lope Zulaika eta Joan
Gorosarri (ikus [XVI. m. (37-IX) 7] agiria).

- 1537-XI-28an, Zestoan, bertako alkate Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoaren eta Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean, Joan Martinez Akoakoa gaztea agertu zen.
Joan Martinezek zioenez, alkateak Marto Enparandi
zenaren ondasunen kudeatzaile izateko aukeratu zuen.

Hain zuzen Martin Ibañez Zubiaurrekoren alargunarekin (Domenja Akoabarrenarekin) eta semealabekin auzia edukitzea espero zuten. Joan Martinez Akoakoa gazteak onartu egin zuen kudeatzaile
izatea, eta zin egin zuen bere eginkizuna zintzo bete- 1537-IX-29an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- ko zuela. Fidatzaile gisa Lope Zelaia aurkeztu zuen.
biaga eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena eta Lekuko Joan Garratza, Pedro Akoa eta Julian OlazaJoan Ernataritz azaldu ziren. Joan Ernataritz azpeitia- bal izan ziren.
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Jarraian alkateak bere aginpidea erabili zuen, eta
ahalordea eman zion Joan Martinezi Enparandiko
etxea eta ondasunak zain zitzan.
Ondoren, Joan Martinez Akoakoak ahalordea
eman zion Pedro Akoari, Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alargunarekin (Domenja Akoabarrenarekin)
eta seme-alabekin izango zuen auzian ordezka zezan.
Joan Garratza, Julian Olazabal eta Fernando Olazabal
medikua izan ziren lekuko.
Enparandi baserria Akoa bailaran zegoen, baina ez
dakigu zehatz zein puntutan (ikus [XVI. m. (37-XI)
31] agiria).
- 1537-XII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena azaldu zen.
Ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko Joan
Heredia, Joan Perez Arranibarkoa eta Beltran Arizmendi prokuradoreei, haren auzietan ordezka zezaten. Lekuko Frantzisko Artiga, Iñigo Ezenarro eta Frantzisko
Zubiaurre izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XII) 20] agiria).

2.1.17. Martin Zubiaurreren agiriak
- 1537-VIII-1ean, Zestoan, Aizarnazabalgo Joan
Atristain eta Zestoako Martin Zubiaurre elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauarekin. Joan Atristain
Saiazko biztanleen prokuradore zen, eta hark aitortu
zuenez, Saiazko Altuna eta Basakaitz mendiak, ikatza egiteko, Martin Diaz Mirubikoari eman zizkioten enkantean. 400 karga ikatz aterako ziren handik,
ikertzaileek ziotenez, eta 3 txanpon balio zuen karga
bakoi-tzak (1 txanpon = 7,5 marai).
Gero, ordea, Martin Diazek bere eskubidea Zestoako Martin Zubiaurreri eman zion, eta honek Joan
Atristain prokuradoreari ikatzen prezio osoa ordaindu
zion. Beraz, Joanek Martini ordainagiria eman zion.
Zestoarrak 3 urteko epean egingo zituen ikatzak, eta
haritzei adarrak ordenantzek agindutako garaian moztuko zizkien. Lekuko Zestoako Bartolome Etxabe eta
Saiazko Joan Sarasola eta Joan Esnal izan ziren (ikus
[XVI. m. (37-VIII) 2] agiria).

2.41. irudia. aizarnazabalgo atristainen armarria

- 1537-IX-17an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Martin
Zubiaurre (aitona Pedro Egañaren izenean), eta, bestetik, Pedro Arzallus eta Maria Ruiz Etxeberrikoa emaztea. Pedro Egañak 50 kintal burdina eskatzen zizkien
Pedro Arzallusi eta emazteari, eta auzia konpontzeko
alde bakoitzak arbitro bat izendatu zuen: Martin Zubiaurrek Domingo Arrona zestoarra, eta senar-emazteek San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua. Hirugarren arbitroa ere hautatu ahal izango zuten, behar
izanez gero.
Arbitroek 20 eguneko epean emango zuten epaia,
baina epea luzatu ahal izango zuten. Bi aldeek konpromisoa hartu zuten epaia betetzeko. Lekuko honako
zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
gaztea, Domingo Arano, Martin Esteban Makatzaga
eta San Joan Amilibia.
Zazpi egun geroago, Zestoan, konpromiso honen
berri Domingo Arronari? eman zion eskribauak, Mar-
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tin Arzallusen eta Joango Arretxeren aurrean (ikus
[XVI. m. (37-IX) 21] agiria).
- 1537-XI-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Pedro Arzallus-Etxeberria eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoa,
eta, bestetik, Martin Zubiaurre bere aitona Pedro Egañaren ahalordeaz. Lehenago, irailaren 17an, arbitroak
izendatu zituzten (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
eta Domingo Arrona) 50 kintal burdinari buruz zuten
desadostasuna ebazteko.

- 1537-II-3an, Azpeitian, Pedro Uranga eskribauaren aurrean Elgoibarko Migel Plazakoa azaldu zen.
Arroako Domingo Larretxe eta Nafarra Larretxe senar-emazteen ahalordea zuen, eta Zestoako Martin
Zubiaurre gazteari, hain zuzen Joan Mirubiari 165
dukat kobratzeko eskubidea eman zion. Kopuru hori
zor zien Joan Mirubiak Domingo eta Nafarrari; izan
ere, Joanen arreba Grazia Arroako senar-emazteen
Joan Larretxe semearekin ezkondu zenean, dote gisa
165 dukat agindu zizkien.

Ezkontza-kontratua Zarauzko erroldako Joan MarHala ere, azaroaren 7an antzeko konpromisoa har- tinez Amilibikoa eskribauaren aurrean egin zuten bere
tu zuten bi aldeek berriz, baina oraingoan Pedro Ar- garaian. Gero Domingo Larretxek, zor hura zela eta,
zallusen aldeak Joan Martinez Amilibikoa eskribaua Joan Mirubiari ondasunak exekutatu egin zizkion,
hautatu zuen arbitrotzat, eta Martin Zubiaurrek Do- eta, korrejidorearen aginduz, Mirubiko etxea, burdinmingo Arrona, lehen bezala. Lekuko Joan Garratza, ola, errota, mendiak, zuhaitzak, soroak, ganaduak eta
gainerako ondasunak bereganatu egin zituen.
Tomas Azkona eta Joango Arretxe izan ziren.
Geroztik Martin Zubiaurrek Domingo Larretxeri
Hiru egun geroago, Esteban Eztiola eskribauak
konpromiso-agiriaren berri eman zion Domingo 41 dukat ordaindu zizkion, eta egun hartan gainerako
Arronari, Joan Gorosarri eta Joan Arretxe lekuko iza- 124 dukatak ordaintzeko obligazio-agiria eman zion.
Beraz, Martin Zubiaurre egin zen Aizarnazabalgo Minik (ikus [XVI. m. (37-XI) 8] agiria).
rubiko ondasunen jabe. Lekuko hiru azpeitiar hauek
- 1537-XII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- izan ziren: Pedro Ruiz Agirrekoa, Pedro Agirre iloren aurrean Arroako Joan Igartza eta Zestoako Martin ba ikaslea, eta Pedro Ondarra, oihal-ziratzailea (ikus
Zubiaurre azaldu ziren. Joanek Martini 8,25 dukat balio [XVI. m. (37-II) 21] agiria).
zuen zaldia erosi zuen. Joanek zorra hurrengo ekain- 1537-IV-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieko San Joan egunean ordainduko zion Martini. Lekuko Joan Gorosarri, Martin Lizarrarats eta Gregorio bauarekin Arroako Domingo Larretxe eta Zestoako
Martin Zubiaurre elkartu ziren. Martinek Domingori
Elizalde izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XII) 7] agria).
lehenago 24 dukateko zorra egin zion, Azpeitiko Pedro Uranga eskribauaren aurrean, Joan Mirubiaren
2.1.17.1. Aizarnazabalgo Mirubiko ondasunen
zorra bere gain hartu zuelako. Egun hartan zorraren
auzia
zati bat ordaindu zion Domingori, eta honek Martini
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak hainbat zor egin zuen, ordainagiria eman zion.
eta bai Zestoako Martin Zubiaurre eta bai Getariako
Lekuko Zestoako Domingo Arrona eta Gregorio
Santxa Perez Ganboakoak, baserria, burdinola, errota, lur, zuhaitz, ganadu eta gainerako ondasunak exe- Elizalde, eta Elgoibarko Pedro Aroztegi izan ziren
kutatu egin zizkioten. Geroztik Martin Zubiaurre eta (ikus [XVI. m. (37-IV) 12] agiria).
Santxa Perez Ganboakoa (Pero Ibañez Aldamarkoa
- 1537-IV-20an, Ibañarrietan, Esteban Eztiola eskrikapitainaren alarguna) elkarren aurka auzitan zebiltzan Gipuzkoako korrejidorearen aurrean (ikus [XVI. bauaren aurrean, Arroako Domingo Larretxek esan zuenez, Azpeitiko Pedro Uranga eskribauaren bidez Mirum. (36-II) 4] agiria).
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biko ondasunak Zestoako Martin Zubiaurreri eman zizkion. Salmenta-agiri hura onetsi eta berretsi egin zuen.
Lekuko Debako Beltran Mantzizidor eta Domingo Zulaika, eta Zestoako Joango Arretxe izan ziren.
Jarraian, Domingo Larretxek ahalordea eman zien
Beltran Mantzizidorri eta Joan Belez Ibañarrietakoari
(Ibañarrietako bentariei), hain zuzen Martin Zubiaurre Mirubiko etxe eta gainerako ondasunetara sartu
eta han bertan jabetza fisikoki har zezan. Lekuko Debako eta Zestoako Joango Arretxe, Migel Intxaurregi
eta Domingo Zulaika auzotarrak izan ziren.
Egun berean, Aizarnazabalgo Mirubian, Esteban
Eztiola eskribaua bertan zela, Debako Beltran Mantzizidorrek Zestoako Martin Zubiaurre Mirubiko etxe,
burdinola, errota, lur, zuhaizti eta gainerako ondasunetara sartu zuen. Martin bertan ibili zen eta jabe gisa
ateak ireki eta itxi, adarrak moztu, etab. egin zituen.
Lekuko Joango Arretxe eta Migel Jauregi izan ziren.
Esteban Eztiola eskribauak jabetza Martin Zubiaurrek hartu zuela jakinarazi zien Joan Mirubiari eta
Maria Lopez Laurgaingoa emazteari, eta hauek ontzat
2.42. irudia. elgoibarko plaza eta eliza.
hartu zuten. Egun hartan Etzubi (edo Ezuri) baserriaren erdiaz ere jabetu zen Martin Zubiaurre Beltran
emandako agiriak, eta Joan Mirubiaren ondasunak
Mantzizidorren bidez.
exekuta zitzala eskatu zion.
- 1537-VI-13an, Azpeitian, Joan Akemendi es- 1537-VIII-27an, Azkoitian, Gipuzkoako korrejikribauaren aurrean Bizkaiko Ermuko Lope Buztintza merkataria azaldu zen. Lehenago Joan Mirubiak dore Alonso Suarez Sedeno lizentziatuari Joan MartinFrantzisko Espilla eskribauaren aurrean obligazio- ez Untzetakoa prokuradoreak, Getariako Santxa Perez
agiria eman zion, 110 kintal burdina zorretan utzi ziz- Ganboakoa alargunaren eta bere alaben izenean, bere
kiolako. Geroztik Joan Mirubiak, zati bat ordainduta, eskubideak azalduz agiri batzuk aurkeztu zizkion.
41 kintal zeuzkan zorretan, eta haiek kobratzeko esBi egun geroago Gipuzkoako korrejidoreari eskea
kubidea Martin Zubiaurre zestoarrari eman zion; izan
ere, Martinek Lope Buztintzari obligazio-agiria eman egin zion Joan Mirubiak Santxa Perezen senar zenari
baitzion 41 kintal haiek ordaintzeko konpromisoa (Pero Ibañez Aldamarkoa kapitainari) 500 kintal burhartuz. Lekukoetako batzuk hauek izan ziren: Joan dina meheko zorra egin ziolako. Gero Mirubiko etxe,
Belez Ibañarrietakoa, Beltran Mantzizidor eta Joan burdinola, errota, mendi, soro, ganadu eta gainerako
ondasunen jabetza Santxa Perezek hartu zuen korreGoikoetxea gaztea.
jidorearen aginduz. Hala ere, Domingo Larretxe eta
Martin Zubiaurrek korrejidorearen aurrean aur- Martin Zubiaurre Mirubiko mendietatik egurrak erakeztu zituen Domingo Larretxek eta Lope Buztintzak maten ari ziren.
- 117 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

Santxa Perez Ganboakoa prest zegoen Domingo
Larretxeri bere zatia ordaintzeko, Mirubitik eraman
zuena deskontatuz. Korrejidoreak Martin Zubiaurreri
agindua bidali zion, hiru egun barru bere agiriekin haren aurrean aurkez zedin. Egun berean jakinarazi zion
Zestoan Domingo Otxoa Portukoa eskribau getariarrak Martini korrejidorearen agindua. Joan Martinez
Mantelolakoa eta Beltran Untzeta eskribau getariarrak izan ziren lekuko.

- 1537-X-12an, Mirubian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Julian Olazabal merioordeak
Mirubiko etxe, burdinola, errota, mendi, ganadu eta
gainerako ondasunak bahitu egin zituen. Joan Mirubiaren emazte Maria Lopez Laurgaingoari jakinarazi
zion korrejidorearen aurrean aurkezteko aukera zuela.
Lekuko Txomin Egaña, Anton Mirubia eta Mariatxo
neskamea izan ziren.

Alonso Valenzuela merio nagusiak urriaren 12a eta
- 1537-VIII-31n, Azpeitian, Martin Zubiaurreren ize- azaroaren 9a bitartean egin zituen Mirubiko ondasunen
nean Joan Heredia prokuradorea azaldu zen, eta Martin- hiru pregoiak eta hiru enkanteak. Azkenean Martin Zuen agiriak azaldu zituen. Martinen prokuradoreak zio- biaurrek ondasun haiengatik erreal bat eskaini zuen.
enez, Mirubiko ondasunak exekutatu eta Santxa Perezen
- 1537-X-13an, Azpeitian, Antonio Saavedra koeta alaben aldeari eman arren, ekintza hark ez zuen baliorik; izan ere, lehen hartzekoduna Arroako Domingo rrejidore berriaren aurrean, Joan Martinez Untzetakoa
Larretxe zen, eta hain zuzen hura jabea izanik, haren- azaldu zen Santxa Perez Ganboakoaren izenean. Joan
gandik jaso zituen Martinek ondasunak eta eskubideak. Martinezek zioenez, Alonso Suarez Sedeno korrejidoreak Mirubiko ondasunak Santxa Perez alargunari
Beste hainbat arrazoi ere agertu zituen bere alde.
emateko egindako agiria ona eta bidezkoa zen, eta ba- 1537-X-5ean, Azpeitian, Martin Zubiaurreren bestu egin behar zuen alargunaren jabetza. Martin Zuizenean Frantzisko Lopez Gallaistegikoa prokura- biaurrek aurkeztutako agiriak itxura egitekoak omen
doreak aurreko urteko bi agiri aurkeztu zituen. Ko- ziren. Beste zenbait arrazoi ere azaldu zuen.
rrejidoreak Probintziako Alonso Valenzuela merio
- 1537-X-16an, Azpeitian, Joan Martinez Untzenagusiari agindua bidali zion, Martin Zubiaurrek 41
kintal burdinako zorra kobratzeko Joan Mirubiaren takoak eskea egin zion korrejidoreari auzia amaitutzat jo zezan. Hamar egun geroago korrejidoreak
ondasunak exekuta zitzan.

2.43. irudia. Getariako
udaletxeko plaza.

- 118 -

2. (1537)

epaia eman zuen Azpeitian. Bi aldeak onartu zituen Ondoren, leku berean, Joan Etxabek zin egin zuen leauzitara, eta bederatzi eguneko epean bakoitzak bere kuko gisa. Erantzun beharreko galderak hauek ziren:
testigantzak eta agiriak aurkeztuko zituen. Gero epe
1) Ea ezagutzen zituzten Santxa Perez Ganboakoa
hori luzatu egin zien korrejidoreak.
eta alabak, Maria Lopez Aldamarkoa, Martin Zubiaurre eta Pero Ibañez Aldamarkoa kapitaina.
- 1537-XI-8an, Antonio Saavedra korrejidoreak agindua bidali zion Getariako Domingo Otxoa Portukoa es2) Ea zekiten Joan Mirubiari ondasunak exekutatu
kribauari, Santxa Perezen izenean lekukoei testigantzak
egin zizkiotela urtebete inguru lehenago, Santxa
nola hartu behar zitzaizkien zehaztuz. Egun berean
Perezi 500 kintal burdina mehe zor zizkiolako.
jakinarazi zion Blas Artazubiaga eskribauak Zestoan
Martin Zubiaurreri korrejidorearen agindua, bere es3) Ea zekiten korrejidorearen aginduan zehaztukribaua izenda zezan. Lekuko Joan Perez Idiakaizkoa
tako ondasunak orduan Joan Mirubiarenak zirela.
eta Fernando Olazabal medikua izan ziren.
- 1537-XI-9an, Ibañarrietan, Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren bidez, Maria Lopez Laurgaingoak
agiria eman zion Martin Zubiaurreri. Maria Lopez
Joan Mirubiarekin ezkondu zenean, ama Katalina Sasiola zenak 300 dukat, oheak, bitxiak, arropak, etab.
agindu zizkion Maria Lopez alabari dote gisa, Joan
Perez Elorriagakoa eskribauak idatzitako kontratuan.
Dote osoa ordaindu zen 6.000 karga ikatz egiteko
egurra eta 50 dukat Mirubikoei emanda. Haien ordainagiriak egin omen ziren Joan Perez Elorriagakoa eta
Getariako Sebastian Zabalaga eskribauen bidez.
Egun hartan, Maria Lopezek 6.000 karga ikatz eta
50 dukat eta gainerakoaren eskubideak Martin Zubiaurreri eman zizkion, Mirubiko ondasunetatik kobra zitzan. Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Joan Belez Arbestaingoa eta Joan Arretxe, eta Debako
Joan Zubeltzu “Ezkerra”.

4) Ea zekiten Domingo Larretxek Mirubian 120
dukat kobratzeko zeuzkala, Grazia Mirubiari zegozkiolako.
5) Ea zekiten Joan Mirubiaren eraginez Domingo
Larretxek, itxura eginez, 120 dukaten eskubidea
iruzur egiteko Martin Zubiaurreri eman ziola.
6) Ea zekiten Mirubiko ondasunak guztira 120 dukat
baino gutxienez lau aldiz gehiago balio zutela.
7) Ea zekiten Martin Zubiaurrek ez zizkiola Santxa
Perezi Mirubiko ondasunak itzuli, eta okupaturik
zeuzkala.
8) Ea zekiten Martin Zubiaurrek Santxa Perezi zorra ez ziola ordaindu nahi.
9) Ea zekiten Santxa Perez bere alaben zaintzaile
eta kudeatzaile zela.

- 1537-XII-1ean, Getarian, Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren aurrean Santxa Perez Ganboakoak
Egun berean, Oikian, Joan Martinez Arteagakoak
ahalordea eman zien Zestoako Antonio Lizarraratsi
eta Zumaiako Joan Martinez Arteagakoari, prestatu- Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren aurrean Marriko galderei erantzuteko lekukoak aurkez zitzaten. tin Etxezarreta aurkeztu zuen lekuko gisa. Honek zin
Lekuko Martin Ruiz Guadalajarakoa, Martin Gaintza egin zuen.
eta Domingo Errenteria getariarrak izan ziren.
- 1537-XII-3an, Getarian, Santxa Perez GanEgun hartan, Oikian, Joan Martinez Arteagakoak boakoak Domingo Otxoa Portukoa eskribaua aurJoan Perez Mantzizidorkoa eta Maria Mirubia aur- keztu zuen lekuko gisa, Domingo Urkiola eta Beltran
keztu zituen lekuko gisa. Zin egin zuten bi lekukoek. Untzeta bertan zirela.
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2.44. irudia.
aizarnazabalgo Mirubia
baserria.

- Joan Perez Mantzizidorkoak 38 urte zituen, eta
6. galderari erantzun zion. Domingo Larretxek Mirubiko ondasunen eskubideak Martin Zubiaurreri eman
omen zizkion. Ondasun haiek 1.200 dukat inguru balio omen zuten.

- 1537-XII-5ean, Azpeitian Martin Zubiaurreren izenean Beltran Arizmendi prokuradoreak Antonio Saavedra korrejidoreak egun batzuk lehenago emandako
agindua aurkeztu zuen. Joan Mirubiari jakinarazten
zion 41 kintal burdina zor zizkiola Martini, eta ordaintzen ez bazituen ondasunak exekutatu egingo zizkiola.

- Martin Etxezarreta apaizak 56 urte zituen, eta 2,
3, 4, 6 eta 9. galderei baiezkoa erantzun zien.

Zestoako Esteban Eztiola eskribauak eman zion
Oikian Joan Mirubiari aginduaren berri, Aizarnaza- Maria Mirubiak, Oikian bizi zenak, 19 urte zi- balgo Migel Agirre (Aizarnazabalgo erretorea) letuen. Mirubiko sasiko alaba zen eta etxe hartan bizi kuko izanik, eta abenduaren 6an korrejidoreak Azpeiizan zen. Aurreko urtean Aiako Joan Errekondo jabe- tian epaia eman zuen Mirubiko ondasunak enkantean
tu omen zen, Santxa Perezen izenean, Mirubiko on- sal zitzaten.
dasunez. Santxaren neskame Joana zena geratu omen
Korrejidoreak agindua eman zion Alonso Valenzen maizter. 3 eta 4. galderei baiezkoa erantzun zien.
zuela merio nagusiari Mirubiko ondasunak Martin
- Joan Etxabek 90 urte zituen, eta baiezkoa eman Zubiaurreri eman ziezazkion.
zien 2, 3, 4 eta 6. galderei.
- 1537-XII-7an, Aizarnazabalgo Mirubian, Mar- Domingo Otxoa Portukoa eskribauak 39 urte zi- tin Zubiaurreren eskariz eta Zestoako Esteban Eztiotuen. Urtebete lehenago Joan Mirubia preso omen ze- la eskribaua bertan zela, Julian Olazabal merioordea
goen korrejimenduko kartzelan. Urtebete eta bi hila- azaldu zen. Korrejidorearen agindua betez, Martin
bete ziren merioordeak Joan Errekondo aiarrari San- Zubiaurre burdinolara, errotara, etxera eta bertako lur
txa Perezentzat Mirubiko ondasunak eman zizkiola. 2 eta mendietara sartu zuen. Martin zestoarrak ondasun
haien jabetza bere gain hartu zuen.
eta 9. galderei ere baietz erantzun zien.
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- 1537-XII-22an, Azpeitian, Joan Heredia prokuradoreak Martin Zubiaurreren izenean Mirubiko ondasunen exekuzioko prozesua bere agiriekin aurkeztu
zuen, eta eskea egin zion korrejidoreari. Berriz ere
gogorarazi egin zion hari zegokiola, Domingo Larretxeren bidez, Mirubiko ondasunen jabe izatea, eta ez
Santxa Perezi. Domingorengandik jasotako eta aurkeztutako agiriak onak eta egiazkoak ziren.

tzisko Lili fraidea ere lekukotzat aurkeztu nahi zuen
Joan Martinezek, baina ez zegoen Zestoan.
Azkenean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateak epaia eman zuen, katilua jabeari itzul ziezaioten.
Lekuko Joan Martinez Lilikoa, Joan Akoa eta Martin
Akoa izan ziren.

Jarraian, Liliko etxean, aipatutako eskribau eta leGainera, Joan Mirubiaren emazte Maria Lopez kukoak bertan izanik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
Laurgaingoak egindako agiria aurkeztu zuen, non 300 katilua Joan Martinez Arretxekoari eman zion, eta hodukat baino gehiago eman baitzizkion (ikus [XVI. m. nek hari ordainagiria (ikus [XVI. m. (37-II) 8] agiria).
(37-II) 21] agiria).
Egun berean, Liliko etxean, Blas Artazubiaga eskribauaren eta Zestoako alkate San Joan Perez Idiakaitz2.1.18. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
Lilikoa lizentziatuaren aurrean, hauek azaldu ziren:
agiriak
batetik Joan Martinez Arretxekoa eta Martin Esteban
2.1.18.1 Domenja Lili ama zenak utzitako zorrak Makatzaga, eta, bestetik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
(Liliko jauna).
- 1537-II-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua
Joan Martinezek eta Martin Estebanek Domenja
bertan zela, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatearen aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan Martinez Lili zenari egindako lan batzuk ez zizkioten kobraArretxekoa, eta, bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa tu. 100 txanpon zituen Joan Martinezek hartzeko, eta
32 txanpon eta erreal bat Martin Estebanek. Alkateari
(Liliko jauna eta alkatearen anaia).
demanda ipini zioten Domenjaren oinordeko Joan PeJoan Martinezek zioenez, Joan Perezen ama rez Idiakaitz-Lilikoak zorra ordain ziezaien. Bi harDomenja Lili zenari lehenago zilarrezko katilua tzekodunek lekuko gisa Joan Martinez Lilikoa, Maria
eman zion, marko bat pisatzen zuena. Domenjak, Olazabal, Aniza Agirre eta Maria Erramu aurkeztu
nonbait, Zestoako Maria Perez Altzolaraskoa alar- zituzten. Lekukoek eta hartzekodunek zin egin zuten
gunari bahitutako beste katilu batekin alderatzeko alkatearen aurrean.
eskatu zion.
Lekukoek ziotenez, Joan Martinez Arretxekoak
Joan Martinez Arretxekoak Domenjaren semeari batez ere zurgin-lanak egin zituen, eta Martin Este(Joan Perezi) katilua eskatu zion, eta Zestoako alkate banek soroak aitzurtu zituen. Ondoren alkateak epaia
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren au- eman zuen, eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa kondenatu egin zuen hurrengo hiru eguneko epean Domenjarrean zin egin zuen bere eskea bidezkoa zela.
ren izenean bi zorrak ordaintzera.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ama zenaren zenJarraian Maria Joango Agirre eta Aniza Agirre (Pebait katilu aurkeztu zituen, eta Joan Martinezek berea
zein zen jakinarazi zuen, zenbait zulo eta orban zitue- dro Olaskoagaren emaztea) azaldu ziren, eta demanda
lako. Azpeitian fraide zeuden Jeronimo Egurtzak eta ipini zioten Joan Perezi alkatearen aurrean. Ama DoMartin Martinez Narruondokoak, eta Martin Esteban menjarentzat lan egin zuten Maria Joangok eta AniMakatzagak ere, zin eginda, katilu hura Joan Martin- zak. Maria Joangok 6 dukat eta 9 erreal zituen kobraezena zela esan zuten. Domenja Liliren seme Fran- tzeko, eta Anizak 5 dukat. Maria Joango errotari izan
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2.45. irudia. Liliko
errotatxo.

Ondoren San Joan Perez alkate eta lizentziatuak
zen Liliko errotan 4 urte eta 8 hilabetean, eta Anizak
Domenjaren neskame gisa jardun zuen urte askoan. epaia eman zuen, hiru eguneko epean Joan Perez KaBiek auzian lekuko hauek aurkeztu zituzten: Joan talinari 5 dukat ordaintzera kondenatuz. Egun berean
Martinez Lilikoa, Maria Olazabal eta Katalina Etorra. ordaindu zuen zorra Joan Perezek Liliko etxean, eta
Katalinak ordainagiria eman zion (ikus [XVI. m. (37Bi hartzekodunen eta lekukoen zinak eta aitorpenak II) 10] agiria).
entzun ondoren, alkateak epaia eman zuen. Hurrengo
- 1537-VII-9an, Zestoan, San Joan Perez Idiakaitzhiru eguneko epean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak zorrak ordaindu egingo zizkien Maria Joango Agirreri eta Lilikoa alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren
Aniza Agirreri. Agirian lekuko Joan Akoa eta Martin aurrean Maria Otxoa Akertzakoa jostuna azaldu zen.
Akoa semea izan ziren (ikus [XVI. m. (37-II) 9] agiria). Mariak zioenez, Domenja Lili zenari zenbait arropa
egin zion, eta hark 6 erreal zorretan utzi zizkion. BeEgun berean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- raz, alkateari eskea egin zion Domenjaren seme eta
ren eta Zestoako alkate San Joan Perez Idiakaitz-Li- oinordeko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zor hura orlikoa lizentziatuaren aurrean Katalina Etorra eta Joan daintzera kondena zezan.
Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna) azaldu ziren. KaHantxe zegoen, ordea, Joan Perez Idiakaitz-Litalinak zioenez, zazpi bat urte lehenago Domenja Lili
zenaren neskame izan zen 22 hilabetez. Orduan zapa- likoa, eta honek, kopuru txikia zela ikusita, ontzat
eman zuen zorra ordaintzea, Maria Otxoak zin egiten
tak eta sardako harizko 4 kana besterik ez zuen jaso.
baldin bazuen. Halaxe egin zuen Maria Otxoak, eta
Ondorioz, 5 dukat jasotzeko zituela zioen, eta alka- San Joan Perez alkateak Joan Perez kondenatu egin
tearen aurrean demanda ipini zion Joan Perezi (Do- zuen bi eguneko epean zorra ordaintzera. Pedro Balmenjaren seme eta oinordekoari). Katalinak lekuko tzola, Esteban Artazubiaga eta Joan Garratza izan zigisa Joan Martinez Lilikoa, Martin Esteban Makatzaga ren lekuko.
eta Aniza Agirre aurkeztu zituen. Denek zin egin eta
Jarraian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak 6 erreal
Katalinak zioena ontzat eman zuten. Agirian lekuko
Joan Martinez Arretxekoa eta Martin Akoa izan ziren. ordaindu zizkion Maria Otxoa Akertzari, eta honek
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ordainagiria eman zion. Lekuko Domingo Urbieta, Artazubiaga eta Domingo Amilibia eskribaua (ikus
Martin Otxoa Ermukoa eta Joan Bengoetxea izan zi- [XVI. m. (37-V) 11] agiria).
ren (ikus [XVI. m. (37-VII) 16] agiria).
- 1537-V-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri2.1.18.2. Liliko burdinolako presa, harri, ikatz eta bauaren aurrean Debako partean bizi zen Beltran
Mantzizidor eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Liburdinak
likoa aurkeztu ziren. Hilabeteko epean Beltranek
- 1537-V-10ean, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga es- Joan Perezi Beduako portutik burdin mea garraiatuko
kribauak kontratua idatzi zuen. Arroako Joan Armen- zion Liliko burdinolaraino, eta burdinolatik Beduako
diak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarentzat porturaino burdina. Ohiko jornala kobratuko zuen lan
bidea konpondu egingo zuen Arroatik Iraetako teile- horregatik. Joan Perezek (Liliko jaunak) 2 dukat orriara zetorren errekatik Liliko Intsaustia izeneko leku- daindu zizkion egun hartan lan guztia egiteagatik.
raino, ibai ondoko galtzadan. 25 eguneko epean egin
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren.
eta konponduko zuen bidea, eta hurrengo 3 urteetan
Julian Olazabal, Frantzisko Altzolarats eta Julian Liegoera onean mantenduko.
zarrarats.
Nikolas Urozperoetak eta Domingo Arretxek azBiharamunean, Zestoan, eskribau beraren aurrean
tertuko zuten bidea, Liliko presak eraikitzeko harriak
garraitzeko ondo zeudela ikusi arte. Garraio hartan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Martin Izarraga agereta hurrengo 3 urteetan bideak gaizki zeudelako Joan tu ziren. Joan Perezek Martini gaztaina-koloreko
Perez kalterik bazuen, Joan Armendiak ordaindu be- mandoa eta kolore iluneko zaldi zamaria saldu zizkion 20 dukatean. Martinek diru hura Joan Perezek
harko zuen 4 eguneko epearen barruan.
eskatu ahala ordainduko zion. Hala ere, prezio osoa
Joan Armendiak bere lanagatik guztira 12 dukat ordaindu arte Martinek hipotekatu egin zuen mandoa.
kobratuko zituen: 8 dukat egun hartantxe eta beste 4
Horrez gain egun hartara arte Martin Izarragak
dukat lana amaitutakoan. Lekuko hauek izan ziren:
Martin Amilibia, Joan Fernandez Olotzagakoa, Migel Joan Perezi, egindako zerbitzu guztien soldatak ko-

2.46. irudia. Liliko
olalde.
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bratuta zeuzkalako, ordainagiria eman zion. Lekukoak
honako hauek izan ziren: Debako Anton Sasiola, eta
Zestoako Martin Esteban Makatzaga eta Asentzio
Amilibia (ikus [XVI. m. (37-V) 17] agiria).
- 1537-V-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Arroako Domingo Olea elkartu ziren. Domingok Joan
Perezentzat Beduatik Liliko burdinolara burdin mea
garraiatuko zuen, eta Lilitik Beduara burdina. Berehala hasiko zen garraiatzen, eta hilabete eta erdian
lanak amaituta edukiko zituen. Joan Perezek (Liliko
jaunak) egun hartan 6 dukat ordaindu zizkion Domingo Oleari, eta hura zen lanaren prezio osoa. Lekuko
Julian Olazabal, Martin Arano eta Martin Otxoa Ermukoa izan ziren (ikus [XVI. m. (37-V) 19] agiria).

zengatik eta 33 giltzarriengatik 21 txanpon piezako.
Liliko jaunak garraiatzaileei beren lanagatik egun
hartan 90 dukat aurreratu zizkien, eta gainerakoa lanak amaitutakoan ordainduko zien. Joan Perezek, behar zen lekuetan, bideak konpondu egingo zizkien.
Kontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Lizarrarats eta Martin Zubiaurre, Debako
Domingo Etxenagusia eta Getariako Martin Agirreberri (ikus [XVI. m. (37-V) 23] agiria).

- 1537-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Lasturko Joan Lazkano (Arrorongoikoa edo oraingo
Arruan-haundi? baserriko maizterra) azaldu ziren.
Joan Lazkanok Lastur aldeko Uztaieta mendian 100
karga ikatz egingo zizkion hurrengo Eguberri egune- 1537-V-22an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola es- rako. Joan Perezek karga bakoitzeko 3 txanpon eta
kribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Joan 2,5 marai ordainduko zizkion. Joan Perezek 2 dukat
Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Debako Joan aurrez ordaindu zizkion lasturtarrari, eta 40 dukat
Martinez Baltzolakoa, Paskual Gaztañeta eta Joan osatzerainokoa ikatza agin ahala ordainduko zion.
Urain.
Kontratuan lekuko Joanes Ibañeta apaiza, DominGetariako Garate mendiko Miravalles eta Nekoa- go Gorosarri eta Joan Urbano zestoarrak izan ziren
letatik Zestoako Lili ondoko Intxaustia izeneko hariz- (ikus [XVI. m. (37-VIII) 6] agiria).
tiraino landutako harriak garraiatuko zituzten, Lilin
- 1537-IX-3an, Zestoan, Blas Artazubiagaren
presa egiteko. Harri haiek Domingo Arretxe harginak
atera zituen, eta Aiako Nikolas Urozperoeta eta Mar- aurrean Joan Perez Idiakaitz Lilikoa eta Migel Baltin Urozperoeta (edo Agote) ibili ziren garraiatzen da bildu ziren. Migel Balda jatorriz Usurbilgoa zen,
eta Azkoitiko Ondarroa baserrian maizter zegoen.
(ikus [XVI. m. (36-IV) 7] agiria).
Konpromisoa hartu zuen Joan Perezentzat Aitola
Paralelepipedo formako eta “txapa” erakoak, 500 ondoko mendietan, Debako partean, 70 karga ikatz
besoko luzera osatzen zuten harriak garraiatuko zituz- hurrengo Eguberrietarako egiteko. Karga ikatzak 25
ten. Horiez gain, beste 33 giltzarri eta “tablamentuko” marai balioko zuen.
78 pieza ere bai. Harrien erdia hurrengo urteko ekainEgun hartan Joan Perezek Migeli 50 karga ikatzen
eko San Joan egunerako garraiatuko zuten, eta beste
erdia 1539. urteko San Joan egunerako. Hiru deba- balioa ordaindu zion, eta gainerakoa lan osoa amairrek beren lana egiten ez bazuten, Joan Perez jaunak tutakoan emango zion. Lekuko Zestoako Pedro Balgarraio-lanak beste batzuekin kontratatu eta debarrek tzola, Joan Martinez Lilikoa eta Pedro Olazabal izan
ziren (ikus [XVI. m. (37-IX) 5] agiria).
ordaindu beharko zituzten.
- 1537-X-10ean, Zestoan, Aiako Nikolas UrozpeJoan Perezek “txapa” motako eta paralelepipedo
formako harrien besoko 7na txanpon ordainduko zien roeta eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa bildu
(1 txanpon = 7,5 marai), eta “tablamentuko” 78 pie- ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Aurreko
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2.47. irudia. Lili
jauregiko leihoak.

urtean Nikolasek eta Joan Perezek tratua egin zuten Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Joan Lazkano LasGetariako Garate menditik Zestoako Liliraino harria turko Arrorongoikoa (orain Arruanhaundi) baserriko
maizterra zen.
garraiatzeko (ikus [XVI. m. (36-IV) 7] agiria).
Joan Lazkanok 100 karga egur-ikatz egin zizkion
Egun hartan, harria Miravallestik Liliko Intxaustiraino ekartzeko, bideak konpontzeko 2 dukat eman Joan Perezi, eta 4 dukateko azken ordainketa egin
zizkion Joan Perezek Nikolasi, eta aiarrak ordainagi- zion honek lasturtarrari. Horrenbestez lan osoa ordainduta utzi zion zestoarrak.
ria eman zion zestoarrari.
Joan Perezek beste dukat bat ere eman zion, eta hurrengo Eguberri egunerako Oztaizueta izeneko lekuan
azken dukat hari zegokion ikatza egingo zion. Lekuko
- 1537-X-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Martin Arano, Martin Otxoa Ermukoa eta Joan Gorobauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Se- sarri zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (37-X) 17]
bastian Zulaika (Guardi baserriko maizterrra) agertu agiria).
ziren. Sebastianek Joan Perezi 125 kintal burdin mea
- 1537-X-23an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitzgarraiatuko zizkion Beduatik Liliko burdinolaraino
hurrengo Eguberrietarako. Joan Perezek egun har- Lilikoa Debako Obieta baserriko maizter Estibalitz
tan lan osoa ordaindu zion Sebastiani, prezioa kintal Ezeolatzarekin elkartu zen, Blas Artazubiaga eskribaua bertan zela. Estibalitzek Joan Perezi 100 karga
bakoitzeko bospasei maraikoa izanik.
ikatz egingo zizkion Debako Uztazaleta mendian, huLekuko Joan Martinez Lilikoa, Joan Urbano eta rrengo otsailaren erdi alderako. Karga ikatza 14 kaLope Ernataritz zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. nako zakukoa izango zen eta 3 txanpon balioko zuen.
Joan Perezek lan osoa ordaindu zion (6 dukat) egun
(37-X) 12] agiria).
hartan Estibalitzi, baina honek bere konpromisoa be- 1537-X-18an, Zestoan, Esteban Eztiola es- tetzen ez bazuen, sortutako kalte guztiak ordaindu bekribauaren aurrean Joan Lazkano eta Joan Perez harko zituen.
Lekuko Joan Gorosarri, Martin Egaña eta Joan
Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (37-X) 9] agiria).
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Lekuko Zestoako biztanle hauek izan ziren: San Joan har ziren tresna guztiak ere bien kontura izango ziren.
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Pedro Baltzola eta Paralelepipedo formako harri bakoitzagatik 2 txanpon
(1 txanpon = 15 sos) ordainduko zien. Harri guztiak
Martin Akoa (ikus [XVI. m. (37-X) 23] agiria).
errekaren ondoan prest utziko zituzten presa eraiki- 1537-X-27an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Li- tzeko. Lan hura guztia hurrengo urteko ekainean San
likoak eta Joan Arraiok elkarren arteko tratuen kontuak Joan egunerako amaituta utziko zuten.
egin zituzten. Joan Arraiok Joan Perezentzat egindako
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak 40 dukat aurreratu
ikatzak zirela eta, hark honi 5 dukat, 27 txanpon eta 7
marai zor zizkion. Ikatzen garraioagatik, gainera, beste zizkien egingo zuten lanaren kontura (ikus [XVI. m.
(37-XII) 22] agiria).
kontu bat zeukaten.
Horrez gain, Joan Arraiok konpromisoa hartu zuen
Zestoako mendietan Joan Perezentzat 100 karga ikatz
egiteko. Joan Perezek lan horren kontura egun hartan
6 dukat aurreratu zizkion Joan Arraiori. Honek ikatzak eta gainerako zor osoa hurrengo hiru hilebeteko
epean emango zizkion Joan Perezi. Blas Artazubiagak
idatzitako agirian lekuko honako zestoar hauek izan
ziren: Domingo Amilibia eskribaua, Esteban Artazubiaga eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (37-X)
28] agiria).

2.1.18.3. Joan Perez Idiakitz-Lilikoaren obligazioagiriak

- 1537-XII-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan Torres. Azken biek
Joan Perezentzat Sastarrain bailaran harria atera eta
landu zuten. Lanak amaitu eta Joan Perezekin kontuak garbitu egin zituzten. Ondorioz, elkarri ordainagiria eman zioten.

Egun hartara arte elkarrekin izandako gainerako
kontratuen kontuak garbitu zituzten, eta 34 kintaleko
obligazioa baino ez zen indarrean geratu. Lekukoetako bi Julian Olazabal eta Pedro Ausoroetxea izan
ziren (ikus [XVI. m. (37-IV) 21] agiria).

- 1537-IV-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Azpeitiko
Domingo Intsausti elkartu ziren. Domingok Joan Perezi 34 kintal burdina totxoren balioa dirutan maileguz eman zion, eta azpeitiarrak burdinak hurrengo
Domu Santu egunean Liliko olatxoan (Liliben) utziko
zizkion. Kintala 144 librakoa izango zen.

- 1537-VI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Zubiaurre eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu ziren. Martinek Joan PeLekuko zestoar hauek izan ziren: Joango Arretxe, rezi egun hartan 14 kintal burdina totxoren balioa
maileguz hartu zion, eta hurrengo Eguberrietan LiJoan Akoa eta Joan Urbano.
liko Olalden utziko zizkion burdinak, zerga guztiak
Jarraian, Joan Perezek tratua egin zuen Arroako ordainduta. Kintal bakoitza 144 librakoa izango zen,
Domingo Arretxe-Etxenagusiarekin eta Joan Torrese- hau da, Beduako kintala bezalakoa.
kin. Hauek Sastarrain bailaran ateratako harria Liliko
Agirian lekukoetako hiru hauek izan ziren: Miburdinolaren presaraino garraiatu eta landuta prest
utziko zioten. Sastarrain errekako presa zaharra baino gel Zabala, Asentzio Amilibia eta Martin Akoa (ikus
beherako hariztian utziko zituzten harriak presa berria [XVI. m. (37-VI) 3] agiria).
egiteko.
- 1537-VI-11n, Zestoan, Debako Paskual Gaztañeta
Harriak garraiatzeko behar ziren bideak arroarrek eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa bildu ziren
egingo zituzten. Harriak lantzeko eta garraiatzeko be- Esteban Eztiola eskribauarekin. Joan Perezek Paskua- 126 -
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li 10 dukat maileguz eman zizkion, interesik kobratu gabe, eta debarrak zorra hurrengo urteko San Joan
egunean ordainduko zion. Lekukoetako bi Zestoako
Klemente Aisoro apaiza eta Martin Esteban Makatzaga izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VI) 7] agiria).
- 1537-VII-5ean, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Azpeitiko Nuarbeko Martin Perez Erraztikoa eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu
ziren. Martin Perezek 125 kintal burdina mehea (Beduako kintalarekin pisatuak) hurrengo otsaileko Andre Mariaren egunerako utziko zizkion Beduan, eta
beste 125 kintal burdina totxotan Liliko olatxoan, hurrengo Domu Santu egunerako. Joan Perezek burdina
haien balio osoa dirutan ordaindu zion Martin Perezi.
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Zestoako Joan Arretxe eta Martin Gabiria, eta Zumaiako Martin Larrabetzu (ikus [XVI. m. (37-VII) 9]
agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
250 kintaleko obligazioa alde batera utzita, elkarrekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak garbitu
zituzten. Ondorioz, elkarri ordainagiria eman zioten
(ikus [XVI. m. (37-VII) 10] agiria).

2.48. irudia. nuarbeko eliza.

- 1537-VII-13an, Zestoako errebalean, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak Oikiako Domingo Olaskoagari 2
dukat eman zizkion maileguz. Oikiarrak zorra hurrengo urteko Pazko garizumakoan ordainduko zion.
Esteban Eztiolak idatzitako obligazio-agirian lekuko
zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, San Joan Amilibia eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m. (37-VII)
20] agiria).

- 1537-IX-17an, Aizarnan, Martin Legarda eta
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa Esteban Eztiola eskribauaren aurrean aurkeztu ziren. Joan Perezek Martini
maileguz bi dukat eman zizkion, eta Martinek zorra
hurrengo Eguberrietarako ordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
Zubiaurre, Martin Esteban Makatzaga eta Joan Belez
Ibañarrietakoa (ikus [XVI. m. (37-IX) 18] agiria).

- 1537-VII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana Martin Indo eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa etorri ziren. Joan Perezek Martini 30 dukat maileguz eman zizkion, eta honek zorra hurrengo Domu
Santu egunean ordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Joan Goikoetxea eta Pedro Olazabal (ikus [XVI.
m. (37-VII) 32] agiria).

- 1537-XI-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, batetik Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia azaldu ziren. Domingoren aita Joan
Amilibiak Joan Perezi lehenago 43 kintal eta 129
libra burdina, eta urrezko 4 dukat zor zizkion. Joan
Amilibia bizi zela zorrraren zati bat (14 kintal eta
70 libra burdina) ordaindu zuen, eta hil ondoren Do-

- 127 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

2.49. irudia. Bedamako
Linatzeta baserria.

mingo Amilibiak zenbait epetan gainerakoa ordaindu Halaber 7 edo 8 gaztainondo mozteko baimena ere
emango zion. Etxeak behar zituen gapirio, ohol, habe
zuen (29 kintal, 59 libra eta 4 dukatak).
eta gainerako zur guztia Joan Zabalak bere kontura
Horrez gain, Joan Perezek eta Domingok elkarre- moztu, landu, garraiatu eta muntatuko zuen Saletxe bekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin rrian. Egin beharreko gela, lehen solairu, teilatu, eskaizituzten, eta elkarri ordainagiria eman zioten. Le- lera, habe, ate (burdinola aldekoa eta Komisolatz aldekukoetako bi Joan Akoa eta Pedro Olaskoaga zes- koa) eta gainerako piezen ezaugarri eta neurriak zehaztoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XI) 34] agiria). tuta utzi zituzten kontratuan. Bertan zurezko eraikuntzako euskal hitz teknikoa batzuk ere erabili zituzten.
2.1.18.4. Bedamako baserri berria
Etxea eraikitzeko behar ziren teila, iltze, kontza
- 1537-IV-14an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola es- eta ate nahiz leihoen burdineria Joan Perez nagusiak
kribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta hornituko zion errezildarrari. Joan Zabalak bere laErrezilgo Joan Zabala zurgin-maisua elkartu ziren. nagatik guztira 60 dukat kobratuko zituen: 14 dukat
Joan Perezek Bedaman, Zestoako lurretan, Saletxea orduantxe, 20 dukat hilabete barru, beste 14 dukat
izeneko etxe zaharra egon zen lekuan etxe berria erai- material osoa etxe ondoan egonda eraikitzen hasten
ki nahi zuen, eta zurgintzako lan guztia Joan Zabalak zenean, eta azken 12 dukatak lan osoa (teilak ipinita)
amaitutakoan.
egingo zion.
Jarraian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Joan
Zabalak adierazi zutenez, beste lan batzuetarako lehendik bazituzten kontratuak eginak. Haiek guztiak
amaitutzat jo zituzten, eta elkarri ordainagiria eman
zioten. Indarrean geratutako kontratu bakarra Bedamako Saletxea eraikitzekoa zen. Lekukoetako bi Joan
Joan Perezek Bedaman lau haritz mozteko baimena Martinez Lilikoa eta Domingo Urbieta apaizak izan
emango zion zurgin-maisuari, lau “goiara” egin zitzan. ziren (ikus [XVI. m. (37-IV) 9] agiria).
Joan Perezek harri eta karez eraikiko zituen hormak zehaztu zituzten. Horien gainean osatuko zuen
zurez Joan Zabalak etxe osoa, bere solairu, teilatu eta
guzti, hurrengo uztailean, eta lan guztiak abuztuko
Andre Mariaren egunerako amaituta egongo ziren.
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- 1537-IV-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua elkartu ziren.
Errezildarra zestoarrarentzat Bedaman Saletxea izeneko etxe berriaren zurgintza-lanak egiten ari zen, urte
hartako apirilaren 14an egindako kontratuaren arabera.

Jarraian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Esteban, eskutik helduta, baserrira sartu zuen. Handik
Ana Sastarrain eta Margarita Sastarrain (Martoanez
Sastarrain zenaren alabak) atera zituzten, eta Martin
Esteban geratu zen maizter.

Ondoren, Joan Perezek maizterrari ganadua eman
zion: behi-aziendako 13 buru, ahuntz-aziendako 52
Joan Perezek 20 dukat ordaindu zizkion, eta Joan buru, ardi-aziendako 33 buru, eta txerri-aziendako 13
Zabalak ordainagiria eman zion. Zurgin-maisuak le- buru. Guztira, ganadu handi eta txiki, 111 buru hartu
hendik beste 14 dukat jasoak zituen (34 dukat ordura zituen maizterrak (ikus [XVI. m. (37-VII) 39] agiria).
arte). Lanak amaitutakoan guztira 60 dukat jasoko zi- 1537-VIII-13an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiotuen Joan Zabalak (ikus [XVI. m. (37-IV) 27] agiria).
la eskribauaren aurrean Joango Olaberria eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan Perez nagusiak
2.1.18.5. Sastarrain baserriaren errentamendua
Joango maizterrari orduan Debako parte zen Sastarrain
- 1537-VII-28an, Debako partean zegoen Sastarrain baserria 6 urterako errentan eman zion. Egun batzuk
baserrian, Esteban Eztiolak errentamendu-kontratua lehenago, uztailaren 28an, Joan Perezek baserri bera
idatzi zuen. Nagusia Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zen, Martin Esteban Makatzagari eman zion errentan urtebeeta maizterra Zestoako Martin Esteban Makatzaga. terako, baina, Martin Esteban ados izanik, Joango OlaErrenta aldiak egun hartan hasi eta urtebetz iraungo berria izango zen egun hartatik aurrera maizter berria.
zuen.
Joango Olaberriak urtero 6 anega gari (Zestoako
Sastarrain baserria bere lur, mendi, soro, sagasti, neurrikoak) emango zizkion nagusiari. Joan Perezek
gaztainadi eta abarrekin hartu zuen Martin Estebanek. Sastarrainen zituen behi, ardi, ahuntz eta txerriak erdi
Errenta gisa 6 anega gari ordainduko zituen hurrengo bana haziko zituen Joango Olaberriak. Galdutako gaurteko abuztuan, Andre Mariaren egunean. Sagastie- nadua maizterrak ordaindu beharko zuen. Sagastietako sagarra ere erdi bana egingo zuten. Maizterrak tako sagarra ere, hamarrenak eta hasikinak kenduta,
sagarra bildu, nagusiarentzako piloa egin eta abisua erdi bana izango zen. Sagarrondoak urtero bitan aipasatuko zuen, Joan Perezek eraman zezan. Gaztaina tzurtu eta bi urtez behin simaurtuko zituen maizterrak. Gaztaina eta intxaurra ere Joangok jaso eta erdi
eta intxaurra ere erdi bana egingo zuten.
bana izango zen.
Baserriko ganaduak erdi bana haziko zituen Martin
Joango Olaberriak ezingo zuen zuhaitzik edo adaEstebanek. Maizterraren erruz ganadurik galtzen bazen, kaltea halako bi ordainduko zuen Martin Esteba- rrik moztu nagusiaren baimenik gabe. Nagusiak basenek. Maizterrak ez zuen zuhaitzik moztuko nagusia- rriko soro eta sagastiak behar bezala landuta eta hesiren baimenik gabe. Sagarrondoak bi aldiz aitzurtuko tuta emango zizkion Joangori. Maizterrak ordainduko
zituen maizterrak, eta behin simaurtu. Gabonetako zituen Kontzejuak baserriagatik kobratzen zituen
kapoiak eta bere garaian gaztanberak emango zizkion alkabala eta gastuak.
Martin Estebanek Joan Perezi.
Joango Olaberriak baserria eta bertako ondasunak
Errentamendu-kontratuan lekuko zestoar hauek egoera onean utziko zituen errenta aldia amaitzen zeizan ziren: Joan Arretxe, Joan Urbano eta Lope Er- nean. Joan Perezek maizterrari egun hartan 2 dukat
eman zizkion, eta 20 egun barru beste 4 dukat emango
nataritz.
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zizkion. Gero, urtero, abuztuko Andre Mariaren egun- bezala haziko zuen Sastarrainen, eta irabazien zein
ean dukat bat itzuliko zion Joangok. Joan Perezek ugalketaren berri eman eta ordaindu egingo zizkion
bere ganaduak hipotekatu egin zituen Joangoren alde. Joan Perezi.
Martin Esteban Makatzagak egun hartan errentamendua utzi eta Joango Olaberria sartu zen baserrira
maizter gisa. Joangok ezingo zuen baserria 6 urtean
utzi, eta nagusiak ezingo zuen maizterra epe horretan
atera. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Olazabal, Joan Akoa eta Martin Gabiria (ikus [XVI. m. (37VIII) 13] agiria).

Joango Olaberriak maileguz 4 dukat hartu zizkion nagusiari, eta beste 2 ere hartu zizkion abuztuan
erentamendu-kontratua egin zutenean. Urte hartako
gaztaina bilduta zeukan Joangok, eta erdia beretzat
gorde zuen. Intxaurrik eta sagarrik ez zegoen, ordea,
eta errenta aldia amaitzen zenean sagarra eta intxaurra
bilduta utzi beharko zituen.

- 1537-X-15ean, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Joango Olaberria arroarra (Sastarraingo maizterra) eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
aurkeztu ziren. Abuztuaren 13an Joangok errentan
hartu zuen Sastarrain baserria 6 urterako, eta bi hilabete inguru geroago (egun hartan) Joan Perez nagusiak ganadu hauek eman zizkion baserrian erdi
bana hazteko: ardi-aziendako 28 buru, 8 dukateko
baliokoak; ahuntz-aziendako 48 buru, 15 dukat eta
12 txanponeko baliokoak; txerri-aziendako 12 buru,
2 dukat eta 30 txanponekoak; 13 behi-aziendako 13
buru, 37 dukatekoak; eta bi erlauntza.

Joangok ganaduen bere erdia hipotekatu egin zuen
nagusiarentzako berme gisa. Lekuko honako zestoar
hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa apaiza, Joan
Arretxe gaztea eta Joan Urbano.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Joango Olaberria maizterrak obligazio-agiria eman
zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiari. Uztazietan 100 karga egur-ikatz egingo zizkion hurrengo Eguberrietarako. 3 txanponean egingo zion karga
bakoitza.

Lan haren ordainaren zati gisa lehenago dukat bat
Ganadu eta erleek guztira 70 dukat eta 32 txanpon aurreratu zion Joan Perezek Joangori, eta egun hartan
balio zuten, eta horren erdia (35 dukat eta 16 txanpon) beste 5 dukat aurreratu zizkion (ikus [XVI. m. (37-X)
Joangok nagusiari zor zion. Ganadua erdi bana behar 16] agiria).
2.50. irudia. sastarrain
baserriaren zatia.
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2.1.18.6. Legoiaga baserriaren errentamendua

giria eman zion. Lekuko Zestoako Beltran Arizmendi
eta Joango Arretxe eta Azpeitiko Frantzisko Garate
- 1537-XI-17an, Zestoako Lilin, Domingo Legoiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (37-I) 5] agiria).
(Sastarrain bailarako Legoiagako maizterra) eta Joan
- 1537-III-24n, Zestoako Lilin, bertako Joan PePerez Idiakaitz-Lilikoa bildu ziren. Joan Perez nagusiak
eta Domingo maizterrak kontratua egin zuten 4 urterako rez Idiakaitz-Lilikoa jaunak ahalordea idaztarazi zion
Legoiaga baserria errentan emateko. Epea iragandako Blas Artazubiaga eskribauari. 1536. urteko abuztuan
eta lehenagoko hilabeteetan Joan Perezek Donostiako
iraileko San Migel egunean hasi zen kontatzen.
Joan Lopez Agirrekoaren La Maria itsasontzian burEsteban Eztiola eskribauak idatzitako kontratuan dina hauek kargatu zituen Siziliako Palermora eta
baldintzak ezarri zituzten. Maizterrak nagusiari urtero Messinara eramateko:
4 anega gari emango zizkion abuztuko Andre Mariaren
1) Burdina meheko 16.256 barra (barra 2 “ertz”
egunerako. Sagastietako sagarra Domingok jaso eta
erdia, piloa eginda, nagusiarentzat izango zen. Maiz- pisukoa izanik), 621 barra burdina mehe (barra 3
terrak urtean bitan aitzurtuko zituen sagarrondoak eta “ertz” pisukoa izanik) eta barra karratu bat (burdina
urtean behin simaurtuko zituen. Gaztaina eta intxaurra mehean guztira 2.035 kintal eta 4 libra ziren, Beduako
ere erdi bana izango zen, Domingok bilduta. Baserriko pisukoak).
zuhaitz guztiak nagusiaren esku geratu ziren.
2) Burdina lodiko 550 barra pletina formakoak
Soroetako itxiturak egoera onean utziko zituen (barra 2 “ertz” pisukoa izanik), eta burdina meheko
maizterrak errenta aldia amaitutakoan. Legoiagan ga- beste barra bat, 4 “ertz” pisukoa (guztira 315 kintal
nadua erdi bana haziko zuen Domingok, behar bezala eta 126 libra).
zainduta. Bestela galerak maizterrak ordainduko ziPleitamendu-agiria Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
tuen. Joan Perez nagusiak ganadu hauek eman zizkion
Domingori: 3 zekor, 6 behi eta 4 txahal; 30 ahuntz; 25 eta Joan Lopez Agirrekoak Orion egin zuten Zuardi; 5 txerri eta 4 txerrikume. Domingok urtero ohiko maiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren bidez
1536-VI-9an. Itsasontzia kargatzeko zedula Donostian
gaztanberak eta kapoiak emango zizkion nagusiari.
bertan Nikolas Plazaola eskribauaren bidez egin zuten.
Bestalde, nagusiak eta maizterrak, ikatz, ganadu
Itsasontziak Pasaiatik irten zuen, eta bertan ontzieta abarri buruz elkarrekin izandako tratuen kontuak
egin zituzten. Domingo Legoiagak Joan Perezi 56 maisu Joan Lopez Agirrekoa zen, izen bereko ontzijabearen semea. Itsasontziak Galiziako parean kalteak
dukat zor zizkiola onartu zuten.
izan zituen ekaitzagatik edo beste zerbaitengatik, eta
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Joan kargaren zati bat itsasora bota omen zuten. Joan Perez
Akoa, Domingo Ezenarro (Olazarragako maizterra), zestoarrak jakin egin nahi zuen zer gertatu zen, eta
Martin Olaskoaga (Liliko errotan bizi zena) eta Joan- bere burdinak berreskuratzea ere bai.
go Arretxe (ikus [XVI. m. (37-XI) 22] agiria).
Ondorioz, ahalordea eman zien Sevillan bizi zi2.1.18.7. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren ahalorde ren Domingo Lizarrarats gazteari, Esteban Akertzari,
Jakobo Buztintzari eta Nikolas Saez Aranburukoari.
eta ordainagiriak
Lehen biak zestoarrak ziren, hain zuzen. Ahalordea- 1537-I-7an, Zestoan Martin Indok Joan Perez ren bidez haiek arduratuko ziren, Joan Perezen izenIdiakaitz-Lilikoari lehendik zorretan zeuzkan 30 ean, zer gertatu zen jakiten eta burdinak berreskuradukat ordaindu egin zizkion, eta honek hari ordaina- tzen. Auzitara jotzeko ahalmena ere bazuten.
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Ordainagirietan lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Pedro Akoa eta Martin Arzallus, eta Arroako Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (37-VII) 27] agiria).
- 1537-VIII-3an, Zestoako Lili etxe ondoko Intxaustian, Esteban Eztiola eskribauarekin honako
hauek bildu ziren: batetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna), eta, bestetik, Elgoibarko Lope
Nafarmendi eta Joan Olazabal. Elgoibartarrek hargintzako lanak egin zizkioten Joan Perezi baserrietan
(Olazabalen, Olazarragan, Sastarrainen eta Legoiagan) eta burdinola eta olatxoetan.
Joan Perzek bi elgoibartarrei ordainagiria eman
zien harekin zituzten obligazio guztiak bete egin zituztelako, eta ordura arteko tratuen kontuak eginda,
Lopek eta Joanek Joan Perezi ordainagiria eman zioten, dena ordaindu zielako. Lekuko Joango Arretxe,
Lope Ernataritz eta Joan Akoa zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (37-VIII) 5] agiria).
2.1.18.8. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren beste
zenbait agiri
2.51. irudia. Lili jauregia (Indalezio oiangurenen
argazkia).

- 1537-I-2an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
oihalezko soineko urdina erosi zion 2 dukatean ZesAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- toako Maria Perez Mantelolakoari. Gero soinekoa
ren: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Ana Lizarraratsi (Martin Perezen eta Maria Otxoa
Joan Akoa eta Pedro Olaskoaga (ikus [XVI. m. (37- Altzolaraskoaren alabari) eman zion, premia handia
zuelako. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban
III) 23] agiria).
Eztiola eskribaua eta Julian Olazabal (ikus [XVI. m.
- 1537-VII-19an, Zestoako errebalean, Blas Arta- (37-I) 3] agiria).
zubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz- 1537-VII-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriLilikoa Debako Joan Arantza zurgin-maisuarekin
elkartu zen. Lehenago Blas Artazubiaga eskribaua- bauak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Joan Otxoa
ren aurrean Joan Arantzak eta Martin Artzuriagak Artazubiagakoa arbitroek emandako epaia idatzi zuen.
63,5 dukat maileguz hartu zizkioten Joan Perezi. Joan Perez arbitro gisa Ezenarroazpiko jabe Martin
Dena den, zorraren zati bat Joan Arantzak Zestoako Ezenarrok izendatu zuen, eta Joan Otxoa (Aizarnako
elizan zurgin-lanak eginda ordaindu zion Joan Pe- erretorea) Martin Ezenarro gazte adingabeak eta ama
rezi, hau elizako administratzaile zen garaian. Egun Domenja Arregik (Sebastian Ezenarroren alargunak).
hartan zorraren gainerakoa ordaindu zion debarrak, Martin Ezenarro gazteak eta ama Domenjak Martin
eta elkarri ordainagiria eman zioten, zestoarrak zorra Ezenarro osabari (Sebastian zenaren anaiari) aita Seordaindu ziolako, eta debarrak zurgin-lanak ordain- bastianen senipartea eskatzen zioten, eta auzia arbitroen esku utzi zuten.
du zizkiolako.
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Epaiak zioenez, Martin Ezenarro osabak iloba
Martini adingabeari eta Domenja Arregiri 12 dukat
hiru epetan ordaindu behar zien: 4 dukat hurrengo
abuztuko Andre Mariaren egunean, beste 4 dukat hurrengo urteko Pazko garizumakoan, eta azken 4 dukatak 1538ko San Migel egunean. Martin Ezenarro osabak Sebastian Ezenarro zenari egindako maileguez
eta gainerako auzi guztiez betiko isiltasuna ezarri zieten, hau da, 12 dukatak ordainduta, ezingo zuten egun
hartara arteko beste ezeri buruzko auzitan abiatu.

gari. Martin Esteban Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
(San Joan Perezen anaiaren) morroia zen, eta Valladolidko Villalon herrian garizuman egiten zen feriara
joango zen. Han San Joan Perez lizentziatuak Martin
Perez Idiakaitz-Lilikoa anaiak bidalitako eta Bartzelonan igorritako 155,25 dukateko truke-letra kobratu
behar zien Joan Roquer jaunari eta beste zenbaiti.

Martin Estebanek ahalmena zuen truke-letra protestatzeko, trukatzeko, birtrukatzeko eta izapide guztiak egiteko. Ordaintzen ez zutenak auzitara eramaArbitroek epaia eman zutenean lekuko zestoar teko ahalmena ere bazuen. Ahalorde-agirian lekuko
hauek izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa, Martin zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa,
Martin Zubiaurre eta Joan Martinez Lilikoa apaiza
Ondalde eta Esteban Artazubiaga.
(ikus [XVI. m. (37-III) 5] agiria).
- 1537-VII-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- 1537-V-25ean, Zestoan, goizeko hamarrak eta
bauak epaiaren berri eman zien bi aldeei, lekuko hauek
izanik: Joan Arregi-Zabala, Bartolome Etxabe eta Do- hamaikak bitartean, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
mingo Aranburu (ikus [XVI. m. (37-VII) 19] agiria).
Maria Perez Idiakaizkoa (Martin Lizarraratsen alar- 1537-IX-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- guna) aukeztu zen.
kribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
Maria Perezek alkateari esan zionez, Gipuzkoako
ahalordea eman zion Martin Esteban Makatzagari.
Errege-erreginen pribilegioaz Joan Perezen Domenja korrejidoreak eta alkateak berak agindua bidali zioten
Lili ama zenak Burgosko hiriari urtero 60.000 marai hiru eguneko epean aurkez zedin. Lehenago Kristobal
kobratzeko eskubidea lortu zuen, eta eskubide ura Artzubiaga eskribauaren bidez Maria Perezek herenaama zenak egindako dohaintzaz Joan Perezena zen. ren eta bostenaren hobekuntza eman zion Martin LiOndorioz, Joan Perezek ahalordeaz Martin Esteban zarrarats semeari, eta alkatearen aurrean agiri haren
Burgosa bidali zuen han Joan Ortega de Curiel jaun- kopia atera behar zuten, Maria Perez bertan zela.
ari (honek Burgosko hiriari kobratuta) 1537. urteko
60.000 maraiak jaso zitzan. Aurreko urteei zegozkien
Maria Perezek zioenez, gauean eman zioten agineta kobratu gabe zeuden kopuruak ere jasoko zituen, duaren berri, eta artean 3 eguneko epea amaitu gabe
gero dena Joan Perezi emateko.
zegoen. Beraz, kopia ez zezatela atera eskatu zuen.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Alkateak erantzun zionez, Kristobal Artzubiaga
Joan Fernandez Arreitzakoa, Esteban Artazubiaga eta eskribaua herritik kanpo zebilen, eta agiriaren kopia
Joan Garratza (ikus [XVI. m. (37-IX) 32] agiria).
atera egin behar zen. Aurkako arrazoirik baldin bazuen, korrejidorearengana jo behar zuen Maria Perezek. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa,
2.1.19. Altzolarats jauregikoen tratu eta
Esteban Artazubiaga eta Domingo Lizarrarats (ikus
agiriak
[XVI. m. (37-V) 25] agiria).
- 1537-III-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1537-IX-1ean, Zestoako Altzolarats jauregian,
bauaren bidez San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak ahalordea eman zion Martin Esteban Makatza- Esteban Eztiola eskribauarekin bertako Ana Arretxe
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2.52. irudia. altzolarats
jauregiaren aurriak.

(Domingo Arronaren alarguna) eta Maria Perez Potzuetakoa elkartu ziren. Lope Potzuetak eta Maria
Perezek Anarekin eta Domingorekin izandako tratuen
kontuak egin zituzten, eta Anak Maria Perezi ordainagiria eman zion, Maria Perezek zorretan ezer utzi ez
zuelako.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo
Arrona (Anaren semea) eta Martin Lizarrarats, eta
Joan Azpiazu (Altzolarats jauregi ondoko Erretzabalgo maizterra) (ikus [XVI. m. (37-IX) 2] agiria).
- 1537-IX-15ean, Zestoako Altzolarats jauregian,
Esteban Eztiola eskribauak errentamendu-kontratua
idatzi zuen. Sn Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Madalena Legardari jauregi ondoko Sustaiaga baserria (bertako baratze eta intxaurdiekin) 6
urterako errentan eman zion. Madalena maizterrak
ganaduak erdibana haziko zituen, eta haiek ongi
zaintzeko konpomisoa hartu zuen, Altzolarats jauregiko soroetara sar ez zitezen.
San Joan Perezek 14 ardi, 5 ahari eta 7 ahuntz
eman zizkion, eta haien balioaren erdia nagusiari ordaindu beharko zion. Gainera ganaduak hipotekatuta
geratu ziren zor hura ordaindu arte. Jasotako intxaurren herena ere Madalenak Altzolarats jauregian en-

tregatuko zuen. Lekuko Martin Akoa, Migel Agineta
eta Joan Azpiazu izan ziren (ikus [XVI. m. (37-IX)
16] agiria).
- 1537-X-7an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatua eta Maria Perez Arronakoa emaztea aurkeztu ziren. Maria Perezen amona Ana Arretxe hil
egin zen, eta korrejidoreak dei egin zien Ana Arretxek Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentu itxia irekitzean aurrean egon zitezen. Korrejidoreak beste agindu bat ere bidali zien,
Ana Arretxek Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren aurrean egindako beste testamentu itxi bat irekitzean ere bertan izan zitezen.
San Joan Perezek eta Maria Perezek (artean 25 urte
bete gabeko emazteak), ahalordea eman zieten korrejimenduko Joan Heredia eta Frantzisko Lopez Gallaistegikoa prokuradoreei, eta Kantzelaritzako Joan
Lopez Arrietakoari eta beste hiru prokuradoreri.
Ana Arretxeren testamentuen gaian ordezkari
izango ziren, eta beharrezko izapide guztiak egingo
zituzten. Ahalorde-agirian lekukoetako bi Joan Bengoetxea eta Martin Zubiaurre izan ziren (ikus [XVI.
m. (37-X) 5] agiria).
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- 1537-XI-20an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Juliana Gebara alarguna, eta, bestetik, alaba Maria Perez Arronakoa eta honen senar
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua. Ordura arte Juliana andreak Getarian Altzolarats jauregiarena zen Sarasagako etxe, mahasti, baratze eta
sagastiak ematen zuten etekina jasotzen zuen. Dena
den, ondasun haiek Julianarentzat urrun zeuden eta
ez zuten probetxu handirik ematen. Ondorioz, alabarekin eta suhiarekin tratua egin zuen. Hauek Urdanetako Indagarate baserriko errenta eskaini zioten ordainetan bizialdi osorako, urtero 12 anega gari
ematen zituelako. Lekuko honako hauek izan ziren:
Esteban Eztiola eskribaua, Joan Azpiazu, Martin
Akoa eta Pedro Iribarrena (ikus [XVI. m. (37-XI)
25] agiria).
- 1537-XII-9an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Maria Perez
Arronakoa agertu ziren. Domingo Ana Arretxe zenaren semea zen, eta Maria Perez biloba (seme zenaren
alaba eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren emaztea).
2.53. irudia. Zestoako arretxe.

Ana Arretxe zenak bi testamentu egin zituen, eta bi
testamentuetan zenbait gaitan desberdintasunak zeuden. Domingo Arrona oinordeko izanik, Maria Perezi
buruzko gaietan desadostasunak zituzten, eta haiek
ebazteko alde bakoitzak bere arbitro epailea izendatu
zuen: Domingok hain zuzen, Joan Martinez Amilibikoa, eta Maria Perezek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
(senarraren anaia). Hamar eguneko epean emango zuten arbitroek epaia.

ahalordea eman zien honako hauei: Esteban Eztiolari
berari, Domingo Ezenarrori, Martin Esteban Makatzagari, Zarauzko Beltran Mendia eskribauari, Martin
Akoari eta Joan Herediari.

San Joan Perezek auzia zuen Domingo Arronarekin, honen ama (eta San Joanen emazte Maria Perez
Arronakoaren amona) Ana Arretxe zenari zenbaitek
Domingok eta Maria Perezek zin egin zuten ar- egindako zorrei buruz. Inork ez zion Domingo Arrobitroen epaia bete egingo zutela. Bestela, obeditzen nari amaren zorrik ordaindu behar auzia erabaki arte.
ez zuen aldeak 100 dukateko isuna ordainduko zuen. Bestela zordunek zorra bi aldiz ordaindu beharra izan
Pedro Iribarrena, Domingo Aranguren eta Joan Otxoa zezaketen.
Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea) izan ziren leAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
kuko (ikus [XVI. m. (37-XII) 9] agiria).
Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Martinez Lilikoa apai- 1537-XII-15ean, Aizarnan, Esteban Eztiola es- za eta Domingo Amilibia (ikus [XVI. m. (37-XII) 12]
kribauak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren aginduz agiria).
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2.1.19.1. Maiaga baserriaren errentamendua

Lizentziatuak bere kontura erosiko zituen landareak, baina haiek aldatzen Domingok lagundu egingo
- 1537-IX-12an, Zestoako Altzolarats jauregi edo zion. Sagarrondoak aitzurtu eta simaurtu egingo zidorrean, Esteban Eztiola eskribauak errentamendu- tuen maizterrak, ohi bezala.
kontratua idatzi zuen. San Joan Perez IdiakaitzErrenta aldia amaitu baino lehen, alde bakoitzak
Lilikoa lizentziatuak, Saiazko Urdanetako Maiaga
baserria 10 urterako eman zion Domingo Lizasoeta besteari etorkizunerako zuten asmoaren berri emango
zion, bertan jarraitzeko ala baserria uzteko. Lizentziamaizterrari.
tuak idi parea ipiniko zuen Maiagan, eta Domingok
Domingok, errenta gisa, soroetan jasotako labo- beste idi pare bat. Maizterrak Eguberri egunerako narearen (gari, garagar, olo, artatxiki, zekale, baba, gusiari kapoi parea emango zion urtero.
ilar, dilista, liho eta abarren) laurdena emango zion
Domingok erleak edukiko zituen Maiagan, naguSan Joan Perez nagusiari. Maiagako sagastietako
sagarra Domingok jasoko zuen, eta hamarrenak eta siarekin erdi bana, eta errenta aldia amaitutakoan erhasikinak ordaindu ondoren, erdi bana izango zen. launtzak banatu egingo zituzten. Domingok haritzak
Domingok San Joanen sagar piloa egindakoan, dei hagaz ez zituen joko ezkurra eror zedin, baina txeegingo zion, eraman zezan. Berdin egingo zuen gaz- rriak erabili ahal izango zituen bertako eta Urdanetako ezkurrak jateko.
tainarekin eta intxaurrarekin ere.
Ganaduak erdi bana haziko zituen Domingo Lizasoetak Maiagan, behar bezala zainduta, eta besteren
ganadurik ezingo zuen eduki. Maizterrak nagusiari
urtero gaztanbera bat emango zion udan, eta 5 gazta ere bai urtero. Domingok etxerako su-egurra bildu
ahal izango zuen. Elorria ere moztu ahal izango zuen
soroen itxiturak egiteko.

Domingo Lizasoetak bere ganaduak hipotekatu
egin zituen berme gisa, eta ezingo zituen besterendu.
Kontratuan lekuko honako hauek izan ziren: Martin
Akoa, Joan Azpiazu (Aiako Erretzabalgo maizterra)
eta Martin Iribarrena.

Domingo Lizasoeta ez zen garraioan jornalean
inorentzat lanean arituko, eta nagusiak zerbait garraiatu behar zuenean, lagundu egingo zion, baina
otordua nagusiaren kontura izango zen. Urdanetako
sei baserreitako maizterrek urteko egun guztietan lizentziatuaren ume txikiarentzat esnea ekarriko zuten
Altzolarats jauregira. Maiagako maizterrak zegokion
zatia zuzen zerbituko zuen.

Jarraian, eskribaua eta lekuko berak bertan zirela, San Joan Perez nagusiak Domingo maizterrari
Maiagan zer ganadu zeukan galdetu zion. 18 behi, 28
ahuntz, 2 txerri eta 50 ardi zeuzkan. Altzolarats jauregiko Ana Arretxe zena izan zen ordura arte Maiagako
nagusia, eta hari ordaindu zizkion Domingok errentak. Azken urteko gariaren laurdena ordaindu gabe
zeukan, artean eultzitu gabe zeuzkalako.

Egun berean, eskribau bera San Joan Perez jabearekin eta Domingo Lizasoeta maizterrarekin Maiaga
Nagusiak baimena eman zion Domingori gana- baserrian zen. San Joan nagusia baserrira sartu eta
duak Urdanetako lurretan larrean eduki zitzan, bai- handik Katalina Indo (Domingoren emaztea) eta alana hesitutako lurretara edo txaradi moztu berrietara bak atera egin zituen. Gero nagusiak, Domingo eskuezingo ziren sartu. Domingok bere laborea Altzola- tik helduta, baserrira sartu zuen, haren maizter zela
rats jauregiko errotetan ehoko zuen. Bestalde, maiz- adierazteko. San Joan Perez gero soro batera sartu
terrak nagusiari lur zati bat utziko zion mintegia zen eta aiztoaz artatxiki batzuk moztu zituen, hango
egiteko, baina itxitura San Joan lizentziatuak egingo jabea zela adieraztearren. Lekuko Martin Akoa, Joan
Azpiazu eta Sebastian Oliden izan ziren.
zuen.
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2.54. irudia. Urdaneta.
Maiagako ganadutegia.

San Joan Perezek (Ana Arretxe zenaren bilobaren
senarrak) zioenez, handik aurrera hura zen nagusia
eta berari zegozkion ganaduak eta gariak. Domingok
zuzenbidez zegokionari ordainduko ziola jakinarazi
zuen.

San Joan Perez lizentziatuak sagarrondoak aldatu
nahi bazituen, bere kontura izango zen, baina Joan
Azpiazuk lagundu egin beharko zion otorduaren
truke. Handik aurrera sagastia ohi bezala aitzurtu eta
simaurtu beharko zuen.

Errenta aldia amaitzen zenean, Joan Azpiazuk
Erretzabalen zegoen lastoa eta simaurra bertan
utziko zuen. Errenta aldia amaitu baino lehen, alde
bakoitzak besteari bere asmoen berri emango zion,
baserrian jarraitzeko edo uzteko. Maizterrak elorriak
eta hesolak hartu ahal izango zituen Urdanetan, lurren itxiturak egiteko. Maizterrak, halaber, erleak
Erretzabalen zeuden ganadu guztiak (behi, ardi, ipiniko zituen erdi bana hazteko. Alde bakoitzari zeahuntz, txerri, etab.) erdi bana haziko zituen Joan Az- gokion erdia diruz ordainduta ipini ahal izango zen.
piazuk, behar bezala zainduta. Bestela galerak maiz- Errenta aldiaren amaieran erlauntzak banatu egingo
terraren kontu izango ziren. Ganaduak Urdanetan na- zituzten.
gusiak zituen larreetan bazkatu ahal izango ziren, baiJoan Azpiazuk ezingo zituen haritzak hagaz jo
na hesitutako lurretara sartu gabe. Erretzabal ondoko
Irulegar? izeneko lurrean Joan Azpiazuk luberria egin ezkurra lurreratzeko. Berez eroritako ezkurrez baahal izango zuen, baina haren errenta ohiko epea iga- liatuko zen. Nagusiak garraioren bat zuenean, Joan
ro arte ez zen ordaintzen hasiko. Luberria San Joan bere idi parearekin joango zen laguntzera, otorduaren
Perez nagusiak egiten bazuen, urte berean hasiko zen truke. Maizterrak bere laborea Altzolarats jauregiko
errotetan eho beharko zuen. Gaztaina eta intxaurra
maizterra bildutako laborearen errenta ordaintzen.
ere erdi bana izango zen. Zuhaitzak hagaz jotzeko
Maizterrak nagusiari urtero 3 gaztanbera eman- lana erdi bana ordainduko zuten, baina maizterrak
go zizkion, eta Eguberrietarako kapoi parea ere bai. bildu eta piloak egingo zituen.
Egun berean, Altzolarats jauregi edo dorrean, Esteban Eztiola eskribauak beste errentamendu-kontratu bat idatzi zuen. San Joan Perez nagusiak Joan
Azpiazu maizterrari Saiazko Urdanetako Erretzabal
baserria sei urterako errentan eman zion. Bi aldeek
zenbait baldintza bete beharko zituzten.
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Joan Azpiazuk Urdanetako mendietan etxerako suegurra hartu ahal izango zuen. Agirian lekuko zestoar
hauek izan ziren: Martin Akoa, Domingo Lizasoeta
eta Martin Iribarrena.

aipatutako baserria urtebeterako errentan eman zion
Migel Agineta maizterrari. Maizterrak San Joan Perez nagusiari jasotako laboreen laurdena emango zion
erreta gisa: garia, garagarra, oloa, zekalea, artatxikia,
baba, ilarra, dilista, eta lihoa2.

Egun berean, San Joan Perez lizentziatua Erretzabal etxean zen. Bertatik irten eta kanpoan zegoen
Migel maizterrak erdi bana haziko zituen Aginetan
Joan Azpiazu baserri barrura sartu zuen, maizterra ganaduak, behar bezala zainduta. Urdanetako larreehura zela erakustearren. Gero San Joan nagusia soro tan bazkatu ahalko zuten ganaduek, baina hesitutako
batera sartu eta aiztoaz artatxikia moztu zuen, jabea lurretara edo txaradi moztu berrietara sartu gabe.
bera zela adieraztearren. Agirian lekuko Martin Indo,
Domingo Lizasoeta eta Sebastian Oliden izan ziren.
Aginetako gaztaina eta intxaurra ere erdi bana
izango zen. Zuhaitzak hagaz jota gaztaina eta intxauJarraian, Erretzabalgo atarian, San Joan Perez nagu- rra lurreratzearen kostua erdi bana ordainduko zuten,
siak zenbat ganadu zeukan galdetu zion Joan Azpiazu- baina gero Migelek bildu eta piloak egingo zituen.
ri. Ardi eta ahuntz 50 buru omen zituen, eta 11 behi ere Gainera Migelek 5 gazta emango zizkion nagusiari,
bai. Ordura arte jabe izandako Ana Arretxe zenarenak eta Eguberrietarako bi kapoi ere bai.
zein eta zenbat ziren ez omen zekien. Ana Arretxe zenari bere errenta guztiak ordaindu omen zizkion.
San Joan Perezek baimena eman zion Migeli Urdanetako mendietatik etxerako su-egurra hartzeko.
San Joan Perez lizentziatuak zioenez, berea eta Elorriak eta hesolak ere hartu ahal izango zituen itxiemaztearena zen Erretzabal baserria, eta hari ordain- turak egiteko. Migelek bere laborea Altzolarats jauredu behar zion errenta, garia, etab. Joan Azpiazuk zio- giko errotan eho beharko zuen.
enez, Erretzabalen ez zuten laborerik egiten, eta hark
zuzenbidez epaileek ebatzitakoa beteko zuen.
Migel bere idiekin ez zen inora garraiora jornalean
joango, baina San Joan Perez nagusiak premia zueEgun berean, eskribau beraren aurrean, Urdane- nean bai. Orduan nagusiak jan-edanak emango ziztako Agineta baserrian San Joan Perez lizentziatuak kion idiekin garraio-lanak egiteagatik.

2.55. irudia.
Urdanetako aginetazar.
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Nagusiak sagarrondoak bere kontura aldatu ahal
izango zituen, eta itxitura egin ondoren, Migelek aitzurtu eta simaurtu egin beharko zuen sagastia. Errenta aldia amaitzen zenean, Migelek simaurra eta lastoa
baserrian bertan utzi beharko zituen. Baserriko erleak
ere erdi bana haziko zituen maizterrak.

2.1.19.2. Altzolarats jauregiko burdinolaren
errentamendua

San Joan Perez lizentziatuak zioenez, berea eta
emaztearena zen Agineta baserria, eta hari ordaindu
behar zizkion errenta, garia, etab. Migelek zioenez,
urte hartan Ana Arretxeri 12 anega gari eta 3 anega olo eman zizkion, eta gainerako laborea eultzitu
gabe zeukan. Haren laurdena eta ganaduak zuzenbidez epaileek ebatzita bezala emango zituen (ikus
[XVI. m. (37-IX) 14] agiria).

Nagusiak urtean bi aste burdinola beretzat hartu
ahal izango zuen, San Migel egunetik Pazko garizumakoa arte, burdina bertako ofizialekin erdira lantzeko. Maizterrak soroan laborea egin ahal izango zuen
bere ganaduentzat, eta Pagaldeko sagasti zaharrean
sagarra bildu ahal izango zuen, baina han zegoen mintegia errespetatuz. Jasotako intxaurrak maizterrarentzat izango ziren, eta sagarrak nagusiarentzat.

- 1537-XII-23an, Urdanetako Indagarate baserrian,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu
ziren: batetik, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua (Altzolarats jauregiko jauna), eta, bestetik,
Egun hartatik 6 hilabetera alde bakoitzak besteari Saiazko Martin Izeta. San Joan Perez nagusiak Altzobere asmoen berri emango zion, baserrian jarraitze- larats jauregiko burdinola 6 urterako errentan eman
ko edo uzteko. Bestela, errenta aldia beste urtebetez zion Martin Izetari. Hurrengo urteko San Joan eguluzatuko zen. Maizterrak ez zuen ezkurra haritzak nean hasiko zen 6 urteko errenta aldia.
hagaz jota lurreratuko, baina txerriak berez eroritako
Martinek errentan burdinolaren ondoko Olaeezkurra jatera eraman ahal izango zituen. Migel Aginetak bere ganaduak hipotekatu egin zituen nagusiari txea bizilekua ere hartu zuen. Hurrengo urteko San
Migel egunerako San Joan Perez nagusiak burdinoeskainitako berme gisa.
la eta erremintak prest utziko zizkion burdina lanAgirian lekuko Sebastian Oliden, Martin Akoa eta tzeko. Errenta aldia amaitzen zenean Martinek San
Joan Perezi burdinola hartutako bezain egoera onean
Joan Azpiazu izan ziren.
utziko zion.
Egun berean, San Joan Perez lizentziatua AgineMaizterrak nagusiari urtero 36 kintal burdina
ta baserrian zen. Bertatik irten eta kanpoan zegoen
Migel Agineta baserri barrura sartu zuen, maizte- emango zizkion errenta gisa Pazko garizumakoan.
rra hura zela erakusteko. Gero San Joan nagusia Nagusiak burdinolako gailurra, aldaparoak, presa, bi
soro batera sartu eta aiztoaz artatxikia moztu zuen, zepo handiak, bi ardatzak, hauspoak, gabia, ingudea,
jabea bera zela adieraztearren. Agirian lekuko boga, etab. lanerako prest utziko zizkion. Geroko
Martin Akoa, Sebastian Oliden eta Joan Azpiazu konponketak Martinen kontura izango ziren, baina
atal osoa berria ipini behar zenean, nagusiaren konizan ziren.
tura izango zen.
Ondoren, Agineta baserrian, San Joan Perez naNagusiak Altzolarats jauregiko mendietan 300 kargusiak zenbat ganadu zeukan galdetu zion Migel
maizterrari. 50 ardi, 30 ahuntz eta 24 behi eta idi ga ikatz egiteko egurra salduko zion Martini (karga 3
omen zituen. Ordura arte jabe izandako Ana Arre- txanponean). Lepatu beharreko zuhaitzak otsaila baitxe zenarenak zein eta zenbat ziren ez omen ze- no lehen lepatuko zituen maizterrak. Errekak nahikoa
kien. Ana Arretxe zenari bere errentak ordaindu ura ez zekarrenean, errotaren ondoan burdinolak lehentasuna izango zuen.
omen zizkion.
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2.56. irudia. altzolarats
jauregi ondoko olalde.

Errentamendu-agirian lekuko hauek izan ziren: mailegua ordaindu arte. Gainera, artean adinez nagusi
Pedro Iribarrena, Martin Akoa, Diego Geredia, Joan ez zelako, zin egin zuen aipatutako agiriek ziotenaren
Aranguren (Urdanetako maizterra) eta Martin Azpuru aurka ez zela hasiko.
(Indagarateko maizterra).
Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak auJarraian, eskribaua eta lekuko berak aurrean zire- rrean zirela, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak konprola, Martin Izetak obligazio-agiria eman zion San Joan misoa hartu zuen Martin Izetari hurrengo urteko uztaiPerez lizentziatuari. San Joan Perezek hurrengo uz- lean 300 dukat maileguz emateko. 250 dukat Joan Bentailean Martini 300 dukat maileguz emango zizkion, goetxea, Pedro Egaña eta Sebastian Artazubiaga zesburdinola ikatzez, burdin meaz eta abarrez hornitzeko, toarrek zor zizkioten lizentziaturari, eta honek beste 50
eta Martinek diru hura burdinolaren errenta aldiaren dukat ere ipiniko zituen. Beraz, guztia 300 dukat emango
amaieran, azken errenta ordaintzearekin batera, itzu- zizkion, eta Martinek azken urteko errentarekin batera itliko zion. Horretarako Martinek Izeta baserria bere zuliko zion zorra (ikus [XVI. m. (37-XII) 23] agiria).
ondasunekin hipotekatu egin zuen, San Joan Perez
nagusiak segurtasun handiagoa izan zezan.
2.1.20. Bekolako Joan Martinez

Olotzagakoa Valladolidko jeronimotarrekin
Ondoren, eskribaua eta lekuko berak aurrean zire- auzitan

la, Martin Izetaren emazte Madalena Mirubia azaldu
zen. Bere ezkontzan Izeta baserrira eraman zuen dotea, ondasun parafernalak eta gainerakoak berme gisa
ipini zituen, senarrak San Joan Perez lizentziatuarekin
burdinolaren errentamenduaz eta 300 dukateko maileguaz egindako agirien berme gisa.

Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontularia Zestoako Maria Lopez Altzolaraskoarekin ezkondu zenean, Zestoako Bekolako etxea, burdinola, errotak eta
gainerako ondasunak bereganatu zituen. Auzitan ibili
zen, ordea, Joan Lopez Altzolaraskoa koinatuarekin
Valladolidko Kantzelaritzan (ikus, adibidez, [XVI. m.
Madalena Mirubiak bere ondasunak hipoteka- (32-X) 4], [XVI. m. (32-X) 5], [XVI. m. (33-I) 1] eta
tu egin zituen San Joan Perez nagusiari errentak eta [XVI. m. (34-VII) 3] agiriak).
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Geroztik, Joan Lopez Altzolaraskoa fraide jeronimotar sartu zen Valladolidko hiribilduan harresiz
kanpo zegoen Pradoko Andre Mariaren komentuan.
Harrezkero Bekolako ondasunei buruzko auzia kontulariaren eta komentuaren artekoa izan zen Valladolidko Kantzelaritzan.

1) Ea komentua, priorea, fraideak eta Joan Lopez
Altzolaraskoa fraidea ezagutzen zituzten. Ea zuten
Bekolako etxe, burdinola, errota, baserri eta gainerako ondasunen berririk. Ea zekiten Joan Lopez
Altzolaraskoa fraidearen Pero Lopez Altzolaraskoa
aita eta ama hil zirenean zer ondasun utzi zituzten.

- 1537-VII-6an, Valladolidko Pradoko Andre Mariaren komentuko priore eta fraideen izenean, Joan
Ruiz Gamarrakoa prokuradoreak eskea egin zien
Kantzelaritzako epaileei, haien lekukoei testigantzak
hartzeko eskribaua izenda zezaten. Valladolidko Pedro Carrion eskribaua izendatu zuten.

2) Ea zekiten Pero Lopez Altzolaraskoa eta emaztea 18 urte lehenago hil zirela, eta harrezkero Bekolako ondasunak Joan Martinez Olotzagakoak eta
emazteak erabili zituztela.

- 1537-VII-12an, Valladoliden, Kantzelaritzako
epaileek errege-agindua bidali zuten. Bekolako auzian
alde bakoitzak 80 eguneko epea zuen bere testigantzak aurkezteko, urteko hartako urtarrilaren 10az gero.
Errege-gutunean testigantzak nola hartu behar zituzten
zehazten zen, alde bakoitzak bere eskribaua izendatuta.

3) Ea zekiten Joan Martinez kontulariak eta emazteak, Pero Lopez Altzolaraskoa hil ondoren, 15
urte baino gehiagotan Bekolako errenta eta etekin
guztiak jaso zituztela.
4) Ea zekiten Bekolako ondasunek urtero 50 dukateko errenta eman zutela edo eman zezaketela.
5) Ea zekiten aurreko guztia ezaguna zela.

- 1537-VII-14an, Valladoliden, Pedro Carrion eskribauak Joan Martinez Olotzagakoaren prokuradore
Joan Otxoa Urkizukoari jakinarazi zionez, komentuko priore eta fraideek aurkeztutako lekukoei testigantzak hartuko zizkieten. Lekukoei galdera hauek
egingo zikieten:

- 1537-VII-16an, Valladoliden, Joan Martinez Olotzagakoaren izenean Joan Otxoa Urkizukoa prokuradoreak beste aldearen Joan Ruiz Gamarrakoa prokuradoreari dei egin zion. Kontulariak eta emazteak lekukoak aurkeztuko zituzten, eta, haien eskribauarekin

2.57. irudia.
Valladolidko Pradoko
andre Mariaren
komentua izana.
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- 1537-VIII-25ean, Azpeitian, alkatearen eta Joan
Akemendi eskribauaren aurrean, Martin Aranak Zestoako lekuko hauek aurkeztu zituen: Martin Egaña,
- 1537-VII-18an, Valladoliden, Pedro Carrion Joan Aldalur, Lope Zelaia eta Martin Amilibia. Hauek
eskribauaren aurrean, komentuaren prokuradore zin egin zuten, Migel Arana eta Pedro Larrarte apaiJoan Ruiz Gamarrakoak Zestoako Nikolas Martinez zak lekuko izanik.
Egiakoa (Iraetako jauna) aurkeztu zuen lekuko gisa.
- 1537-VIII-27an, Azpeitian, Joan Martinez OloHonek zin egin zuen egia aitortuko zuela. 27 urte zituen Nikolas jaunak, eta Joan Lopez Altzolaraskoa tzagakoak lekuko hauek aurkeztu zituen: Iñigo Egurfraidearen urruneko senide zen. Fraide sartu baino tza apaiza, Pedro Iribarrena eta Martin Zulaika. Hauek
lehen ezagutu zuen Joan Lopez. Azken sei bat urtean ere zin egin zuten, aurrean Alonso Zuola eta Migel
Zelaia maisua izanik.
zuen Bekolako ondasunen berri.
batera egon zedin, komentuak berea izendatu behar
zuen emandako epean.

Bazekien Pero Lopez Altzolaraskoa eta emaztea
hilak zirela, baina ez zekien noiz hil ziren eta zein
ondasun utzi zituzten. Azken zazpi bat urtean ikusi
zituen kontularia eta emaztea Bekolako ondasunak
erabiltzen.

Biharamunean, leku berean, Martin Aranak Martin Ugarte teilagina aurkeztu zuen lekuko gisa. Honek
ere zin egin zuen Joan Ondarra eta Joan Araba lekuko
izanik. Abuztuaren 19an Martin Aranak Getariako
Joan Martinez Untzetakoa eta Beltran Untzeta aurkeztu zituen lekuko gisa. Zin egin zuten Pedro Ibañez
Irarragakoa eta Joan Martinez Lasaokoa lekuko izanik. Jarraian gauza bera egin zuten Zestoako Esteban
Aranguren, Anton Altzolarats eta Martin Olazabal lekukoek, Martin Oiartzabal apaizaren eta Pedro Ibañez
Irarragakoaren aurrean.

Bazekien Bekolako burdinola eta errota lehenago
Sebastian Artazubiaga zenak errentan eduki zituela,
eta gero bi urtez burdinola geldirik egon zela. Joan
Aldalurrek gainerakoa errentan hartu eta 10 dukat
ordaintzen omen zuen. Gero Martin Indok hartu zituen burdinola eta errota. Urtean 55 kintal burdinako
- 1537-VIII-30ean, Azpeitian, alkatearen eta eserrenta omen zuen. Kontulariak Martin Indori 200
kribauaren aurrean Joan Martinez Olotzagakoak leedo 300 dukat maileguz eman omen zizkion.
kuko hauek aurkeztu zituen: Errezilgo Martin Ruiz
- 1537-VIII-22an, Azpeitian, Joan Akemendi es- Errekondokoa eta Zestoako Pedro Ausoroetxea eta
kribauaren aurrean Joan Martinez Olotzagakoak eta Domingo Aranguren. Zin egin zuten Nikolas Elolaren
Maria Lopez Altzolaraskoa emazteak ahalordea eman eta Iñigo Arrietaren aurrean. Biharamunean kontulazieten Azpeitiko Martin Aranari eta Joan Oiartzabali riak Martin Indo aurkeztu zuen lekukotzat. Joan Marlekukoak aurkez zitzaten. Ahalorde-agirian lekuko tinez Lasaokoa eta Martin Zandategi bertan zirela, zin
azpeitiar hauek izan ziren: Joan Martinez Artsua- egin zuen Martin Indok.
gakoa eskribaua, Joan Elosu eta Asentzio Gorriaran.
- 1537-IX-3an, Azpeitian, Joan Martinez Olotza- 1537-VIII-23an, Azpeitian, Joan Saez Garingoa gakoak Azpeitiko Joan Oiartzabal eta Aizarnako Ana
alkatearen eta Joan Akemendi eskribauaren aurrean, Aurrekoetxea serora aurkeztu zituen alkatearen eta
Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak Atxaran eta eskribauaren aurrean. Zin egin zuten Pedro Ibañez
Arrieta batxilerrek prestaturiko galderak aurkeztu zi- Irarragakoa eta Domingo Aroztegi eskribauak lekuko
tuen; baita Pedro Arizmendi hargina eta Joan Aizpuru zirela.
zurgina ere, lekuko gisa. Bi hauek zin egin zuten egia
- 1537-IX-12an, Azpeitian, Joan Martinez Olotzaaitortuko zutela. Joan Irure eta Diego Arana lekuko
gakoak Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua aurkeztu
izan ziren zinean.
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zuen lekuko gisa. Zin egin zuen zestoarrak egia aitortuko
zuela. Lekukoetako bat Bartolome Alkorta izan zen.
Gero, kontulariak ordura arte aurkeztutako lekukoei egin beharreko galderak eman zizkien Joan
Akemendi eskribauari eta Joan Saez Garingoa alkateari. Hauek ziren galderak:
1) Ea ezagutzen zituzten auzitan zebiltzan Joan
Martinez Olotzagakoa kontularia, Maria Lopez
Altzolaraskoa emaztea, Valladolidko Pradoko komentua eta bertako priore, fraide eta Joan Lopez
Altzolaraskoa fraidea. Ea ezagutu zuten Pero Lopez
Altzolaraskoa zena (Maria Lopezen eta Joan Lopezen aita). Ea ezagutzen zituzten Bekola etxearen ondasun hauek: burdinola, errota, Pagaldazuri eta Zornotza baserriak, Errotabarrena, Aizarnako plazako
Florentzia etxea eta gainerako mendi, soro, sagasti,
baso eta abar.
2) Ea zekiten Pero Lopez Altzolaraskoa zenak eta
lagun batzuek auzia izan zutela Joan Arteagarekin
eta honen anaiekin Gipuzkoako korrejidorearen aurrean, eta korrejidoreak haiek 19.000 dukat ordaintzera kondenatu zituela. Ea zekiten gora jo eta Valladoliden, berrikuspen mailan, 3.000 dukat ordaintzera kondenatu zituztela Pero Lopez eta lagunak.

3) Ea zekiten Pero Lopez eta beste bost zirela kondenatuak, baina haietako batek ondasunik ez zuelako bakoitzak Joan Arteagari eta honen anaiei 600
dukat eman behar zizkiela.
4) Ea zekiten Joan Arteagak eskatuta Pero Lopez
Altzolaraskoari 600 dukateko zorragatik ondasunak
exekutatu eta enkantean Joan Arteagak bereganatu
zituela. Ea zekiten Pero Lopez orduan preso egon
zela, ondasunak baliokoak ez zirelako.
5) Ea zekiten Pero Lopez Altzolaraskoa hil eta urte
batzuetara Joan Martinez Olotzagakoa kontularia
Pero Lopezen alaba Maria Lopez Altzolaraskoarekin ezkondu zela. Ea zekiten kontulariak gero Joan
Arteagari eta anaiei 600 dukat eta auzi-gastuak ordaindu zizkiela.
6) Ea zekiten Pero Lopez Altzolaraskoak konpromisoa hartu zuela Jofre Ibañez Altzolaraskoa anaia
zaharrari 300 kintal burdina ordaintzeko, Jofrek Bekolan izan zezakeen seniparteagatik.
7) Ea zekiten Joan Martinez kontulariak, Pero Lopez hil eta urte askotara, delako 300 kintal burdinak ordaindu egin zizkiola Jofre Ibañez Altzolaraskoari.

2.58. irudia. Bekolako
burdinolaren
kokalekua.
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8) Ea zekiten Pero Lopezek, hil zenean, Esteban Artazubiagari 92 dukat zor zizkiola, eta dukat haiek
kontulariak ordaindu zizkiola Estebani Sebastian
Artazubiagaren bidez.
9) Ea zekiten Pero Lopezek, hil zenean, Joa Otxoa
Gorosarrikoari 37 dukat eta 25 kintal burdina zor
zizkiola, eta zor hura kontulariak ordaindu zuela,
Joan Otxoaren testamentu-betearazle Blas Artazubiagaren bidez.
10) Ea zekiten Pero Lopezek, hil zenean, Martin
Ruiz Errekondokoari eta arrebari 58 dukat zor zizkiola, eta Domingo Arrona zenari eta emazteari 53
kintal burdina eta 2.000 maraiko auzi-gastuak. Ea
zekiten dukat eta kintal haiek guztiak gero kontulariak ordaindu zituela.
11) Ea zekiten Pero Lopezek, hil zenean, Sebastian
Artazubiagari 25 kintal burdina eta 38 dukat zor zizkiola, eta gero zor osoa kontulariak ordaindu zuela.
12) Ea zekiten Pero Lopezek, hil zenean, Joan Arteagari 600 dukatez gain 100 kintal burdina zor zizkiola, eta zor hura kontulariak ordaindu ziela Martin
Ruiz Errekondokoari, Joan Martinez Untzetakoari
eta Jofre Ibañez Altzolaraskoa fidatzaileei.
13) Ea zekiten Pero Lopezek, hil zenean, Blas Artazubiagari eta honen gurasoei 25 kintal burdina eta
17,5 dukat zor zizkiela, eta zorra Blasi Joan Martinez kontulariak ordaindu ziola.
14) Ea zekiten Pero Lopezek, hil zenean, Anton Altzolaratsi (Pero Lopezen sasiko semeari) 19 dukat
zor zizkiola, Pero Lopezek kartzelan egindako gastuak ordaindu zituelako. Ea zekiten zor hura kontulariak gero Anton Altzolaratsi ordaindu egin ziola.
15) Ea zekiten Pero Lopez Altzolaraskoak, hil zenean, Beltran Untzeta koinatuari 61 dukat zor zizkiola, eta zorra gero kontulariak ordaindu ziola.
16) Ea zekiten Joan Martinez Olotzagakoa kontu-

lariak, Pero Lopez hil ondoren, Pero Lopezen seme
Joan Lopez Altzolaraskoa fraideari zatika 100 dukat
eman zizkiola.
17) Ea zekiten, Pero Lopez hil ondoren, kontulariak
Joan Lopez koinatua bi urtez eduki zuela Azpeitiko
etxean, eta kontulariak mantendu zuela. Ea zekiten
bi urte haietan Joan Lopez gaixo egon zela eta kontulariak sendatu zuela. Ea zekiten bi urte haietako
bakoitzean 30 dukat gastatu zituela kontulariak koinatuarekin.
18) Ea zekiten Getariako Beltran Untzetak eta lagunek (Pero Lopezen testamentu-betearazleek) Bekolako etxeaz zituzten eskubideak Joan Martinez
Olotzagakoa kontulariari eta emazteari utzi zizkietela. Ea zekiten Beltranek eta lagunek Joan Lopez
fraidea bederatzi urtez mantendu zutela, eskolara bidali zutela irakurtzen eta ikasten ikastera, eta urtero
15 dukat kostatu zitzaiela.
19) Ea zekiten, Pero Lopez Altzolaraskoa hil zenean, Martin Ruiz Errekondokoak eta testamentubetearazleek hiletak, urteurrenak eta ohiko gainerako elizkizunak egin zizkiotela Aizarnako elizan,
eta 50 dukat gastatu zituztela.
20) Ea zekiten Aizarnako elizan oso aspaldiko ohituraz, Bekolako etxekoek eta parrokiako beste zenbait etxe nagusietakoek urteko bost jai nagusietan
ogia eta argizaria eskaintzen zutela, eta Bekolakoei
urtero 3 dukat edo gehiago kostatzen zitzaiela.
21) Ea zekiten, Pero Lopez hil ondoren, lehenbizi
Beltran Untzetak eta testamentu-betearazleek, eta
gero kontulariak eta emazteak, guztira 15 urtean elizako eskaintza eta urteurrenak egin zituztela Bekolako hildakoen alde. Ea zekiten urtero 3 dukat edo
gehiago gastatzen zituztela.
22) Ea zekiten Joan Lopez Altzolaraskoak, fraide
sartu nahi izan zuenean, testamentua egin zuela, eta
koinatu kontulariari agindua eman ziola hark Katalina Arteagarekin izan zuen umea elikatzeko dirua
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eman zezan eta beste zenbait zor ordain zitzan.
23) Ea zekiten Joan Lopez fraideak testamentuan
aginduta bezala, kontulariak Joan Oiartzabal azpeitiarraren bidez 2.641 marai ordaindu zizkiola Katalina Arteagari umea hazteko, eta Valladolidko Maria Duerori Joan Lopez fraideak zorretan utzitako 2
dukat, Joan Salvatierrari 102 marai eta Celada batxilerrari 375 marai ordaindu zizkiela.
24) Ea zekiten kontulariak Joan Perez Zabalakoaren
bidez Joan Lopez Altzolaraskoa fraideari 6 dukat
eman zizkiola, behar zituelako.
25) Ea zekiten Pero Lopez Altzolaraskoa hil zenean
Bekolako burdinola, errota, presa eta aldaparoak
hondatuta geratu zirela, eta haiek diru asko gastatuta konpontzen ez baziren ez zutela etekinik emango.
26) Ea zekiten, Pero Lopez hil ondoren, Errezilgo
Martin Ruiz Errekondokoak eta testamentu-betearazleek konpondu egin zituztela Bekolako burdinola, errota, presa eta aldaparoak, eta horretan 180
dukat gastatu zituztela eta gero kontulariak ordaindu zituela.

daindu zituela eta errotan hobekuntzak egin zituela. Ea zekiten 1535. eta 1536. urteetan burdinolako
aldaparoak, zepo nagusi eta gurpilak eta errotarriak
egin zituela, eta haiek egiten eta garraiatzen, estolda
irekitzen, iltzeak ipintzen, ubideak konpontzen, gurpilei burdinazko uztaiak ipintzen eta beste zenbait
hobekuntza egiten 80 dukat gastatu zituela.
29) Ea zekiten urte batzuk lehenago kontulariak berriz ere gabia, ingudea eta boga berriak ipini zituela
burdinolan, eta 35 dukat kostatu zitzaizkiola.
30) Ea zekiten Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak, ezkondu ondoren, Bekolako Burniasoroko sagasti zaharra hesi egin zuela eta 3.750 marai kostatu
zitzaiola.
31) Ea zekiten kontulariak Kardelgo sagastia berriz
landatu zuela, eta Azpeititik ekarrita 205 sagarrondo
aldatu zituela, lurra aitzurtuz eta itxiturak ipiniz. Ea
zekiten hura 18 dukat kostatu zitziaola.
32) Ea zekiten Pagaldeko sagasti zaharrean kontulariak 524 haritz eta 200 gaztainondo aldatu zituela,
eta hura 8.500 marai kostatu zitzaiola.

27) Ea zekiten, Pero Lopez hil ondoren eta Martin
Ruizek eta lagunek burdinola eta errota konpondu
ondoren, Sebastian Artazubiagari burdinolarako ingudea, gabia eta boga 30 dukatean erosi zizkiola.
Ea zekiten kontulariak burdinolarako hainbat tresna
egin zuela: burdina pisatzeko balantza bere bi plater
eta gurutzearekin, burdinazko bi pisu, lau palanka,
palankatxo bat, bi borra handi, bi kurrika kurbatu,
burdina berotzeko borrak, bi zizel, bi zizel-borra, bi
agoa-borra, gako bat, burdin mearentzat hiru pala,
mea jotzeko mazotxoa, borra txikia, bi tobera, etab.
Ea zekiten hura guztia beste 40 dukat kostatu zitzaiola kontulariari.

33) Ea zekiten kontulariak Bekolako lurretatik ateratako 140 haritz aldatu zituela eta 2 dukat kostatu
zitzaiola.

28) Ea zekiten, orain artekoaz gain, kontulariak urte
batzuk lehenago burdinolan 1.000 teila ipini zituela Iraetan erosita, eta lau zurgin lata ipintzen ibili
zirela, 200 iltze ipini zituztela, haien garraioak or-

36) Ea zekiten Pagalden kontulariak lurrezko hesiak
egin zituela eta 15 dukat kostatu zitzaiola.

34) Ea zekiten Bekolako mendietako zuhaitzak
ikertzeagatik soldatatan 3.500 marai gastatu zituela.
35) Ea zekiten kontulariak, ezkondu ondoren, basozaina sei urtez eduki zuela Bekolako baso eta txaradiak zaintzen. Ea zekiten hura premiazkoa zela
ganaduek landareak honda ez zitzaten, eta basozainaren mantenu eta soldatagatik urtero 20 dukat gastatu zituela.

37) Ea zekiten Pagaldazuri baserria kontularia
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2.59. irudia. aizarnako
Pagaldazuri.

ezkondu zenean erorita zegoela, eta bertako soro eta
lurrak sasiak eta sastrakak hartuta.

gunek, Bekolako eskubide guztiak kontulariari eta
emazteari eman zizkietela.

38) Ea zekiten kontulariak, ezkondu ondoren, Pagaldazuriko baserria berreraiki egin zuela, eta zurgintza nahiz hargintzako lanak 120 dukat kostatu
zitzaizkiola.

44) Ez zekiten kontulariak Aizarnako plazan Bekolak zeukan Florentzia etxea konpondu egin zuela
eta zatia erantsi ziola. Ea zekiten han kontulariak 75
dukat (edo gehiago) gastatu zituela.

39) Ea zekiten kontulariak Pagaldazuriko soroak goldatzen eta itxiturak egiten 24 dukat gastatu zituela.

45) Ea zekiten kontularia ezkondu zenean Bekolako
baserri eta lurretan ganadurik ez zegoela, eta egon
izan balira lekukoek jakingo zuketela.

40) Ea zekiten Joan Martinez Olotzagakoa kontularia ezkondu zenean, Errotabarrena zaharkituta eta
hondatuta zegoela; baita errota, presa eta aldaparoak
ere. Ea zekiten hura dena berritu beharra zegoela.
41) Ea zekiten kontulariak Errotabarrena, presa eta
dena konpondu zuela, eta bertan zurgintza, hargintza, materialak eta gainerako guztia 130 dukat kostatu zitzaiola.
42) Ea zekiten Zornotza baserria oso zaharkituta
zegoela, erortzear, eta leku txarrean kokatuta. Ea
zekiten kontulariak Zornotza baserria leku egokian
berreraiki zuela eta 80 dukat kostatu zitzaiola.
43) Ea zekiten Martin Ruiz Errekondokoak eta la-

46) Ea zekiten Bekolako jabeak Pagaldazurin, Errotabarrenan eta Zornotzan ganadu larri eta xeherik
ipini izan ez balu, maizterrik ez litzatekeela bertara
joango. Ea zekiten baserri bakoitzean 60 dukateko
balioko ganadua ipini behar zela, bestela soroetan
alerik jasoko ez zelako.
47) Ea zekiten kontularia, ezkondu ondoren, bi urtez
ibili zela Bekolako burdinola eta errotarako maizter
bila, baina bi urte horietan geldirik egon zirela.
48) Ea zekiten bi urte horiek igarota kontulariak
Martin Indorekin tratua egin zuela, hark honi maileguz 300 dukat interesik kobratu gabe, maizter zen
denboraldirako, emanda. Ea zekiten burdinola eta
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errotaren errentagatik urtero 55 kintal burdina ordaintzen zizkiola, baina burdinolako atal nagusiak
konpontzea kontulariak ordaintzen zuela eta urtero
20 dukat kostatzen zitzaiola.
49) Ea zekiten Gipuzkoan dirua azkenaldian hamalautik bateko interesarekin (% 7,14an) eman ohi
zela maileguz. Ea zekiten kontulariak Bekolako zorrak eta hobekuntzak egiten 2.500 dukat inguru gastatu zituela. Ea zekiten diru horrek % 7,5ean urtero
175 dukateko etekina eman zezakeela.
50) Ea zekiten kontulariak Aizarnako elizan Bekolak zituen lehentasunengatik auziak izan zituela
eta haien ondorioz 40 dukat edo gehiago gastatu
zituela.
51) Ea zekiten kontularia, ezkondu ondoren, Bekolako ondasunak kudeatzen ibili zela, zaldiz eta
morroiak lagundurik. Ea zekiten bestela ondasunak
galdu egingo zirela eta hark bi urteko denbora edo
gehiago eman zuela kudeaketan. Ea zekiten urtero
lan harengatik 20 dukat merezi zituela.

2.60. irudia. aizarnako aizpuru.

52) Ea zekiten kontulariak, ezkondu ondoren, BeEa zekiten orain arte galderetan adierazitakoa Azkolari Zestoako Kontzejuaren zergetan zegokiona
ordaindu zuela, hau da, urtero 2 dukat edo gehiago. peitian, Zestoan eta inguruetan ezaguna zela.
Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak eta emaz53) Ea zekiten Martin Ruiz Errekondokoak eta Pero
Lopez Altzolaraskoaren gainerako testamentu-be- teak prestaturiko galderei erantzuten hasi ziren zin
tearazleek, kontularia ezkondu zenean, haiek Be- egindako lekukoak.
kolako ondasunez zituzten eskubide guztiak senar- Pedro Arizmendi hargin azpeitiarrak, 47 urtekoak,
emazteei eman zizkietela.
erantzun zuen lehenbizi. 28, 38 eta 40-44. galderei
54) Ea zekiten Pero Lopez Altzolaraskoak Joan buruz zekiena adierazi zuen. Bekolako burdinolan eta
Amilibia maisuari 250 kintal burdina zor zizkiola, errotan egindako konponketak 60 dukat balio zuela
eta horretarako fidatzaile hauek aurkeztu zituela: zioen, Joan Aizpuru hargin-maisuaren ustez. PagaldaMartin Otxoa Artazubiagakoa, Esteban Artazubiaga, zurin egindako hargin-lanak 46 dukat eta 6 erreal kosSebastian Artazubiaga eta Joan Otxoa Gorosarrikoa tatu omen ziren. Zurgin-lanak 60 dukat kostatu omen
zestoarrak. Ea zekiten 150 kintal Pero Lopez Altzo- ziren. Errotabarrenan ere, hurenez hurren 19 dukat eta
laraskoak berak ordaindu zituela, baina gainerako 98 dukat kostatu omen ziren zurgintza-lanak eta har100 kintalak fidatzaileek ordaindu zituztela. Ea ze- gintza-lanak. Zornotza baserri berria egitea ere 67 bat
kiten azkenean Joan Martinez Olotzagakoak ordain- dukat kostatu omen zen. Aizarnako Florentzia etxean
egindako hargin-lanek 15 dukat balio omen zuten.
du zizkiela fidatzaileei 100 kintalak.
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- Joan Aizpuru zurgin-maisu azpeitiarrak, 47 urtekoak, 28, 38 eta 42-44. galderei erantzun zien. 28.
galderan aipatutako lanak ikertzen ibilia zen, Lope
Zelaia eta Joan Aldalur zurgin-maisuekin batera.
Zurgin-lanak 70 dukat kostatu omen ziren. Pagaldazuri berritzen 60 dukat gastatu omen zituen kontulariak zurgintzan. Errotabarrena berritzen Aiako Martin
Olazabal ibili omen zen, eta 98 dukat kostatu omen
zen, hargin-lanak kontatu gabe. Zornotza baserri berria egiten 60 dukat gastatu omen zituzten zurgintzan.
Florentzia etxea konpontzen, berriz, 50 dukat gastatu
omen zituzten zurgintzan.

zen. Florentzia etxean egindako konponketen kostua
50 dukatekoa omen zen. Bekolaren baserri bakoitzean
60 dukat balio zuen ganadua ipini beharra omen zegoen. Gainerakoan Lope Zelaiak ontzat eman zuen
galderek ziotena, nahiz eta askotan gastuen kopuru
zehatza zenbatekoa zen jakin ez.
- Zestoako Joan Aldalur zurgin-maisuak 57 urte
zituen, eta 4, 20, 25-32, 35-41, 43-49, 51 eta 52. galderei erantzun zien. 28. galderaren arabera, Bekolako
burdinola eta errota konpontzea 60 dukat kostatu
omen zen, zurgintzari zegokiona bakarrik. Pagaldazuri berritzeko zurgintza-lanetan 60 dukat gastatu
omen zituen kontulariak. Errotabarrena konpontzeko
zurgintza-lanak 98 dukat kostatu omen ziren. Zornotza baserri berria egiten zurgintzaren kostua 60 dukatekoa omen zen, eta Florentzia etxekoaren zurgintzakostua 50 dukatekoa. Pagaldazurin eta Errotabarrenan
60 dukateko ganadua behar omen zen, eta Zornotzan
20 dukatekoa. Joan Aldalurrek galderek ziotena ontzat hartu zuen, oro har, nahiz eta batzuetan bertako
gastuen zenbakiak zehatz jakin ez.

- Martin Egaña zurgin zestoarrak 75 zituen, eta 4,
5, 19-21 eta 25-54. galderei erantzun zien. Pero Lopez
Altzolaraskoaren hiletak eta elizkizunak ordura arte
40 dukat inguru kostatu omen ziren. Martin Egaña
Bekolako burdinola konpontzen ibili omen zen. Kontulariak Bekolako mendietan basozaina hiruzpalau
urtez eduki omen zuen. Pagaldazurin lurrak prestatzen Pedro Egaña ibili omen zen, eta 11 dukat kobratu
omen zuen lanagatik. Hesiak Martin Amilibiak egin
omen zituen, 7 dukat kobratuta. Beste zenbait itxitura
- Zestoako Martin Amilibia harginak 60 urte zituen,
egiten 3 dukat gastatu omen zitun kontulariak Pagaleta 20, 21, 31, 32, 35, 37-39 eta 42-52. galderei erandazurin.
tzun zien. Martin Amilibia Kardelgo sagastian sagaZornotza baserri berriko zurgintza-lanak Martin rrondoak aldatzen eta itxiturak egiten ibili zen kontuEgañak berak egin zituen. 24 dukat kobratu zuen lan- lariaren aginduz. Pagaldazurin etxea berritzen Martin
agatik, eta egurrak Bekolako mendietatik eta Zes- Amilibia eta Pedro Iribarrena ibili omen ziren hargintoako Kontzejuaren mendietatik ekarri omen zituzten. lanak egiten. 36 “estado” (“estado” 1 = 7 oin) neurriko
Oro har galderek ziotenari baiezkoa eman zien Martin hormak, “estado” bakoitza 32 txanponean eraiki omen
Egañak, baina kontulariak zenbait lanetan zenbat gas- zituzten, eta beste zenbait konponketa ere egin omen
zuten. Pedro Arizmendi eta Domingo Igartza harginek
tatu zuen ez zekien zehatz.
ere balioetsi omen zuten Pagaldazuriko lana.
- Lope Zelaia zurgin-maisu zestoarrak 60 urte ziPagaldazurin luberria eta itxiturak egiten ibili zen
tuen, eta 4, 20, 25-33 eta 35-53. galderei erantzun
zien. Lope Zelaiak, hain zuzen, Joan Aizpuru eta Martin Amilibia. 5 dukat eta 3 txanpon kobratu ziJoan Aldalur zurginekin ikertu omen zituen Bekolako tuen. Beste langile batzuek (hau da, Pedro Egañak
burdinolan eta errotan azken bi urteetan egindako eta Domingo Arangurenek) 11 dukat kobratu omen
konponketak. 60 dukat inguru gastatu omen zituen zuten. Zornotza baserrian ere, Martinek konponketakontulariak. Pagaldazuri berritzeko zurgintza-lanak lanak egin omen zituen. Hargintza-laneko “estado”
69 dukat kostatu omen ziren. Errotabarrena konpon- edo 7 oineko neurri bakoitza dukat bat kostatu zen.
tzen zurgintzaren kostua 98 dukatekoa izan omen zen. Gipuzkoan, azkenaldian, dirua maileguz 14tik bateko
Zornotza baserri berria egitea 60 dukat kostatu omen (% 7,14ko) korrituarekin ematen hasi omen ziren.
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- Zestoan bizi zen Domingo Egurtza harginak, 58
urtekoak, 20, 21, 28, 30-32, 36-39 eta 41-45. galderei
erantzun zien. Pagaldazurin 36 “estado”ko harginlanak omen zeuden eraikita, eta urrezko 36 gaztelau
kostatu omen ziren. Kontulariak Pedro Egañari 11
dukat eman omen zizkion Pagaldazuriko soroak goldatu eta itxiturak egiteagatik. Zornotza baserriko hargintza-lanek 7 dukat balio omen zuten. Gainerakoan
galderek ziotena ontzat hartu zuen, baina egindako
hainbat lanen kosturik ez zekien.
- Zestoako Martin Zulaikak, 50 urteko burdinolaurtzaileak, 4, 6, 8-11, 13, 14, 17-21, 25, 26, 28-36
eta 38-54. galderei erantzun zien. Pero Lopez Altzolaraskoa kartzelan egon zenean, gastuak Anton Altzolaratsek ordaindu omen zituen. Gero kontulariak
Sebastian Artazubiagaren bidez 10 dukat ordaindu
omen zizkion Antoni. Iraetatik Bekolara 1.000 teila
garraiatzea 3 dukat kostatuko omen zen. Joan Amilibiak Pagaldeko sagastira bere mintegitik haritzak eta
gaztainondoak eraman omen zituen. Haritz-landareak
5na marai balio omen zuen, eta gaztaina-landareak 6
edo 7na marai. Pedro Ausoroetxeak landatu omen zituen, lan horregatik landareko 5 marai kobratuta. Pagaldazurin orduan 40 dukat balio zuen ganadua omen
zegoen, kontulariak ipinita.

Bekolako etxeak eta bere baserriek Zestoako Kontzejuari zergengatik eta gastuengatik zegokiona ordaintzen
omen zuten. Kontzejuak bere basoak salduta ordaintzen
omen zituen bere gastu gehienak, eta gainerakoa bertako etxeek ordaintzen omen zuten. Galderei baiezkoa
eman zien, gastuen zifrak ez zekizkiela adierazita.
Zestoako Pedro Iribarrena harginak, 58 urtekoak,
2-9, 13, 17, 18-21, 25-28, 30-32 eta 35-52. galderei
erantzun zien. Bekolako basoak zaintzen bi gizon ibili
omen ziren, lehenbizi bat eta gero bestea, hiruzpalau
urtez. Pagaldazurin hargin-lanak Martin Amilibiarekin batera egin omen zituen. Hormetako “estado”
bakoitzagatik 20 txanpon ordaindu omen zien kontulariak. Karea eta harria (garraio eta guzti) kontulariaren kargu izan omen zen. Galderei baiezkoa erantzun
zien, baina lan bakoitzean adierazitako kostua zenbatekoa zen ez zekiela adierazi zuen.
- Azpeitiko Martin Ugartek, 60 urteko teilaginak,
30, 36 eta 39. galderei erantzun zien. Bekolako Burniasoro sagastian lan egin omen zuen kontulariarentzat. 7 dukat kobratu omen zituen. Pagaldazurin hesiak egiteagatik 10 dukat kobratu zituen. Beste itxitura batzuk egiteagatik 12 bat dukat ere ordaindu omen
zituen kontulariak.

2.61. irudia. aizarnako
aranguren baserria.
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- Joan Martinez Untzetakoa, 61 urteko getariarra,
Joan Lopez Altzolaraskoaren eta Maria Lopez Altzolaraskoaren osaba zen, haien ama zenaren anaia. Kontulariak prestaturiko galdera guztiei erantzun zien.
Pero Lopez Altzolaraskoa Joan Arteagari 600 dukat
ordaintzera kondenatu zutenean, Zumaiako Joan Fernandez Izetakoa probestua kondenatik at geratu zen,
ondasunik ez zeukalako.

jo zuen, baina hainbat lan eta konponketaren kostu
zehatzik ez zekien.

- Aiako Martin Olazabal zurginak 70 urte zituen, eta
4, 25-28, 36-47 eta 49. galderei erantzun zien. Martin
Ruiz Errekondokoak, Joan Martinez Untzetakoak eta
Beltran Untzetak aginduta, Bekolako burdinola eta
errota konpondu zituen. 120 dukat kobratu zuen zurginlanengatik (azken zatia kontulariak ordainduta). PagalPero Lopez Altzolaraskoa hil eta kontularia ezkon- dazuriko baserria ere konpondu omen zuen. Lan haietan
du zen arte, Joan Lopez Altzolaraskoa eta honen arre- guztira 160 lagile eta ofizial ibili omen ziren. Gabia eta
bak Getarian Maria Joan Amilibia amonak hazi omen boga berriek 10 kintal burdina balio omen zuten.
zituen. Amona hil zenean, Joan Lopez gaztea denboMartin Olazabalek Errotabarrena kontulariak aginraldi batez Beltran Untzetaren etxean bizi izan omen
zen. Pero Lopez hildakoan, hiletak eta urteurrenak Ai- duta konpondu omen zuen. Zurgintzako lanen kontua
zarnako elizan Beltran Untzeta osabak eta Maria Joan 98 dukat ingurukoa izan omen zen.
Amilibia amonak ordaindu omen zituzten. Joan Mar- Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoak, 60 urteko
tinez Untzetakoak galderek ziotena ontzat hartu zuen.
adinekoak, 1-29, 37 eta 40-54. galderei erantzun zien.
- Zestoako Esteban Arangurenek, 73 urteko adine- Maria Lopez Altzolaraskoa eta Joan Lopez fraidea
koak, 4, 18, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 35-37, 39, 40, 42, lehengusu propioak zituen. Pero Lopez hil zenean,
44-49 eta 51-53. galderei erantzun zien. Pagaldazu- Martin Ruizek, Joan Martinez Untzetakoak eta Belrin Pedro Egañak eta Martin Amilibiak jardun omen tran Untzetak, 600 dukat ordaindu omen zizkioten
zuten lanean kontulariak ordainduta. Joan Martinez Joan Ruiz Arteagakoari. Gero zor hura kontulariak
Olotzagakoa kontularia bi urtez ibili omen zen Beko- ordaindu zien hirurei.
lako burdinola eta errotarako maizter bila. Mendaroko
Pero Lopez Altzolaraskoa Martin Ruizen osaba
Joan Lopez Labekoak hartu nahi omen zituen errentan, baina prezioan ez omen ziren ados jarri. Galde- zen, amaren anaia, eta 40 dukat zor zizkion Martini,
rei, oro har, baietz erantzun zien, baina hainbat lan eta Joan Martinez Loidikoa eskribauak egindako agiriaren arabera. Pero Lopezek Martinen arreba Maria
konponketaren kostu zehatzik ez zekien.
Ruiz Errekondokoari beste 17 dukat zor zizkion.
- Zestoako Anton Altzolaratsek 40 urte zituen,
Joan Lopez Altzolaraskoa gaztetan Getarian Beleta erantzuna emandako galderak hauek ziren: 3, 14,
20-23, 25-28, 30-48, 50 eta 52-54.a. Anton Altzola- tran Untzetaren etxean hazi omen zen. Beltranen
rats Pero Lopez Altzolaraskoa zenaren sasiko semea anaia apaizak eta Beltranen amak mantendu omen zuzen, hau da, Joan Lopez Altzolaraskoaren eta Maria ten. Pagaldazurin eta Errotabarrenan 100na dukateko
Lopez Altzolaraskoaren anaiordea. Pero Lopez aita ganadua ipintzea komeni omen zen, eta Zornotzan 24
preso egon zenean, Antonek 19 dukat ordaindu zi- dukatekoa. Altzolarats jauregikoekin auzi latzak izan
tuen kartzela-gastuengatik, eta haiek artean kobra- omen zituzten Aizarnako elizan eserleku, kapera eta
tu gabe zeuzkan. Aizarnako elizan kontulariak des- hilobiez, eta kontulariak gastu batzuk egin omen ziadostasuna izan omen zuen Altzolarats jauregiko tuen. Galderei baiezkoa eman zien, oro har.
jabearekin (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizen- Domingo Aranguren zestoarrak 40 urte zituen,
tziatuarekin). Hilobian 6 dukateko gastua egin omen
zuen kontulariak. Galderek ziotena, oro har, ontzat eta galdera hauei erantzun zien: 27, 29, 39, 47 eta
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2.62. irudia.
Valladolidko Plaza
nagusia.

48.ari. Sebastian Artazubiaga zenari erosi omen zizkion kontulariak boga, gabia eta ingudea burdinolarako. Domingo Arangurenek eta Pedro Egañak goldatu omen zituzten Pagaldazuriko lurrak. 10 edo 11
dukat ordaindu omen zien kontulariak. Galderei, oro
har, baiezkoa erantzun zien.

urteurrenak; baita Pero Lopezen emazte eta Beltranen
arreba Maria Perez Untzetakoarenak ere, Getariako
elizan. Izan ere, Maria Perez Untzetakoa Getariako
elizan hobiratu zuten.

Joan Martinez kontularia ezkondu zenean, Bekolako zorrak ordaintzeko dotea agindu omen zuen, bai- Pedro Ausoroetxea zestoarrak 29 urte zituen, eta na hartzekodunek zorraren zati bat barkatu egin omen
17, 18, 20, 21, 25, 26, 28 eta 30-52. galderei erantzun zioten. Pero Lopezen seme-alabak, aita hil ondoren,
zien. Pedro Ausoroetxearen emaztea Joan Lopez Al- Getarian amonak eta Beltranen anaia Fortun Untzeta
tzolaraskoa fraidearen arreba zen. Pedrok, beraz, Joan apaizak hazi omen zituzten.
Martinez kontularia koinatua zuen. Pero Lopez hil ze- Martin Indo zestoarrak, 35 urteko adinekoak, galnean, Bekolako etxeari teila kendu eta eraman egin
dera hauei erantzun zien: 27, 29, 35, 47-49 eta 51.ari.
omen zuten Kontzejuari zergak ordaintzeko.
Martin Indok urte eta erdi lehenago hartu zizkion
Kontulariak auzia izan omen zuen Altzolarats jau- kontulariari errentan Bekolako burdinola eta errota,
regiko San Joan Perez lizentziatuarekin Aizarnako eli- galderan adierazitako baldintzekin.
zako lehentasunez. Galderei baiezkoa eman zien, nahiz
- Aizarnako Ana Aurrekoetxea serorak 27 urte zieta lan eta konponketa askoren prezio zehatza jakin ez.
tuen, eta 20. eta 21. galderei erantzun zien. Aizarnako
- Getariako Beltran Untzetak 45 urte zituen, eta elizan hiletak, urteurrenak eta eskaintzak egiten azken
Maria Lopez Altzolaraskoaren eta Joan Lopez frai- 8 urtean ikusi omen zituen, baina Bekolakoek aspaldearen ama zenaren anaia zen. 5, 6, 18, 19, 26 eta 53. ditik egiten omen zituzten.
galderei erantzun zien. Beltran Untzetaren ama Maria
- Azpeitiko Joan Oiartzabalek 43 urte zituen, eta
Joan Amilibiak ordaindu omen zituen hasieran Aizarnako elizan Pero Lopez Altzolaraskoaren hileta eta 22-24. galderei erantzun zien. Joan Lopez Altzola- 151 -
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raskoa fraideak testamentua egin omen zuen Alonso
Benavente eskribauaren aurrean. Joan Oiartzabal lekuko izan omen zen. Gero Joan Martinez kontulariak
Katalina Arteagari dirua ordaindu omen zion, Joan
Lopezekin izandako umea elikatzeko. Ordainagiria
Joan Martinez Mañarinzelaikoa eskribauaren aurrean
eman omen zuen Katalinak.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Debako Miguel
Ibañez Sasiolakoa eta Joan Garate gaztea, eta Zestoako Joan Artzuriaga (ikus [XVI. m. (37-I) 6] agiria).

- 1537-IX-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Milia Amilibia alarguna azaldu zen.
Lehenago Arroako Esteban Luberriagak 5 dukat maileguz hartu zizkion, eta egun hartan zorra ordaindu
Gero Valladoliden Joan Oiartzabalek Joan Lopez egin zion. Beraz, Milia zestoarrak Estebani ordainafraidearen zor batzuk ordaindu zituen: Maria Duerori giria eman zion. Lekuko Joango Arretxe, Martin Zu2 dukat, Joan Salvatierrari eta Celada batxilerrari 102 biaurre eta Joan Gorosarri zestoarrak izan ziren (ikus
marai. Zor haiek gero kontulariak ordaindu zizkion [XVI. m. (37-IX) 6] agiria).
Joan Oiartzabali.
- 1537-IX-19an, Zestoako Enekosauztegin, Este- Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak 49 urte ban Eztiola eskribauarekin zestoar hauek elkartu zizituen, eta galdera hauei erantzun zien: 2-4, 6-9, 11, ren: batetik, Joango Amilibia eta Grazia Arratia emaz13, 14, 20, 21, 25-35 eta 45-54. galderei. Blas es- tea, eta, bestetik, Marina Artiga (Joan Arretxeren
kribauak Joan Lopez fraidea eta Maria Lopez Al- emaztea). Joangok eta Graziak Baio aldean zeukaten
tzolaraskoa arreba, hirugarren mailako lehengusu lursaila saldu zioten Marina andreari.
omen zituen. Blasen aita Martin Otxoa ArtazubiaLursaila lugorri zegoen eta otadia zen. Mugakide
gakoa Pero Lopez Altzolaraskoaren fidatzaileetako
bat izan omen zen, honek Joan Arteagari egindako hauek zituen: batetik, Marina Artigaren lurrak (lehenago Joangori eta Graziari erosiak) eta Kontzejuaren
zorrean.
lurrak, bestetik Gesalagako sagastia, eta behean MiPero Lopezek Joan Mirubia maisuari 25 kintal bur- gel Artazubiaga jostunaren sagastia. Guztira 60 sagadinako zorra egin eta Sebastian Artazubiagak ordain- rrondoko azalera zuen lursailak, eta 6 txanpon balio
zuen sagarrondo izeneko azalera-unitate bakoitzak (1
du omen zuen (ikus [XVI. m. (37-V) 15] agiria).
txanpon = 7,5 marai). Lursailak, bere itxitura eta zangarekin, guztira 19 dukat eta Gaztelako 2 erreal balio
2.1.21. Amilibitarren tratu eta agiriak
zuen.
- 1537-I-11n, Deban, Sebastian Arriola eskribauaMarina Artigak egun hartan 2 dukat eta 6 erreal
ren aurrean Domingo Alvarado debarra azaldu zen.
Domingok, dirudienez, enkantean itsasontzia eta ber- ordaindu zituen, baina 19 dukat eta 2 erreal osatzeko
tan zituen ardoak saldu zizkion zestoarren bati, 260 falta zena lehenago ordaindu zien. Gainera, Marinak
dukatean. Domingok, nonbait, zorra egin zion De- uztailaren 17an Grazia Arratiari beste 15 dukat eta 2
bako Maria Otxoa Gaintzakoari (Martin Otxoa Gain- erreal eman zizkion maileguz honen aitak, amak eta
izebak utzitako zorrak ordaintzeko. Graziak Marinari
tzakoaren emazteari).
15 dukat eta 2 erreal haien obligazio-agiria Debako
Bestalde, badirudi Martin Amilibiak eta Joan Mar- Joan Martinez Gorozikakoa eskribauak idatzita eman
tinez Usarragakoak ere zenbait dukat eta itsasaldien- zion, Joango senarrak ahalordea emanda.
gatiko irabaziak zor zituztela. Dena den, azken bi
Joangok eta Graziak ziotenez, Baioko lursaila salhauek eta Martin Otxoa Gaintzakoak zorraren zati bat
Domingo Alvaradori ordaindu egin zioten, eta honek tzeko asmotan zebiltzala Zestoako bi parrokietan eta
senide eta lagunen artean jakinarazi zuten, eta Marina
ordainagiria eman zien.
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2.63. irudia.
aizarnazabalgo
amilibiaundi.

Gero, eskribaua eta lekuko berak aurrean izanik,
Artiga izan zen gehien eskaini ziena. Baioko lursailaren saneamendurako fidatzaile gisa Lasturko Joan Marina Artigak Grazia Arratiari eta Joan Etxezabali
ordainagiria eman zien, 15 dukat eta 2 errealeko zorra
Etxezabal aurkeztu zuten Joangok eta Graziak.
ordaindu egin ziotelako (ikus [XVI. m. (37-IX) 24]
Lursailaren saneamendua bermatzeko, senar- agiria).
emazteek Zestoako hiribilduan zuten etxea hipoteka- 1537-X-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauatu zuten. Etxeak mugakide zituen Joan Akoaren etxea
eta Aspe etxea, eta Aspeazpiko baratzea eta sagastia. ren aurrean Milia Amilibia eta Arroako Esteban LubeJoangok Amilibiko etxean zuen senipartea ere hipo- rriaga azaldu ziren. Estebanek eta bere emazteak Miliatekatu zuten. Joan Etxezabalek Lasturko bere Etxeza- ri lehenago 10 dukateko zorra egin zioten, eta egun harbal etxea hipotekatu zuen. Etxe hura errege-erreginei tan Estebanek zati bat (5 dukat) itzuli zion. Ondorioz,
erosi zien, hain zuzen Lopeitza Etxezabalek delitua Miliak ordainagiria eman zion Esteban Luberriagari.
eginda, haien esku zegoelako. Salmenta-agirian le- Lekuko Lope Loiola, Domingo Aia eta Joan Arretxe
kuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (37-X) 1] agiria).
jostuna, Pedro Olazabal, Pedro Olaskoaga eta Joango
Arretxe.
2.1.22. Areitzagatarren agiriak
Jarraian, Grazia Arratiak zin egin zuen salmenta- - 1537. urtean, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaagiriaren aurka ez zuela ezer argudiatuko.
ren bidez Joan Migelez Askizu-Eizagirrekoak ahalordea eman zien lau laguni. Hauek ziren ahalordea
Ondoren, Baioaldapan, Joango Amilibia eta Gra- jasotakoak: Joan Perez Etxezarretakoa, Joanes Areizia Arratia saldutako lursailean zeuden. Marina Arti- tzaga apaiza, Joan Perez Elorriagakoa eta Madalena
gak haiek eta beste batzuk lursailetik kanporatu egin Narruondo (Joan Migelezen emaztea). Hauek Joan
zituen, eta bertan jabe gisa ote batzuen adarrak moztu Migelezen auzietan ordezkari izango ziren, batez ere
zituen.
Zumaiako Maria Joango Areitzagarekin zuen auzian.
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Maria Joangok Joan Migelezi Zumaian saldutako baratzeaz zuten desdostasuna (ikus [XVI. m. (37-I) 1]
agiria). Joanes Areitzaga apaiza, hain zuzen, Joan Sebastian Elkanorekin Moluketarako bigarren espedizioan, 1525. urtekoan, ibilia zen.
- 1537-III-15ean, Zumaian, Joan Arbestain eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Pedro Garro
zen senarra, (Pedro Garroren eta Katalina Antsorregiren semea), eta Ageda Arantza emaztea (Kristobal
Arantza zenaren eta Katalina Garro “Txafarko”ren
alaba). Biak Joanes Areitzaga apaizak ezkondu zituen. Katalina Garro alargunak alabari Zumaian bizi
zen etxea dote gisa eman zion; baita lau ohe eta bertako arreoa ere. San Pedro elizan zuen hilobia ere
eman zien.

- 1537-V-3an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Zumaiako Joanes Areitzaga apaiza eta
Gartzia Agirre, eta Debako Pedro Usarraga eta emaztea aurkeztu ziren. Joan Areitzaga Zumaiako Agirre
etxearen jabe Gartzia Agirreren zaintzailea zen. Gartzia Agirre gazterik Maria Perez Usarragakoarekin
ezkondu zenean, honen gurasoek dotea agindu zieten,
eta egun hartan zati bat (30 dukat) ordaindu zuten.
Ondorioz, Joanesek eta Gartziak bi debarrei ordainagiria eman zieten. Lekuko zumaiar hauek izan ziren:
Joan Gorostiaga, Domingo Errezusta eta Joan Gartzia
Villafrancakoa (ikus [XVI. m. (37-V) 3] agiria). Agiria sinatu zutenetako bat Joanes Areitzaga apaiza izan
zen, 1525. urtean Joan Sebastian Elkanorekin Moluketarako bigarren espedizioan parte hartutakoa.

Senar-emazteek Katalina Garro bizi zen artean
etxean eduki eta mantenduko zuten. Etxearen mugakideak zeintzuk ziren ere zehaztu zuten. Ezkontza legezko seme-alabarik eduki gabe hausten bazen, emandako ondasunak jatorrizko enborrera itzuliko ziren.

- 1537-VII-16an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Perez
Areitzagakoa eta Joan Errementari (Arroakolako olagizona) elkartu ziren. Arroakolako burdinola eta errota ustiatzeko kontratua egin zuten.

Ezkontza-kontratuan lekuko zumaiar hauek izan
ziren: Pedro Zabala, Domingo Arantza de Joan Perez
Iruñekoa (ikus [XVI. m. (37-III) 13] agiria). Aipatutako Joanes Areitzaga apaiza, hain zuzen 1525ean
Joan Sebastian Elkanok Moluketara abiatutako bigarren espedizioan parte hartutakoa zen.

Arteagako etxearen zati bat errentan hartuta zeukan
Joan Perezentzat izango zen burdinola eta errota denboraldiaren erdian, eta Joan Errementari jabearentzat
eta bere semeentzat beste erdian. 15 eguneko txandak
izango zituzten elkarren segidan, Joan Perezek Arteaga etxea errentan zeukan bitartean.

- 1537-IV-10ean, Deban, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean Martin Arriola-Murgia azaldu zen.
Joan Areitzagaren alaba Katalina Areitzagak, lehendik 3 dukat zor zizkion Martini (Petri koinatuarengatik). Katalina Erretenek eta Joan Goio zenek, berriz,
Katalina Areitzagari zor zizkioten 3 dukat. Katalina
Erretenen etxea zeukan Joan Astigarretak 3 dukat ordaindu zizkion Martin Arriola-Murgiari, eta honek
ordainagiria eman zien Katalina Areitzagari eta Katalina Erreten zenaren ondorengoei.

Burdinola edota errota matxuratzen zirenean, bi aldeek konpondu beharko zituzten. Horretan galdutako
egunak nola berreskuratu ere zehaztu zuten. Zozketa
eginda, Joan Perez Areitzagakoari egokitu zitzaion lehen 15 egunetan lan egitea.
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
Akoa, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Martin Legarda (ikus [XVI. m. (37-VII) 25] agiria).

- 1537-VII-28an, Deban, Sebastian Arriola eskriOrdainagirian lekuko debar hauek izan ziren: Pe- bauarengana hauek hurbildu ziren: batetik, Joan Pedro Arraskaeta, Joan Otxoa Arriolakoa eta Esteban rez Areitzagakoa eta Joan Otxoa Arriolakoa (Domingo Zelaetaren zaintzaile gisa), eta, bestetik, Bizente
Arriola (ikus [XVI. m. (37-IV) 5] agiria).
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2.64. irudia. Itziarko
sorazuaundi.

Sorazu. Bizentek Domingo Zelaetarentzat bere bi zubiaga, Domingo Aranburu eta Martin Gorosarri.
zaintzaileei 29 dukat (dirutan eta burdinatan) eman
Jarraian Monjo ikazkinak obligazio-agiria eman
zizkien maileguz, eta hauek konpromisoa hartu zuten
zion Domingo Arangureni, 4 dukat ken erreal bat
zorra hurrengo urtean ordaintzeko.
hurrengo Eguberrietarako ordaintzeko konpromisoa
Obligazio-agirian lekuko debar hauek izan ziren: hartuz. Lekuko Migel Artazubiaga, Domingo AranFrantzisko Peña eta Domingo Ormaetxea apaizak, eta buru eta Joan Perez Areitzagakoa izan ziren (ikus
Joan Alos Gebarakoa harakina (ikus [XVI. m. (37- [XVI. m. (37-IX) 13] agiria).
VII) 30] agiria).
- 1537-IX-30ean, Deban, Sebastian Arriola eskribaua- 1537-IX-10ean, Zestoako errebalean, Blas Arta- ren aurrean Maria Joan Sarasua (Aparizio Areitzaga maizubiagaren aurrean Zumaiako Lazaro Areitzaga azal- suaren alarguna) eta Errodrigo Sasiola altxorzaina elkardu zen. Ahalordea eman zion Joan Mendaro koinatua- tu ziren. Lehenago Errodrigok Maria Joani Debako
ri eta Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari hiribilduan orubea erosi zion 12 dukatean, baina egun
eta beste 5 prokuradoreri, Zarauzko Grazia Mantelola- hartan Maria Joanek Errodrigori erosi zion orube bera
rekin zuen auzian ordezka zezaten. Lekuko Joan Ere- 12 dukatean. Maria Joan Sarasuak kopuru hura altxorño, Martin Ondalde eta Martintxo Artazubiaga izan zainari urtebete barru ordainduko zion.
ziren (ikus [XVI. m. (37-IX) 11] agiria).
Salmenta-agirian lekukoetako bi, debar hauek izan
- 1537-IX-10ean, Arroan, Blas Artazubiaga es- ziren: Areizti batxilerra eta Joan Ibañez Areitzagakoa
kribauaren aurrean Oiartzungo Monjo ikazkina eta barberua (ikus [XVI. m. (37-IX) 31] agiria).
Arroako Joan Perez Areitzagakoa agertu ziren. Elka- 1537-X-10ean, Zumaian, Joan Arbestain eskrirrekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak
egin zituzten. Zestoako Domingo Arangurenek 4 bauarekin hauek elkartu ziren: batetik, Zumaiako
dukat ken erreal bat ordaindu zizkiolako, Joan Pe- Paskuala Areitzaga (Martin Aizarnazabalen alargurezek ordainagiria eman zion Monjo ikazkinari. Le- na), eta, bestetik, Martin Diaz Mirubikoa. Paskualak
kuko honako zestoar hauek izan ziren: Migel Arta- eta senar zenak lehenago Zestoako Sebastian Artazu- 155 -
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- 1537-V-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauabiaga zenari 17 dukateko zorra egin zioten, eta honen
suhi Pedro Egaña eta Joan Bengoetxea aizarnarrek ren aurrean Zumaiako Joan Esnal eta Zestoako Martin Olazabalaga elkartu ziren. Zestoako probestuorde
ondasunak exekutatu egin zizkieten.
Julian Olazabalen etxe aurrean Martinek Joani obligaEgun hartan, ordea, Martin Diazek 17 dukat mai- zio-agiria eman zion; izan ere, Joan Esnali egurretan
leguz eman zizkion Paskualari zorra ordaintzeko, eta egindako lanagatik 65 txanpon zor zizkion Martin Olahonek urtebeteko epean itzuliko zizkion Martin Diazi zabalagak. Zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean
17 dukatak. Lekuko Martin Iuntziaga, Joan Indo eta ordainduko zion. Lekuko Pedro Akoa, Joan Fernandez
Olazabalgoa eta Julian Olazabal izan ziren.
Pedro Oikina izan ziren.
Egun berean, Zestoan, eskribau beraren aurrean Zumaiako Joan Esnal eta Zarauzko Joan Arbestain azaldu
ziren. Zarauztarra Joan Esnalen arreba Maria Esnalekin
ezkondu zenean, Zumaiako Joan Arbestain eskribauaren aurrean Joan Esnalek dotea agindu zien. Dote haren
lehen zatia (26 dukat) ordaindu zuelako, zarauztarrak
zumaiarrari ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar
- 1537-X-23an, Zumaian, Joan Arbestain eskri- hauek izan ziren: Joan Garratza, Martin Zubiaurre eta
bauaren aurrean Joanes Areitzaga apaiza (Gartzia Agi- Julian Olazabal (ikus [XVI. m. (37-V) 24] agiria).
rre adingabearen zaintzaile gisa) eta Joan Gorostiaga
- 1537-IX-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizumaiarrak elkartu ziren. Maria Beltran Laurgainen
senar Martin Etxabe zenak Joan Agirreri (Gartzia Agi- bauaren aurrean Asentzio Igartza eta Fernando Olazarreren aitari) zorra egin zion, eta egun hartan Maria bal medikua azaldu ziren. Gallari baserriko ganaduak
Beltranen izenean Joan Gorostiagak sei dukat eman ugaldu zirelako, irabazien erdia Asentziorena zen, eta
zizkion Joanes Areitzagari. Honek Joani eta Maria erdi hori Fernando Olazabali saldu zion 1.530 maBeltrani ordainagiria eman zien, lekuko hauek izanik: raitan. Fernandok diru horiek ordaindu zizkiolako,
Martin Perez Mantzizidorkoa, Joan Saez Zumaiakoa Asentziok ordainagiria eman zion.
eta Joan Indo (ikus [XVI. m. (37-X) 22] agiria).
Gainera, Fernando Olazabali Gregorio Elizaldek
zor zizkion 3 dukat Asentziorentzat izango ziren. Le2.1.23. Olazabaldarren agiri eta tratuak
kuko Gregorio Elizalde, Martin Arzallus eta Julian
- 1537-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Olazabal izan ziren.
ren aurrean Debako Joan Olazabal eta Zestoako DoJarraian, Gregorio Elizaldek obligazio-agiria eman
menja Akoa elkartu ziren. Domenja, hain zuzen, Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna zen, eta Joanek zion Asentzio Igartzari, hurrengo Eguberrietan 3 dukat
idi baten balioa zor zion: 10 dukat ken 6 txanpon (1 ordaintzeko. Gregoriok behia erosi zien Asentziori eta
txanpon = 7,5 marai). Ordura arte elkarrekin izandako Fernando Olazabali, eta 3 dukat haiek Fernandoren
harremanen gainerako kontuak ere egin zituzten. Hu- zatia ziren; hain zuzen Fernandok Asentziori agindurrengo Mendekoste egunetik hasita urtebeteko epean takoak. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Julian Olazabal, Pedro Olazabal eta Joan Arretxe (ikus
ordainduko zion zorra Joan Olazabalek.
[XVI. m. (37-IX) 23] agiria).
Obligazio-agirian lekukoetako bi Joan Artiga eta
- 1537-X-3an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Domingo Gorosarri zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
m. (37-V) 5] agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak ordainagiria eman
zioten Paskuala Areitzagari, 17 dukateko zorra ordaindu
zielako. Egun hartara arte Sebastianek eta bi suhiek, eta
Paskualak eta senar zenak izandako harremanen kontuak
garbituta geratu ziren (ikus [XVI. m. (37-X) 10] agiria).
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2. (1537)

2.65. irudia. aiako
arbestaintxiki.

Pedro Olazabal aurkeztu zen. Pedrok zioenez, denboraldi luzerako Salamancara abiatu behar zuen. Dena
den, hark lekuko gisa Ana Arretxe zenaren testamentu
itxian sinatu zuen. Alkatearen aurrean zin eginda, Pedrok onartu egin zuen erakutsi zioten testamentu itxia
kalterik gabe zegoela eta hango sinadura berea zela.
Gainerako lekukoen sinadurak ere ezagutu zituen.

Edozein motatako ganaduak ere erdi bana haziko
zituen Maria Sastarrainek, behar bezala zainduta.
Bestela galerak maizterrak ordainduko zituen. Lehenago maizter izandako Asentzio Igartzari ipinitako
baldintza berak beteko zituen Maria maizterrak.
Errentamendu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Artzubiaga, Anton Arretxe eta Joango Arretxe.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Pagino,
Ondoren, Fernando Olazabalek konpromisoa harMartin Esteban Makatzagakoa eta Pedro Etxeberria
tu zuen Maria Sastarrain maizterra babesteko. Maria
(ikus [XVI. m. (37-X) 2] agiria).
Joango Ganbarak (Joan Akertzaren alargunak) auzita- 1537-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ra eraman zezakeen Maria Sastarrain, Baioko errenta
ren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Maria Sas- aldia amaitu gabe utzi zuelako, baina Fernandoren
tarrain azaldu ziren. Fernandok berea zuen Lasaoko Ga- kontura izango ziren auzi-gastuak.
llari baserria, eta errentan eman zion Mariari bi urterako,
Jarraian, Maria Sastarrainek ahalordea eman zion
aurreko hileko San Migel egunetik kontatzen hasita.
Fernando Olazabali, hain zuzen Mariarenak ziren ganaFernando Olazabal nagusiak beretzat gorde zuen duak, diruak eta gainerako gauzak Maria Joango Ganbaerrekatik Zestoa aldera zegoen sagastia, eta errekatik rarengandik jaso zitzan (ikus [XVI. m. (37-X) 4] agiria).
Azpeitia alderako sagastia Maria Sastarrain maizte- 1537-X-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
rrarentzat izango zen, baina bertako sagarra erdi bana.
Mariak aitzurtu eta simaurtuko zuen sagastia. Gaztaina ordainagiria idatzi zuen. Fernando Olazabal medikuak
ere erdi bana izango zen. Mariak fruituak jaso eta na- eman zion Martin Lizasori. Fernando, hain zuzen, Margusiaren piloa eginda, dei egingo zion Fernandori bere tin Lizaso zenaren seme-alaba adingabeen tutore zen.
zatia eraman zezan. Gallari baserrian egindako labore Fernandok Martin Lizaso zenarekin eta honen semealabekin izandako tratuen kontuak egin zituen. Inbenguztiaren laurdena nagusiarentzat izango zen.
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tarioa, zina eta ordainketa egin zituzten, eta Fernandok ordainduko zion. Agirian lekuko zestoar hauek izan
ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Fernandez
Martin Lizasori ordainagiria eman zion.
Olazabalgoa, Gregorio Elizalde eta Fernando OlazaLekuko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentzia- bal medikua (ikus [XVI. m. (37-XII) 4] agiria).
tua, Blas Artazubiaga eta Martin Zubiaurre izan ziren
- 1537-XII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri(ikus [XVI. m. (37-X) 25] agiria).
bauaren aurrean Fernando Olazabal medikua (Marina
- 1537-XI-12an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- Larretxeren senarra) azaldu zen. Fernandok lehenago
bauaren aurrean Anton Altzolarats eta Domenja Akoa ahalordea emana zion Gipuzkoako korrejimenduko
senar-emazteak aurkeztu ziren. Domenjak auzia zuen Joan Perez Arranibarkoa prokuradoreari, Blas ArtaJoan Bengoetxearekin eta Pedro Egañarekin Zestoako zubiagarekin zuen auzian ordezka zezan. Egun haralkatearen aurrean, eta ahalordea eman zieten Fernan- tan medikuak berretsi egin zuen Joan Perez Arranido Olazabal medikuari eta Martin Otxoa Ermukoari, barkoak egindako lana, eta berriz eman zuen ahalorauzian ordezka zitzaten. Ahalorde-agirian lekuko dea, bai Joan Perezentzat eta bai Joan Heredia, Gregohauek izan ziren: Julian Olazabal, Martin Azkue eta rio Atxaga eta Beltran Arizmendi prokuradoreentzat.
Martin Azpiazu (ikus [XVI. m. (37-XI) 13] agiria).
Ahalorde-agirian lekuko honako zestoar hauek
- 1537-XII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- izan ziren: Frantzisko Olazabal, San Joan Amilibia eta
bauaren aurrean Alegiko Lazaro Zelaran? eta Zes- Joango Arretxe (ikus [XVI. m. (37-XII) 10] agiria).
toako Frantzisko Olazabal bildu ziren. Lazarok
- 1537-XII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikonpromisoa hartu zuen Frantziskori, hurrengo urtarrilaren amaierarako Zestoaraino ekarrita, 200 aihotz bauaren aurrean Zestoako Frantzisko Olazabal eta
beren zorroekin emateko. 5na txanpon balioko zuen Errezilgo Pedro Basabe elkartu ziren. Pedrok Frantziskori 75 aizkora, bina librakoak, ongi altzairuztaaihotz bakoitzak (1 txanpon = 7,5 marai).
tuak, hurrengo urtarrilaren amaierarako entregatuko
Frantziskok egun hartan 10 dukat aurreratu ziz- zizkion Zestoako etxean. Libra aizkora bakoitzak 11
kion Lazarori, eta gainerakoa aihotzak emandakoan marai balioko zuen. Frantziskok egun hartan 3 dukat

2.66. irudia. Zestoako
Bengoetxeko
ganadutegia.
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2. (1537)

aurreratu zizkion Pedrori, eta gainerakoa aizkorak
emandakoan ordainduko zion.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Legarda, Joan
Martinez Erretzabalgoa eta Martin Barrena (ikus
[XVI. m. (37-XII) 16] agiria).
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Zestoako Frantzisko Olazabal eta Errezilgo
Martin Barrena errementaria elkartu ziren. Martinek
Frantziskori 75 aizkora, bina librakoak, ongi altzairuztatuak, hurrengo urtarrilaren amaierarako entregatuko zizkion Zestoako etxean. Libra aizkora bakoitzak
11 marai balioko zuen. Frantziskok egun hartan 3
dukat aurreratu zizkion Martini, eta gainerakoa aizkorak emandakoan ordainduko zion.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Legarda, Joan
Martinez Erretzabalgoa eta Errezilgo Pedro Basabe
(ikus [XVI. m. (37-XII) 18] agiria).
2.67. irudia. Baltzolako armarria (Indalezio
oiangurenen argazkia).

2.1.24. Maria Perez Altzolaraskoaren
agiriak

Martin Artzubiaga zenak eta Katalina Baltzolak
Martin Artzubiaga Zestoako alkate izan zen 1531-IX- beren ezkontzan 100 dukat, oheak, arreoa, jantziak,
29/1532-IX-29 bitartean (ikus [XVI. m. (31-XI) 6] agi- behiak eta zilarrezko katiluak eduki zituzten dote
ria). Maria Perez Altzolaraskoaren seme eta Katalina gisa. Irabaziak ere izan zituzten, eta Enekosauztegin
Baltzolaren lehen senarra zen, baina Molukak irletara sagastia erosi zuten.
egindako bidaian hil egin zen 1535. urtean edo lehenago.
- 1537-II-13an, Zestoan, epaile arbitroek erabaki
Ama Maria Perez zen Martin zenaren oinordeko, hau hartu zuten: Maria Perezek Katalinari 120 dukat
eta auzia zuen Katalina Baltzola errainarekin ko- emango zizkion epeka (30 dukat hurrengo San Migel
rrejidorearen aurrean. Maria Perezek Katalinari do- egunean eta handik aurrera urtero 30na dukat). Maria
tea eta arreoa eskatzen zizkion, baina 1535. urtean Perezek obligazio-agiria emango zion Katalinari 10
auzia eten eta gelditu egin zuten (ikus IV ZESTOA eguneko epean, 120 dukatak ordaintzeko konpromiXVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. soa hartuz. Katalinarentzat izango ziren bi ohe zahar,
kutxa eta bigarren ezkontzara eramandako arropak.
(35-XI) 2] agiria).
Gainerako guztia Maria Perez Altzolaraskoarentzat
Geroztik, Maria Perezek eta Katalina Baltzolak geratuko zen.
epaile arbitroak izendatu zituzten auzia ebatz zezaten.
Gero Martin Artzubiagaren zorrak azaltzen baldin
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Martinez
baziren, Maria Perezek ordaindu beharko zituen. MoAmilibikoa eta Blas Artazubiaga ziren arbitroak.
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luketarako bidaiagatik Martinen irabaziak azaltzen baldin baziren, erdi bana jasoko zituzten Maria Perezek
eta Katalinak. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak ordainduko zituen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Fernando Olazabal medikua eta Joan Garratza. Zestoko Domingo Amilibia eskribauak idatzi zuen epaia.

- 1537-II-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Perez Altzolaraskoa alarguna
eta seme Kristobal Artzubiaga eskribaua azaldu ziren.
Maria Perez, hain zuzen, Martin Artzubiagaren emazte izan zen, eta seme Kristobali Zestoan zeuzkan ondasunak dohaintzan utzi zizkion.

Hauek ziren ondasunak: Zestoako hiribilduko
Jarraian Domingo Amilibiak Katalina Baltzolari etxea, elizako eserleku eta hilobia, etxe ondoko txaepaiaren berri eman zion, eta Katalinak onartu egin bola, ukuilua eta lursaila. Mugakide hauek ziren: Ana
zuen. Segidan Maria Perez Altzolaraskoari jakinarazi Ipintzaren eta honen senarraren etxea, Zestoako hirizion epaiak zioena, eta honek ere onartu egin zuen. bildutik Ariztondorako bidea, eliza eta Liliko kapera.
Katalina Baltzolaren bigaren senarrak ere, Martin
Horiez gain, Maria Perezek seme Kristobali AmiElorriagak, onartu zuen arbitroen epaia. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Garratza, Martin Ibañez libian zeuzkan harizti, gaztainadi eta intxaurdia eman
Amilibikoa, Joan Ibañez Amilibikoa (aurrekoaren zizkion. Horien mugakideak ere zehaztu zituzten: Seanaia), Esteban Eztiola eta Kristobal Artzubiaga (ikus bastian Artazubiagaren hariztia eta herri-lurrak (bertan Portaleko nagusiak prestazioan gaztainondoak eta
[XVI. m. (37-II) 7] agiria).
intxaurrondoak landaturik zituen).
- 1537-II-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaria Perezek semeari Enekosauztegiko sagastia
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Maria
Perez Altzolaraskoa seme Kristobal Artzubiagarekin, ere eman zion, Etxeandiko sagastiaren ondoan zegoeeta, bestetik, Katalina Baltzola senar Martin Elorria- na; baita garamanaren prestazioa eta hiribildu ondoko
garekin. Bost egun lehenago epaile arbitroek epaia baratzea eta sagastia ere. Sagasti honek mugakide zieman zuten Maria Perezek eta Katalinak zuten auziaz, tuen Maria Perez Lizarraraskoaren eta Zubiaurreren
eta epaia betetzearren, Maria Perezek obligazio-agiria lurrak, Esteban Eztiolaren eta Ana Ipintzaren baraeman zion Katalina Baltzolari, epeka 120 dukat or- tzeak, eta Blas Artazubiagak hiribilduko harresi ondaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Perezek seme doan zuen lursaila.
Kristobal Artzubiaga aurkeztu zuen fidatzaile gisa.
Maria Perezek Kristobal semeari Sastarraingo
Katalinak eta Martin Elorriagak onartu egin zu- erreka ondoko gaztainadia eman zion, Liliko lurren
ten obligazio-agiria. Lekuko zestoar hauek izan ondokoa, eta Enekosauztegiko garo-lekua ere bai.
ziren: Esteban Aisoro bikarioa, Nikolas Martinez Maria Perezek bere etxeko arreo, upel eta tresneria
Egiakoa (Iraetako jauna), Joan Urbieta eta Joan Perez osoa eman zion. Halaber, seme Martin Artzubiaga zenaren ondasunetan zeuzkan eskubide guztiak ere.
Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna).
Jarraian Katalina Baltzolak Maria Perez Altzolaraskoari haren lehen senar Martin Artzubiaga zenarenak izandako arropak eman zizkion: kapa beltz handia,
soineko beltza, hiru galtza pare, belusko mahukak zituen Damaskoko jipoia, gamelu-ile edo kamelotezko
beste jipoi bat, kapelu beltza, etab. Lekukoetako bat
Pedro Zigorraga izan zen (ikus [XVI. m. (37-II) 13]
agiria).

Maria Perez Altzolaraskoak dohaintzan emandako
guztiaren gozamenaren erdia beretzat gorde zuen,
eta hiltzen zenean seme Kristobal Artzubiagarentzat
izango zen dena. Maria Perezek zioenez, Kristobal
semeak asko lagundu zion. Lehenago 150 dukat baino gehiago eman zizkion. Egun haietan ama-semeek
obligazio-agiria eman zioten Katalina Baltzola errainari (Martin Artzubiaga semearen alargunari), 120 dukat
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ordaintzeko. Ana Arretxeri ere Kristobalek 10 dukat
ordainduko zizkion, Martin anaia zenak egindako
zorragatik. Gainera 12 dukat zorretan utzi zizkion
Martin zenak Kristobali. Joan Olazabali 3 dukat eta
10 txanponeko zorra ordainduko zion Kristobalek,
eta beste 3 dukat Bartolome Artzubiagari. Beste 10
dukateko zorra Martin Ibañez Zubiaurrekoari eta beste zenbaiti ordainduko zion Kristobalek.
Maria Perezen alaba Joan Olazabalekin ezkondu
zen, baina dotea osatzeko falta zen zatia ere Kristobalek ordainduko zuen.
Kristobal Artzubiaga eskribauak bere gain hartu
zuen zor haiek guztiak ordaintzeko ardura. Beraz,
amak utzitako eta lehenago aipatutako ondasunak dohaintza eta salmenta gisa eman zizkion. Maria Perez
hiltzen zenean, Kristobal Artzuriaga arduratuko zen
amaren eta etxe hartako hildakoen hiletak eta elizkizunak egiteaz.
Maria Perez Altzolaraskoak berme guztiak idatziz
eman zizkion Kristobali, agiri hark zioenaren ezeren
aurka ez joateko; ezta testamentua egiten zuenean ere.
Ondasunen saneamenduaz ere ama arduratuko zen.

2.68. irudia. sastarrain erreka.

Dohaintza- edo salmenta-agirian lekuko zestoar dukat emango zizkion. Agirian lekuko zestoar hauek
hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats, Julian Olaza- izan ziren: Klemente Aisoro apaiza, Martin Otxoa Erbal eta Klemente Aisoro (ikus [XVI. m. (37-II) 19] mukoa eta Domingo Arraio.
agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
- 1537-IV-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Kristobal Artzubiagak obligazio-agiria eman zion
bauaren aurrean Madalena Artzubiaga azaldu zen, arreba Madalenari, hurrengo 8 urteko epean 20 dukat
Martin Artzubiaga zenaren eta Maria Perez Altzo- ordaintzeko.
laraskoaren alaba. Madalenak zioenez, Maria Perez
Ondoren, Kristobal Artzubiaga eskribauak, hain
amak Kristobal Artzubiagari (Madalenaren anaiari)
dohaintza eta salmenta bidez etxeak eta ondasunak zuzen ama Maria Perez Altzolaraskoak eta Joan Olaeman zizkion, Blas Artazubiaga eskribauak egindako zabal koinatuak Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari egindako 6 dukateko zorra bere gain hartu zuen.
agiriaren bidez.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Otxoa ErMadalena Artzubiagak agiri hura ontzat eman mukoa, Domingo Gorosarri eta Joan Zuube.
zuen, eta ondasun haietan eduki zitzakeen eskubideei
Hurrengo, Deban bizi ziren Maria Martinez Aruko egin zien Koristobal Artzubiaga anaiaren alde.
Kristobal Artzubiagak, berriz, Madalena arrebari 20 tzubiagakoa (Kristobalen arreba) eta Joan Olazabal
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senarra azaldu ziren. Senar-emazteek ziotenez, haiek
ezkondu zirenean Maria Martinezen gurasoek (Martin Artzubiaga zenak eta Maria Perez Altzolaraskoak)
urrezko 100 florin, ohe batzuk, arreoa eta jantziak
agindu zizkieten dote gisa. Urrezko 100 florin haietako zati bat Maria Joango Olazabali eta Joan Olazabali (Joan Olazabal senarraren gurasoei) eman behar
zieten, eta gainerakoa ezkonberriei.
Maria Martinezen gurasoek Joan Olazabalen gurasoei urrezko 60 florin emanak zizkieten ordurako, eta
Joan Olazabal eta Maria Martinez senar-emazteei ere
bai 12 dukat eskas (20 txanpon gutxiago), oheak eta
arreoa. Egun hartan 100 florinak osatzeko falta zena
Kristobal Artzubiagak ordaindu zien. Ondorioz, Joan
Olazabalek eta Maria Martinez emazteak ordainagiria
eman zieten Maria Perez Altzolaraskoari eta Kristobal Artzubiagari. Lekuko Klemente Aisoro apaiza,
Martin Otxoa Ermukoa eta Domingo Arraio izan ziren (ikus [XVI. m. (37-IV) 10] agiria).

Maria Perezek eta Kristobalek Katalinari 120 dukat
eman behar zizkioten doteagatik eta irabaziengatik.
Zor haren zati bat (30 dukat) aurreko hileko San Migel egunean eman behar zioten Katalinari, baina, dirurik ez zutelako, Blas Artazubiaga senideak ordaindu
zion Katalinari egun hartan (hau da, urriaren 14an).
Maria Perez eta Grazia Zabala pozik azaldu ziren.
Dena den, Katalinak zin egin zuen Blasi emandako
ordainagiriak zioenari ez ziola aurka egingo. Blas Artazubiagari eman zizkion Maria Perezi eta Kristobali
30 dukatak kobratzeko eskubideak.
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa, Fernando Sorazabal eta Joan
Uzkanga (ikus [XVI. m. (37-X) 13] agiria).

2.1.25. Bartolome Txiriboga eta Txiriboga
etxearen zorrak

- 1537-VI-25ean, Zestoan, Bartolome Txiribogak
ahalordea eman zien, Esteban Eztiola eskribauaren
- 1537-X-14an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribaua- bidez, Oikiako Beltran Matzizidorri eta Mateo Manren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Katalina Bal- tzizidorri. Bartolomek auzia zuen Zumaiako Martin
tzola bere senar Martin Elorriagarekin, eta, bestetik, Diaz Mirubikoarekin Txiribogako ondasunez, eta oiMaria Perez Altzolaraskoa alarguna (kanpoan zebilen kiarrek ordezkatuko zuten. Lekuko Julian Olazabal,
Kristobal Artzubiaga eskribauaren ama) eta Grazia Pedro Olazabal eta Martin Ezenarro zestoarrak izan
Zabala (Kristobalen emaztea).
ziren (ikus [XVI. m. (37-VI) 17] agiria).

2.69. irudia. Itziarko
elorriagako ermitaetxea.
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Martin Diaz Mirubikoak (Katalina Diaz Mirubikoaren anaiak) Txiribogako etxeko hainbat zor
ordaindu zituen aurreko urteetan, eta, ondorioz, Txiribogako etxea, burdinola, errota eta gainerako ondasunak bereganatuta zeuzkan (ikus, adibidez, IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI.
m. (33-XII) 1], [XVI. m. (34-I) 2] eta [XVI. m. (35VIII) 3] agiriak).

Jarraian, Bartolome Txiribogak konpromisoa hartu
zuen, beste agiri bat eginez, Domingo Arrona obligazio hartatik onik ateratzeko, zorra berez Bartolomek
baino ordaindu behar ez zuelako.

- 1537-X-21ean, Zumaian, Martin Narruondo
doktorearen etxean, Joan Arbestain eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Martin Diaz Mirubikoa,
Bartolome Txiriboga eta Domingo Arrona. Martin
- 1537-VIII-21ean, Zumaian, Martin Narruon- Diazek beste biei agiri hauek eman zizkien:
do doktorearen etxean, Joan Arbestain eskribauaren
1) Joan Perez Elorriagakoa eskribauak egindako
aurrean hauek azaldu ziren: Zumaiako Martin Diaz
agiria, 227,5 kintal burdina, 123 dukat eta 257 maMirubikoa eta Oikian bizi zen Bartolome Txiriboga.
raiko zorra ordaintzekoa.
Bartolomek Martin Diazi Zestoako Txiriboga etxea,
burdinola, errota eta gainerako ondasunak eskatzen
2) Joan Perez Elorriagakoak egindako obligaziozizkion; baita urte batzuetan handik lortu zituen eteagiria, Joan Atxagak 28 dukat eta 60 maraiko zorra
kinak ere.
egin zuenekoa.
Bartolomek Valladolidko Kantzelaritzan Martin
3) Joan Domingo Areitzagak Txiribogako etxea
Diaz Mirubikoaren aurka ipinitako demanda kendu
Martin Diazi emateko egindako auziaren gastuak
egingo zuen, baina aipatutako Txiribogako ondasunak
zituen agiria, 60 kintal burdinakoa eta 1.070 maBartolomerentzat geratuko ziren. Horretarako Martin
raiko auzi-gastukoa, Nava doktore eta korrejidoDiazi Txiribogakoek egin zizkioten zorrak hurrengo
rearen aginduz egina.
hamar urtean epeka ordainduko zizkion Bartolome
Txiribogak. Gainera, honek fidatzailea aurkeztuko
4) Joan Perez Elorriagakoa eskribauak ondasunak
zion Martin Diazi. Agirian lekuko hauek izan ziren:
eskualdatzeko egindako agiria.
Martin Narruondo doktorea, Joanes Areitzaga apaiza
eta Joan Sanz Zumaiakoa.
5) Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Katalina
Diaz Mirubikoak eta Pedro Txiribogak Domingo
Egun eta leku berean, eskribau bera bertan zela,
Arrona zaharrari emandako obligazio-agiria, 40
Bartolome Txiribogak Domingo Perez Arrona (edo
kintal burdinakoa.
Domingo Arrona gaztea) aurkeztu zuen fidatzailetzat. Martin Diaz Mirubikoari 10 urtean (urtero %
6) Blas Artazubiaga eskribauak Ana Arretxerentzat
10 emanda) zor hauek ordainduko zizkioten guztira
egindako 14 dukat eta 5 errealeko obligazio-agiria.
Bartolomek eta fidatzaileak: 227,5 kintal burdina,
151 dukat eta 317 marai. Zor haiek Martin Diazi Zu7) Blas Artazubiagaren bidez Ana Arretxek azken
maiako Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren aurrean
bi obligazio-agirien eskubideak Martin Diaz Miruegin zizkioten lehenago.
bikoari emateko egindako agiria.
Bartolome Txiribogak eta Domingo Arronak obli8) Joan Perez Elorriagakoa eskribauak Maria Ibagazio-agiria eman zioten Martin Diazi, eta honek beste
ñez Sasiolakoari 30 kintal burdina ordaintzeko
biei Txiribogako ondasunetan zituen eskubideak utzi ziSantxa Ruiz Txiribogakoarentzat egindako obligazkien. Lekuko Martin Narruondo doktorea, Joanes Areizio-agiria.
tzaga apaiza eta Joan Fernandez Zumaiakoa izan ziren.
- 163 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

2.70. irudia. Zestoako
txiriboganagusi.

9) Joan Perez Elorriagakoak Joan Egiaren semealabak zaintzeko idatzitako agiria.

Dena den, Bartolome Txiribogak 10 urtean Martin
Diaz Mirubikoari 227,5 kintal burdina, 151 dukat eta 317
marai ordainduko zizkion epeka, hau da, urtero % 10.

10) Joan Arbestain eskribauaren bidez egindako
Maria Ibañez Sasiolakoaren testamentua.

Bartolome Txiribogak hartu zituen aipatutako agiri
guztiak, eta, ondoren, Domingo Arronaren esku utzi
11) Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren bidez zituen. Lekuko Martin Narruondo doktorea, Joanes
Martin Iruñak (Joan Egiaren seme-alaben zain- Areitzaga apaiza eta Joan Sanz Zumaiakoa eskribaua
tzaileak) 31 dukat eta 30 kintal burdina kobratzeko izan ziren.
eskubideak eskuz aldatzeko egindako agiria.
- 1537-X-25ean, Azpeitian, Antonio Saavedra ko12) Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak Katali- rrejidore eta lizentziatuak agindua bidali zion Zesna Diaz Mirubikoari egindako obligazio-agiria, 12 toako Domingo Arronari. Hark omen zeuzkan Bartolome Txiribogaren agiriak, eta, behar zituelako,
kintal burdinakoa, bere ordainagiriarekin.
honek eskatu arren ez omen zizkion ematen. Eman
13) Joan Perez Elorriagakoa eskribauak idatzitako ziezazkiola agindu zuen.
beste obligazio-agiri bat.
- 1537-X-27an, Iraetako burdinolaren ondoan, Es14) Joan Perez Elorriagakoak idatzitako eskualda- teban Eztiola eskribauak korrejidorearen aginduaren
berri eman zion Domingo Arronari. Fernando Soratze-agiri bat, Martin maisuarena.
zabal eta Martin Lizarrarats jakinaraztean lekuko izan
15) Blas Artazubiaga eskribauak Katalina Diaz ziren (ikus [XVI. m. (37-VIII) 21] agiria).
Mirubikoari egindako obligazio-agiria, 14 kintal
Kontuan hartu behar da Joan Arbestainek egindako eta
burdina, 9 dukat eta 12 txanponekoa.
agiritegian transkribaturik emandako lau agiritan lekuko
16) Sarmiento eta Calderon korrejidoreek auzi- Zumaiako Joanes Areitzaga apaiza azaltzen dela, hau da,
gastuez egindako 400 maraiko tasazioa, beren Joan Sebastian Elkanorekin 1525. urtean munduari buelta emateko bigarren espedizioan parte hartu zuena.
aginduekin.
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Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Domingo Ga2.1.26. Ipintzatarren, mantzizidortarren eta
rate, Petri Iuntziaga eta Bernardino Elorriaga (ikus
edarritzagatarren agiriak
[XVI. m. (37-I) 12] agiria).

- 1537-I-19an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Grazia Ipintza, bere senar Joan Ezenarro mandazainarekin, eta,
bestetik, Ana Ipintza (Fernando Olazabalen emaztea).
Grazia Ipintzak eta Ana Ipintzak elkarrekiko bigarren
mailako senidetasuna zuten.

- 1537-I-27an, Ibañarrietan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, bertan bizi zen Beltran Mantzizidor
azaldu zen. Ahalordea eman zien Zestoako Martin
Otxoa Ermukoari eta Esteban Artazubiagari, haren
auzietan ordezka zezaten. Zestoako Julian Olazabal
probestuordea eta Joan Belez Ibañarrietakoa izan ziren ahalorde-agirian lekukoetako bi (ikus [XVI. m.
(37-I) 14] agiria).

Graziak eta Joanek Ana Ipintzari, Zestoako hiribildutik gertu Enekosauztegin zeukaten sagastia saldu
zioten. 70 sagarrondoko azalerakoa zen sagastia, eta
- 1537-II-4an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrimugakide hauek zituen: Maria Joanez Artazubiagakoa
zenaren eta honen senar Martin Arzallusen sagastia, bauaren aurrean Martin Fernandez Edarritzagakoak
Martin Zubiaurreren sagasti berria, goialdean Ertxiña ordainagiria eman zion Maria Ruiz Etxeberrikoari.
Lehenago Maria Ruizen ama Ana Etxeberria zenak
mendia eta beheko aldean Aizarnako galtzada.
Martini 24 kintal burdinako zorra egin zion. Geroztik
Sagarrondo-azalerako neurri bakoitzaren prezioa Anak zati bat eta alaba Mariak beste zati bat ordaindu
23 txanponekoa zen (txanpon 1 = 7,5 marai). Prezioa zioten, eta Martinek ordainagiria eman zien. Guztira
guztira 9.000 maraikoa zen. Ana Ipintzak une hartan 21 txanpon geratu zitzaizkion kobratzeko.
6 dukat ordaindu zituen, eta 9.000 marai osatzeraiOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Minokoa lehendik ordainduta zeukan. Salmenta-agirian
lekukoetako bi Joan Igartza eta Domingo Bikendi gel Artazubiaga, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Joan
Otaegi (ikus [XVI. m. (37-II) 1] agiria).
zestoarrak izan ziren.
- 1537-II-9an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean
Jarraian, Grazia Ipintzak zin egin zuen salmentaZestoako Joan Bengoetxea eta Esteban Edarritzaga
agiriak zioenari ez ziola aurka egingo.
eta Bizkaiko konderrian Elorrion bizi zen Joan Ibañez
Ondoren, Enekosauztegin, Grazia Ipintzak Ana Osakoa merkataria elkartu ziren. Zestoarrek bizkaiIpintza eskutik helduta sagastira sartu zuen, eta Anak tarrari obligazio-agiria eman zioten, hurrengo Pazko
adar eta belar batzuk moztu zituen, jabea zela adie- garizumakoan Beduako errenterian 24 kintal burdina
raztearren. Lekukoetako bi Joanes Ibañeta apaiza eta pletinatan emateko. Joan Ibañez Osakoak burdina
Joango Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (37-I) 11] haiek kintal bakoitza Gaztelako 13,5 erreal egun hartan ordainduta erosi zizkien.
agiria).
- 1537-I-21ean, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Irureko
Ibañarrietan bizi zen Beltran Mantzizidor, eta, bestetik Zumaiako Maria Fernandez Otsangokoa. Maria
Fernandezek lehenago Beltrani dukat bat eman zion
maileguz, eta egun hartan beste sei. Beraz, guztira 7
dukatekoa zen mailegua, eta zorra hurrengo ekaineko
San Joan egunerako ordainduko zion.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joanes Ibañeta apaiza, Joan Zuube eta Joango Artzubiaga (ikus [XVI. m. (37-II) 3] agiria).
- 1537-VI-17an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik Azpeitian bizi ziren Joan Etxegarai eta emaztea, eta, bestetik, Martin Fernandez Edarritzagakoa,
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2.71. irudia. elorrioko
udaletxea.

Maria Sebastian Artiga (Arteagagaraikoa edo Ertxiñ- dea eman zien Pedro Artzubiagari, Maria Sebastiani
ondokoa) eta Maria Martinez Baltzolakoa (kanpoan eta Maria Edarritzagari hurrenez hurren Martin Fernandezi 11 dukat, 5,5 dukat eta 9 dukat kobratzeko.
zebilen Pedro Artzubiaga senarraren izenean).
Martin Fernandezek Joan Etxegarairi eta emazteari 55 kintal burdinako dotea agindu zien, eta Maria
Sebastian eta Pedro Artzubiaga Martin Fernandezen
fidatzaile ziren. Zor hura zela eta, Joan Etxegaraik eta
Joan Badiolak besteen ondasunak exekutatu egin zituzten. (55 kintal x 14 erreal = 770 erreal = 70 dukat;
1 dukat = 11 erreal).

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Julian Lizarrarats, Pedro Etxeberria eta Martin Ondalde gaztea
(ikus [XVI. m. (37-VI) 11] agiria).

- 1537-VI-30ean, Zestoan, Maria Martin Ipintza alargunak ordainagiria eman zion Zarauzko Joan
Olasori. Maria Martin Domingo Arretxeren alarguna
zen, eta senar zenaren aita Domingo Arretxeri zoEgun hartan, ordea, 20 dukat ordaindu zizkioten rra egin zion Zarauzko Domingo Olaso zenak (Joan
Joan Etxegarairi: 11 dukat Maria Sebastianek eta Ma- Olasoren aitak). Eskribau bidez agiria eginda, Maria
ria Martinez Baltzolakoak erdi bana, eta beste 9 dukat Martin Ipintzak zeukan zor hura kobratzeko eskubiMartin Fernandez Edarritzagakoaren alaba Maria dea, Domingo Arretxe aitaginarrebak emanda.
Edarritzagak eta honen senar Beltran Arizmendik.
Domingo Arretxe aitaginarrebak berak kobratu
Beste 20 dukat Martin Fernandez, Maria Sebastian zuen ia zor osoa, eta egun hartan Joan Olasok azken
eta Pedro Artzubiagak hurrengo San Joan egunetik dukata eman zion Maria Martini. Esteban Eztiolak
urtebetera ordainduko zituzten, eta azken 30 dukatak idatzitako agirian, zestoar hauek izan ziren lekuko:
Joan Artiga, Domingo Ezenarro eta Martin Esteban
beste urtebete barru.
Makatzaga (ikus [XVI. m. (37-VI) 21] agiria).
Gainera Pedro Artzubiagak auzi-gastuengatik bes- 1537-VII-8an, Aizarnan, Esteban Eztiola este 5,5 dukat ordainduta zeuzkan, eta Maria Sebastianek 5,5 dukat. Haren ondorioz Joan Badiolak eskubi- kribauaren aurrean Fernando Edarritzaga eta Maria
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Martinez Intzinakoa azaldu ziren. Mariak Fernandori
6 dukat maileguz eman zizkion, eta honek zorra urte
hartako Santiago egunean ordainduko zion. Lekuko
honako zestoar hauek izan ziren: Joanes Potzueta
apaiza, Joan Zelaia eta Blasio Amilibia (ikus [XVI.
m. (37-VII) 12] agiria).

datuko zuen. Bi ikerleak prezioan ados jartzen ez baziren, hirugarrena izendatu ahal izango zuten. Hirugarrena izendatzeko ados ipintzen ez baziren, zozketaz
erabakiko zen zein ikerlariren prezioa erabiliko zuten.
Horrela Joanes Ipintzari zor osoa ordainduko zioten.

Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan
- 1537-X-22an, Aizarnan, Joanes Ipintza apaiza Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Pedro Iribarrena eta
eta Joan Arano agertu ziren Blas Artazubiaga eskri- Martin Ezenarro (ikus [XVI. m. (37-X) 21] agiria).
bauaren aurrean. Azken urteetan Joan Aranok erdi
bana zaindu eta hazi zituen ganaduak Joanes Ipintza 2.1. 27. Artigatarren, baltzolatarren eta
apaizarekin, Blas Artazubiagak egindako kontratua- akoatarren tratu eta agiriak
ren arabera. Kontratuaren denboraldia amaitu zelako,
ganaduak banatu egin zituzten.
- 1537-II-12an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Badiola azaldu zen.
Joanes Ipintzak bere erdia jaso zuen, baina Joan Joanek zioenez, korrejidorearen aginduz bereak ziAranok berea artean zorretan zeukan Joan Ipintzaren tuen Zestoako Arteagagaraikoa edo Ertxiñondo basealde hipotekatuta. Gainera kontratuan aipatzen ziren rria eta bere ondasunak. Etxea eta ondasunak behera
10 dukatak eta (30 meza emateagatik) beste 8 erreale- etor ez zaitezen, baimena eman zion Maria Sebastian
ko limosna zor zizkion Joan Aranok apaizari: guztira Artigari eta bere familiari baserrira sartu eta onda29 dukat eta 4 erreal.
sunak erabiltzeko, Joan Badiola nagusiak nahi zuen
arte. Baimen-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Aranok hipotekatu egin zituen bere erdiari ze- Pedro Akoa, Joan Artiga eta Fernando Edarritzaga.
gozkion ganaduak (6 behi, handi eta txiki, eta 4 zekor)
Joanesen alde. Joanes Ipintzak nahi zuenean, bere
Egun berean, Arteagabekoa (edo Arteaga) etxeaikertzailea izendatuko zuen Joan Aranoren ganaduak ren ondoan zegoela, Maria Sebastian Joan Badiolaren
balioesteko, eta Joanek 3 eguneko epean berea izen- baimenaz Ertxiñondora sartu zen, eta eskribauari tes-

2.72. irudia. aizarnako
arano.

- 167 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

tigantza-agiria eskatu zion. Frantzisko Artiga, Fran- Martinez aita Pedroren oinordeko ziren, eta aitak ahaltzisko Ibañeta eta Joan Artiga izan ziren lekuko (ikus ordea eman zien Sevillan zebiltzan Domingo Lizarrarats gaztea eta Esteban Akertza zestoarrei. Hauek
[XVI. m. (37-II) 6] agiria).
Sevillan, Pedro Akoarenak ziren urre, zilar, diru eta
- 1537-II-25an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- esklaboak, jantzi eta salgaiak, jasoko zituzten. Pebauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Ge- dro zenak kobratzeko zeuzkan zorrak jasotzen ere
tariako Joan Zakaio ontzi-maisua (Beltran Zakaio saiatuko ziren, eta zordunak Sevillako Kontratazio
anaiaren izenean, Sebastian Zabalaga eskribauaren Etxean edo beste edonon auzitara eraman ahal izango
aurrean egindako ahalordeaz) eta Katalina Pagino zituzten, behar izanez gero.
(Beltranen emaztea), eta, bestetik, Zestoako Pedro
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesMartinez Baltzolakoa eta alaba Maria Perez Baltzolakoa. 1535-V-28an, Getarian, Beltranek eta Katali- toako Fernando Olazabal medikua eta Joan Fernannak Pedro Martinezekin eta alabarekin akordioa egin dez Olazabalgoa, eta Debako Joan Artzubiaga (ikus
zuten lehenago Zestoako Pagino baserriaz egindako [XVI. m. (37-III) 30] agiria).
salmentaz, eta baltzolatarrek Beltran eta Katalina
- 1537-VII-16an, Iraetako burdinolaren ondoan,
senar-emazteei 80 dukat ordainduko zizkioten (ikus
IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko Esteban Eztiola eskribauaren aurrean honako hauek
azaldu ziren: batetik, Zestoako Joango Amilibiaren
[XVI. m. (35-V) 19] agiria).
Grazia Arratia emaztea, eta Debako Joan Etxazabal
Akordioa egin zutenean baltzolatarrek Beltran eta (fidatzaile gisa), eta, bestetik, Zestoako Marina Artiga
Katalinari 40 dukat ordaindu zizkieten, eta gainerako (Joan Arretxeren emaztea).
40 dukatak egun hartan ordaindu zizkieten aita-alaMarinak Grazia Arratiari 15 dukat eta 2 erreal maibek Katalina Paginori eta Joan Zakaio ontzi-maisuari.
Hauek ordainagiria eman zieten zestoarrei, eta, gain- leguz eman zizkion, honek bere gurasoen zorrak orera, Katalinak zin egin zuen ordainagiriak zioenaren daintzeko behar zituelako. Graziak hurrengo San Miaurka ez zela hasiko. Agirian lekuko zestoar hauek gel egunean ordainduko zion zorra Marinari. Grazia
izan ziren: Joan Lizarrarats, Joan Urbieta eta Frantzis- Arratiak zin egin zuen obligazio-agiriaren aurka ez
zela joango, eta konpromisoa hartu zuen Joan Etxako Artiga (ikus [XVI. m. (37-II) 22] agiria).
zabal fidatzailea zor hartatik kalterik gabe ateratzeko.
- 1537-III-18an, Zestoako errebalean, Blas ArtaLekuko honako hauek izan ziren: Debako Joan
zubiaga eskribauaren aurrean Joan Martinez AkoaGoikoetxekoa (edo Aurrekoetxekoa) aurkeztu zen. Martinez Gorozikakoa eskribaua, Azkoitiko Joan
Getariako Maria Martin Lizardik lehenago 16 dukat- Goizueta eta Azpeitiko Domingo Lasa (ikus [XVI. m.
eko zorra egin zion, eta, Zestoan ez egon arren, zo- (37-VII) 23] agiria).
rra ordaindu egin zion Joan Martinezi. Beraz, honek
- 1537-VIII-16n, Zestoan, Esteban Eztiola eskrigetariarrari ordainagiria egin zion. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Pedro Akoa, Domingo Ezenarro eta bauaren aurrean Joan Martinez Baltzolakoak emanda 2 dukat eta 2 erreal gordailuan hartu zituen Joan
Joan Urbieta (ikus [XVI. m. (37-III) 19] agiria).
Zubeltzuk (Migel Zubeltzuren aitak). Esteban Arta- 1537-III-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zubiaga eta Joango Arretxe lekuko izan ziren (ikus
bauaren aurrean Joan Martinez Akoakoa zaharra azal- [XVI. m. (37-VIII) 15] agiria).
du zen. Getarian bizi zen Pedro Akoa semea (Maria
- 1537-IX-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaMartin Bildain getariarraren senarra), testamenturik
egin gabe hil zen. Maria Martin emaztea eta Joan ren aurrean Katalina Baltzola eta Martin Elorriaga se- 168 -
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2.73. irudia.
akoarretxea.

narra aurkeztu ziren. Senar-emazteek ahalordea eman
zieten Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendiri, Frantzisko Lopez Gallaistegikoari eta beste hiru
prokuradoreri, Zestoako Kristobal Artzuriaga eskribauaren eta Maria Perez Altzolaraskoaren ondasunak
exekuta zitzaten; izan ere, hauek haiei 120 dukateko
zorra ez baitzieten ordaindu. Ahalordean lekukoetako
bi Zestoako Joan Artiga eta Errezilgo Migel Errezil
izan ziren (ikus [XVI. m. (37-IX) 1] agiria).

zenak (Kristobal eskribauaren anaiak) 10 dukateko
zorra egin zion, eta zor hura ama Maria Perez Altzolaraskoari zegokion ordaintzea. Hala ere, Kristobal Artzubiaga semeak bere gain hartu zuen zorra, eta egun
hartan 2 dukat ordaindu zizkion Ana Arretxeri. Beste
8 dukatak handik urtebetera ordainduko zizkion. Horretarako obligazio-agiria eman zion Anari.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona
gaztea (Anaren semea), Martin Lizarrarats eta Joan
- 1537-XI-11n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- Majado de Poza (ikus [XVI. m. (37-II) 23] agiria).
bauaren aurrean Joan Martinez Akoakoa aitak ahal- 1537-III-24n, Zestoako Lilin, Donostiako Joan
ordea eman zion izen bereko semeari. Joan Martinez
Akoakoa gazteak aitari edonork egindako edozein zor Arrona lizentziatuak ahalordea idaztarazi zion Blas
kobratzen saiatuko zen. Aitaren izenean auzitara joa- Artazubiaga eskribauari. 1536. urtean Joan Arrona
lizentziatuak Donostiako Joan Lopez Agirrekoaren
teko ahalmena ere eman zion.
La Maria itsasontzian burdinak kargatu zituen (290
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren. kintal burdina lodi pletinatan) Siziliako Palermora eta
Joan Garratza, Martin Azpiazu, Joan Zelaia-Intzina Messinara eramateko.
eta Joango Arretxe (ikus [XVI. m. (37-XI) 12] agiria).
Itsasontziak Pasaiatik irten zuen, eta bertan ontzimaisu Joan Lopez Agirrekoa zen, izen bereko ontzi2.1.28. Arronatarren, arretxetarren eta
jabearen semea. Itsasontziak Galiziako parean kalteak
armenditarren agiriak
izan zituen ekaitzagatik edo beste zerbaitengatik, eta
- 1537-II-25ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- kargaren zati bat itsasora bota omen zuten. Joan Arrobauarekin Kristobal Artzubiaga eta Ana Arretxe zes- nak jakin egin nahi zuen zer gertatu zen, eta bere burtoarrak elkartu ziren. Ana Arretxeri Martin Artzuriaga dinak berreskuratzea ere bai.
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Ondorioz, ahalordea eman zien Sevillan bizi ziren
Domingo Lizarrarats gazteari, Esteban Akertzari, Jakobo Buztintzari eta Nikolas Saez Aranburukoari. Lehen
biak zestoarrak ziren, hain zuzen. Ahalordearen bidez
haiek arduratuko ziren, Joan Arrona lizentziatuaren
izenean, zer gertatu zen jakiten eta burdinak berreskuratzen. Auzitara jotzeko ahalmena ere bazuten.

libre utzi behar zion. Lekuko Martin Urdaneta eta Joan
Apategi izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VI) 5] agiria).

- 1537-IV-20an, Iraetako presaren ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Debako hauek azaldu ziren: Joan Armendia, Martin Artzuriaga, Santuru
Erreten, Martin Uzkanga eta Martin Usarraga. Santuru Erretenek eta Martin Usarragak beste zenbaitek
emandako ahalordea ere bazuten. Bertan zen, halaber,
Martin Sanz Goiazkoa azpeitiarra ere. Debarrek azpeitiarrari 15 kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu zioten, eta zorra hurrengo Eguberri egunean
ordainduko zioten burdinak, zerga guztiak ordaindu
ondoren, Beduako errenterian utzita.

- 1537-IX-9an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Armendia eta Martin Armendia anaiak azaldu ziren. Martinek Arroako Armendia
etxean zuen seniparteagatik desadostasunak zituen
Joan anaiarekin, eta auzitan hasi baino lehen, arbitro
epaileak izendatu zituzten. Konpromisoa hartu zuten
haien epaia osorik betetzeko. Martinek Fernando Sorazabal izendatu zuen arbitro, eta Joanek anaia Domingo Armendia. Hirugarren arbitroa Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) izango zen.

- 1537-VII-2an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Lasaoko Gallarin bizi
zen Joan Zubiaurre eta Arroako Domingo ArretxeEtxenagusia azaldu ziren. Joanek Domingori ordainagiria eman zion, hark 12 dukateko zorra ordaindu egin
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: ziolako. Ordura arte elkarrekin izandako harremanen
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Joan kontuak garbitu zituzten. Lekuko hiru zestoar hauek
Akoa eta Pedro Olaskoaga (ikus [XVI. m. (37-III) 24] izan ziren: Migel Artazubiaga, Joan Artiga eta Martin
Zubiaurre (ikus [XVI. m. (37-VII) 5] agiria).
agiria).

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Azkoitiko Lope Mekolalde, eta Joanto Amezketa eta Joan
Arretxe (ikus [XVI. m. (37-IV) 17] agiria).
- 1537-V-22an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Paskual Beltsodi
eta Maria Ausoroetxea emaztea azaldu ziren. Senaremazteek auzia zuten Zestoako Madalena Arronarekin, eta Paskualek emazteari baimena eta ahalordea
eman zizkion auzi hartan beharreko izapideak egin
zitzan. Lekuko Joango Goienetxea, Joaniko Arreitza
eta Joan Azpiazu zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
(37-V) 21] agiria).

Hiru arbitroek 20 eguneko epean beren epaia jakinaraziko zuten. Agirian lekukoetako bi Zestoako
Martin Zubiaurre eta Arraoko Joan Perez Areitzagakoa izan ziren.
- 1537-IX-14an, Iraetan, arbitroek beren epaiaren berri eman zuten. Joan Armendiak anaia Martini, honek Armendia etxean zuen seniparteagatik eta elkarrekin izandako tratuengatik, 40 dukat ordainduko zizkion. Lehenbizi 18 dukat hurrengo Eguberri egunean ordainduko
zizkion, hurrengo urteko Eguberrietan beste 11 dukat,
eta handik urtebetera azken 11 dukatak.

Lehen 18 dukatak kobratutakoan, Martinek uko
egingo zion agiri bidez etxean zuen seniparteari anaia
- 1537-VI-5ean, Aizarnan, Zestoako Esteban Eztio- Joanen alde, baina beste 22 dukaten zorra indarrean
la eskribauaren aurrean Madalena Arrona azaldu zen. mantenduz. Auzi-gastuak erdi bana ordainduko zituzMadalena Alkizan bizi zen, baina ama Grazia Aranori ten. Lekuko Grazian Leizaola, Joan Perez Areitzagakoa
eskea egin zion. Ama bizi zen etxearen 14 urteko erren- eta Tomas Azkona izan ziren (ikus [XVI. m. (37-IX)
tak ordaindu behar zizkion alabari, eta gainera etxea 10] agiria).
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2.74. irudia. arroagoia
(Indalezio oiangurenen
argazkia).

- 1537-XI-5ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Maria Arretxea,
Ana Errezusta eta Azpeitiko Joan Ondarra harakina
elkartu ziren. Zestoarrek konpromisoa hartu zuten harakinak emandako txerri-gantzengatik 96,5 txanpon
hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko. Milia
Arretxea fidatzaile zelako, Ana Errezustak bere burua
behartu egin zuen Milia obligazio hartatik onik ateratzeko. Lekuko Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa,
Getariako Gartzia Gaintza eta Azpeitiko Joan Artxo?
izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XI) 6] agiria).

Katalinak uko egin zion Arroako Igartza etxean
zegokion seniparteari, anaia Joan Igartzaren alde. Katalinak gainera, zin egin zuen ordainagiriaren aurka
ez zuela ezer argudiatuko. Lekuko honako hauek izan
ziren: Zestoako Joanes Ibañeta eta Joan Gorosarri, eta
Aizarnazabalgo Domingo Amilibia (ikus [XVI. m.
(37-XI) 16] agiria).

2.1.29. Artzuriagatarren, olidendarren,
sorazabaldarren eta ermutarren agiriak

- 1537-IV-18an, Arroako Arbegoikoa etxearen
- 1537-XI-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- atarian, Esteban Eztiola eskribauarengana hauek hurbauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zestoako bildu ziren: batetik, Maria Perez Olidengoa (Joan ArJoan Arretxe eta emazte Katalina Igartza, eta, beste- beren alarguna), Joan Arbe semea eta Maria Larretxe
tik, Arroako Fernando Igartza (Katalinaren aita). Joan erraina, eta, bestetik, Domingo Larretxe eta Nafarra
eta Katalina ezkondu zirenean, Fernando aitak dote Larretxe emaztea.
gisa honako hauek agindu zizkien: 60 dukat, 5 ardi,
soineko bat, kapa bat eta ohe osoa bere izarekin.
Joan Arbe Maria Larretxerekin ezkondu zenean,
honen guraso Domingok eta Nafarrak dotea agindu
Egun hartan senar-emazteek dote osoa kobratutzat zieten Maria Perez Olidengoari eta ezkonberriei: 105
jo zuten, eta ordainagiria eman zioten Fernando Igar- kintal burdina, zilarrezko katilua (marko bat pisatzen
tzari. Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten zuena), lau ohe eta soinekoak.
baldin bazen, edo seme-alabak testamentua egiteko
adinera heldu baino lehen hiltzen baziren, ondasun
Maria Perez Olidengoak 95 kintal burdinaren babakoitza eta ezkontza aldiko irabazien erdi bakoitza lioa (1 kintal = 14 erreal) jaso zuen, eta Joan Arbek eta
bere jatorrizko enborrera itzuliko ziren.
Maria Larretxek beste 10 kintalen balioa, zilarrezko
- 171 -

V Zestoa XVI. Mendean (1536-1537)

katilua, oheak, etab. Beraz, hirurek ordainagiria eman urtebete barru, eta beste erdia handik beste urtebetera
zieten Domingo Larretxeri eta Nafarra Larretxeri. (ikus [XVI. m. (37-VI) 6] agiria).
Maria Larretxek, Joan Arberen emazteak, zin egin
- 1537-VII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizuen ordainagiriak zioenaren aurka ez zela hasiko.
bauarengana Debako Joan Etxezabal eta Zestoako MarLekuko honako hauek izan ziren: Elgoibarko Pe- tin Otxoa Ermukoa hurbildu ziren. Joan Etxezabalek
dro Aroztegi eta Migel Plazakoa, eta Arroako Esteban Martin Otxoari ahalordea eman zion, Akoako EnparanArbe eta Joan Zubeltzu (Maria Zubeltzuren semea) di baserrian Martin Enparandi zenaren herentzian Joani
zegokiona, inbentarioaren arabera, jaso zezan.
(ikus [XVI. m. (37-IV) 13] agiria).
- 1537-VI-10ean, Itziarren, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean Martin Artzuriaga eta Pedro Ortiz
Usarragakoa aurkeztu ziren. Lehenago Martin Artzubiagaren arreba Maria Artzubiaga zenari Pedroren ama
Maria Perez Mendarokoa zenak Itziarko elizako hilobia erosi zion bi dukatean. Egun hartan, ordea, Martin
Artzuriagak Pedro Ortizi bi dukat itzuli zizkion, eta delako hilobiaren jabe egin zen. Lekuko Domingo Antsorregi, Joan Arriola eta Santuru Erreten izan ziren.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Martin Artzuriagak (urte batzuk lehenago Zestoako
probestuorde izanak), obligazio-agiria eman zion Pedro Ortiz Usarragakoari. Martin, arreba Maria Artzuriaga zenaren oinordeko zen, eta arrebak 5 dukat (ken
ohe-estalki baten eta manta baten balioa) zor zizkion
Pedro Ortizi. Zorra Martinek ordainduko zion: erdia

Zestoako alkatearen eta beste edozein epaileren
aurrean aurkeztu ahal izango zen. Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenaren oinordekoek ipinitako demandetatik ere defendatuko zuen Joan Etxezabal. Ahalordeagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Olazabal, Joan Olazabal eta Joango Arretxe (ikus [XVI. m.
(37-VII) 28] agiria).
- 1537-VII-29an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauarekin Elbira Indo eta Migel Sorazabal bildu
ziren. Migelek lehenago Joan Indo apaizari 9 dukat
maileguz hartu zizkion elizako gastuak ordaintzeko,
eta egun hartan zorra Elbira Indo alargunari ordaindu
egin zion. Ondorioz, Elbirak ordainagiria eman zion
Migeli. Lekuko Joango Intzina, Pedro Olazabal eta
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua izan ziren (ikus [XVI. m. (37-VII) 40] agiria).

2.75. irudia. aizarnako
etxeberri.
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- 1537-VIII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Pedro
Arzallus eta Maria Ruiz Etxeberrikoa emaztea, eta,
bestetik, Domingo Aranguren. Elkarren aurka auzitan zebiltzan, beren arteko desadostasunak zirela eta,
baina auzi hura Joanes Potzueta apaizaren esku utzi
zuten, arbitrotzat hartuta, hiru eguneko epean epaia
eman zezan. Joanes Ibañeta apaiza, Martin Arzallus
eta Martin Lizarrarats izan ziren lekuko.

Joan Errementari obligazio hartatik onik ateratzeko.
Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Pagino, Pedro
Olazabal eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (37VIII) 24] agiria).

- 1537-IX-13an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik Migel Sorazabal eta emazte Teresa Sorazabal (Aizarnako Sorazabal baserrikoak), eta, bestetik,
Bere epearen barruan, Joanes Potzueta arbitroak Segura eta Idiazabalgo Pedro Olazargibel eta emazte
bere epaia eman zuen. Lehenik eta behin, bi aldeek Maria Sorazabal (Teresaren ahizpa). Maria Sorazaadiskidetu eta elkar besarkatu behar zuten. Ordura balek senipartea kobratzeko zeukan, eta tratua egin
arte izandako auzia bertan behera geratuko zen. Egun zuten bi aldeek Mariari eta Pedrori 12 dukat epeka
hartara arte elkarrekin eta Fernando Etxeberria koi- emateko: 2 dukat egun hartan, 4 dukat hurrengo Egunatuarekin izandako tratuen kontuak garbituta geratu berrietan, eta azken 6 dukatak hurrengo urteko Pazko
ziren, baina Domingok Pedrori 2 dukat eta 13 txanpon garizumakotik hasita urtebeteko epean.
ordaindu beharko zizkion abuztuko Andre Mariaren
Kopuru hura ordaintzeko fidatzaile Fernando Soegunean.
razabal (Iraetako olagizona) aurkeztu zen. Bi emakuAlde bakoitzak bere auzi-gastuak ordainduko zi- meek zin egin zuten agiriak zioenaren aurka ez zirela
tuen, eta prozesuen originalak ermandade-alkateari hasiko. Mariak eta senarrak uko egin zioten seniparemango zizkioten. Lekuko Joan Garratza eta Joanes teari Migel eta emaztearen alde. Migelek eta Teresak
Ibañeta apaizak, eta Martin Lizarrarats izan ziren konpromisoa hartu zuten Fernando obligazio hartatik
onik ateratzeko. Lekuko Domingo Arrona, Joan Fer(ikus [XVI. m. (37-VIII) 8] agiria).
nandez Arreitzakoa eta Martin Ondalde gaztea izan
- 1537-VIII-23an, Deban, Sebastian Arriola eskri- ziren (ikus [XVI. m. (37-IX) 15] agiria).
bauaren aurrean Madalena Apategi eta Anton Ermua
- 1537-X-10ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriazaldu ziren. Madalena, hain zuzen, Joan Ermuaren
emaztea zen, eta auzia zuen Antonekin. Hala ere, bauaren aurean Domingo Aranguren eta Oiartzungo
egun hartan Antonek Madalenari 11 erreal ordaindu Monjo ikazkina agertu ziren. Domingok Monjori 10
zizkion, eta auzia bertan behera utzi zuten. Madalena dukat maileguz eman zizkion, eta honek hari zorra
hurrego inauterietan ordainduko zion. Hortik at MonApategik ordainagiria eman zion Anton Ermuari.
jok ez zeukan inolako zorrik Domingorekin. Lekuko
Lekuko debar hauek izan ziren: Joan Lopez Irarra- Domingo Urbieta apaiza, Martin Azkue eta Pedro Irizabalgoa, Joan Perez Arriolakoa eta Aparizio Areizti barrena izan ziren (ikus [XVI. m. (37-X) 11] agiria).
(ikus [XVI. m. (37-VIII) 23] agiria).
- 1537-X-14an, Itziarren, Sebastian Arriola eskri- 1537-VIII-28an, Zestoako errebalean, Zumaiako bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Kristobal
Domingo Olaskoaga, Arroako Joan Errementari fida- Oliden bere alaba Maria Martinez Olidengoarekin,
tzailea eta Arroako Anton Ermua bildu ziren. Anton eta, bestetik, Domingo Goenaga. Hirurak ere Debako
Ermuak 4 dukat maileguz eman zizkion Domingori, biztanleak ziren. Domingok Maria Martinezekin seeta honek zorra hurrengo Domu Santu egunean or- mea izan zuen lehenago, eta hura hazteko aita-alabei
dainduko zion. Domingok konpromisoa hartu zuen 4 dukat eta uztarriko idia eman zizkien. Biek Domin- 173 -
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gori ordainagiria eman zioten, lekuko debar hauek kopuru hura Bartolomek ganaduaren etekinetatik orizanik: Joakin Erreten, Martin Arriola eta Tomas Gal- dainduko zion Pedrori. Hura ordaindu arte ganadua
hipotekatuta egongo zen Pedroren alde.
dona (ikus [XVI. m. (37-X) 14] agiria).
- 1537-XI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Artzuriaga eta Joan Akoa
gaztea elkartu ziren. Zenbait urte lehenago Zestoako
probestuorde izandako Martin Artzuriagak idi parea
erosi zion Joan Akoa gazteari 17 dukatean, baina
haietatik 13 zorretan utzi zizkion. Zorra handik urtebeteko epean ordaintzeko obligazio-agiria eman zion
Joan Akoari.

Ganaduak kalterik izaten bazuen, galerak erdi bana
izango ziren, baina Bartolomek Pedrori galeraren seinalea erakutsi beharko zion. Lekuko Joan Pagino,
Joan Bengoetxea eta Joan Artiga zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (37-V) 16] agiria).

- 1537-VII-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joanes Potzueta-Aranguren apaiza eta Sebastian Oliden
Lekuko Zestoako Joan Garratza, Martin Ibañez (Aranguren baserriko maizterra), eta, bestetik, ZesAmilibikoa eta Joan Gorosarri izan ziren (ikus [XVI. toako Joan Martinez Lilikoa apaiza. Joan Martinezek
beste biei 6 dukaten balioa eman zien maileguz, dirum. (37-XI) 4] agiria).
tan eta urdaitan, eta hauek zorra hurrengo iraileko San
- 1537-XII-16an, Zumaian, Joan Arbestain es- Migel egunean ordainduko zioten.
kribauaren aurrean Arroako Joan Anton Ermua eta
Berme gisa Aranguren baserriko errenta hipotekaZumaiako Martin Diaz Mirubikoa bildu ziren. Joan
Antonen aitak, Anton Ermua zenak, Zestoako Joan tuta geratu zen Joan Martinezen alde. Lekuko hauek
Martinez Amilibikoa eskribauaren bidez testamentua izan ziren: Joanes Potzueta apaiza, Domingo Elurra
egin zuen, eta haren diruak nola banatu erabakita utzi eta Tomas Olaberria (ikus [XVI. m. (37-VII) 1] agiria).
zuen. Testamentuan agindutakoari jarraituz, Joan An- 1537-VII-2an, Zestoako errebalean, Esteban Ezton Ermuak Maritn Diaz Mirubikoari 134 dukat eman
tiola eskribauak ordainagiria idatzi zuen. Arroako
zizkion, honek gordailuan eduki zitzan.
Grazia Egañaren senar zenari (Joan Domingez AreiJoan Antonek eskatu ahala, Martinek diruak eman tzagakoari) Aizarnazabalgo Joan Esnalek 50 dukateko
egingo zizkion. Joan Antonen anai-arrebek eskatu- zorra egin zion lehenago, eta egun hartan Joanek Gratakoan ere Martin Diazek dirua emango zien, baina zia alargunari zorra ordaindu egin zion. Ordainagirian
beti Joan Antonen baimenarekin. Lekuko zumaiar lekuko Zestoako hauek izan ziren: Martin Zubiaurre,
hauek izan ziren: Migel Perez Indanetakoa, Joan Sanz Joan Zubiaurre eta Frantzisko Zubiaurre.
Leizamendikoa eta Domingo Zabala (ikus [XVI. m.
Jarraian Grazia Egañak Zestoako Martin Zubiau(37-XII) 14] agiria).
rreri ordainagiria eman zion, honen ama Maria Perez
Egañakoak egin zion 50 dukateko zorra semeak or2.1.30. Joan Martinez Lilikoaren,
daindu egin ziolako. Joan Arretxe, Domingo Arretxe
Bartolome Etxaberen eta Joan Esnalen
eta Fernando Sorazabal izan ziren lekuko (ikus [XVI.
agiriak
m. (37-VII) 4] agiria).
- 1537-V-17an, Zestoako errebalean, Blas Artazubia- 1537-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskriga eskribauaren aurrean Pedro Ausoroetxea eta Bartolome Etxabe aurkeztu ziren. Pedrok Bartolomeri 9 bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Debako
behi eman zizkion, honek Urbietan 6 urtean erdi bana Domingo Alos eta Domingo Amilibia apaiza, eta,
haz zitzan. Behien prezioen erdia 9,5 dukat zen, eta bestetik, Zestoako Bartolome Etxabe. Bartolomeren
- 174 -

2. (1537)

2.76. irudia.
aizarnazabalgo
etxabegoikoa.

guraso Joan Etxabe errementaria eta Maria Joango
Etxabe izan ziren, eta haien garaian Domingo Alos
Amilibikoak 100 dukateko zorra egin zien, Debako
Otxoa Arriola eskribauak egindako obligazio-agiriaren arabera. Zordun zenaren oinordeko ziren Domingo Alos eta Domingo Amilibia apaiza.
100 dukateko zor hartatik lehenbizi 20 dukat Joan
Etxabe aitak kobratu zituen, eta gero amak beste 20
dukat. Aita eta ama hildakoan Bartolomek beste 20
dukat kobratu zituen, eta, bestalde, Joan Perez Mantzizidorkoak eta honen emazteak (Bartolomeren arrebak) azken 40 dukatak eman zizkioten. Beraz, Bartolome Etxabek ordainagiria eman zien Domingo Alos
Amilibikoaren oinordekoei.

9,33 dukat) ordaindu zion. Beraz, Bartolomek ordainagiria eman zion Paskualari. Lekuko honako hauek
izan ziren: Zestoako Pedro Egaña, Martin Akoa, eta
Debako Joan Perez Areitzagakoa (ikus [XVI. m. (37VIII) 4] agiria).
- 1537-VIII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Julian Olazabal eta Joan Martinez
Lilikoa apaiza azaldu ziren. Julian merioordeak Joan
Martinez apaizari zaldi zuria saldu zion zenbait dukatetan, eta salmenta-agirian lekukoetako bat Joanes
Ibañeta apaiza izan zen (ikus [XVI. m. (37-VIII) 25]
agiria).

- 1537-X-24an, Zestoan, Grazia Lizasoeta zenaren
etxean ondasunen inbentarioa egin zuten Joan Martinez
Lekuko honako hauek izan ziren: Debako Domin- Lilikoa eta Fernando Olazabal testamentu-betearazleek.
go Arteaga apaiza, Joan Alos Debaidekoa eta Arroan
Lehenbizi kutxa handi bat ireki zuten, eta bertan
bizi zen San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (37-VII)
diru hauek zeuden: Gaztelako 7 erreal, 6 dukat eta Ar33] agiria).
tigako serorak emandako 8 erreal.
- 1537-VIII-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriHonako agiri hauek ere topatu zituzten: Martin Libauaren bidez Bartolome Etxabek ordainagiria egin
zuen. Bartolomeren guraso zenei Martin Aizarnaza- zasok Grazia Lizasoetaren alde ondasunei uko egiteko
balek 28 dukateko zorra egin zien, eta egun hartan 1525. urteko agiria, Joan Martinez Amilibikoa eskriMartinen emazte Paskuala Areitzagak zor haren here- bauaren bidez egina; Martin Lizasok Maria Fernandez
na (Bartolomeri senipartean zegokion partea, hau da, amari egindako salmenta baten agiria; eta Graziaren
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- 1537-XI-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriama Maria Fernandezek 1530. urtean, Joan Martinez
bauarekin hauek azaldu ziren: batetik, Ondarroako
Amilibikoa eskribauarekin, egindako testamentua.
Iñigo Lekoia, eta, bestetik, Joan Esnal eta Otxoa
Honako arropa hauek ere aurkitu zituzten: soineko Esnal-Epelola. Bi aldeek elkarrekin tratuak izan
urdin berria; emakume-kapa beltz berria; emakume- zituzten, eta egun hartara arteko harremanen konsoineko txiki erabilia; 2 izara berri landu, kotoizkoak; tuak egin zituzten. Elkarri ordainagiria eman zioten,
2 buruko-azal berri, kotoizkoak; artilezko bi izara; 7 baina Joan Esnal zordun geratu zitzaion Iñigori, 51
ohe-estalki berri; 7 buruko-azal berri; erabilitako 5 erreal balio zuten oihal batzuk jaso zituelako. Kopuru hura Joan Esnalek Iñigok eskatu ahala ordainizara; 2 mahai-zapi pare; 2 ohe oso; etab.
duko zuen.
Zilarrezko katilua eta urrezko idunekoa ere aurkitu
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri,
zituzten. Flandesko kutxa, zurezko kutxatxo zaharra,
eztainuzko eta lurrezko platerak, taielak, eserlekuak, Joan Arretxe eta Joan Amezketa (ikus [XVI. m. (37ontziak eta etxeko tresna ugari ere zerrendatu zituzten XI) 21] agiria).
inbentarioan.

2.1.31. Domingo Arangurenen, Pedro
Graziaren alaba Katalinak ez zuen ondasun haietan Iribarrenaren eta ibañetatarren agiriak

parterik izango. Herriko ospitaleak bere zatia jasoko
zuen. Grazia Lizasoeta zenaren etxea urtebeterako
errentan eman zioten Gesalagako serorari. 8 errealeko
errenta ipini zioten, eta argizariaren erdia ere berak
ordainduko zuen.

- 1537-III-5ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik Pedro Etxeberria, burdinolatako ofizial mazolaria, eta, bestetik, Domingo Aranguren. Pedrok
Domingorentzat Edarritzagabarreneko burdinolan
Esteban Eztiola eskribauak idatzitako inbentarioan lan egingo zuen mazolari gisa, hurrengo San Migel
lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artzubia- egunetik 1538. urteko San Joan eguna arte. Handik
ga, Joan Arretxe eta Joan Amezketa (ikus [XVI. m. aurrera ere bai, errekak burdinolarentzat behar adina
(37-X) 26] agiria).
ur ekartzen bazuen.

2.77. irudia. oikiako
epelolagoikoa.
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Pedrok egun hartan 20 kintal burdinaren balioa
urrezko dukat eta zilarrezko errealetan jaso zuen,
Domingo Arangurenek emanda. Lanera huts egiten
bazuen, Pedro Etxeberriak ordainduko zituen handik
sortzen ziren kalte guztiak. Kontratuan lekuko hauek
izan ziren, Lazkao herriko Joan Lopez Lazkanokoa,
eta Zestoako Julian Olazabal eta Joan Pagino (ikus
[XVI. m. (37-III) 3 agiria)3.

behar bezala zainduko zituela. Joanes apaizak Pedro
Artzubiaga aurkeztu zuen fidatzaile gisa.
Ondoren Joan Perez alkateak (Liliko jaunak),
bere aginpidea erabiliz, Joanes Ibañeta izendatu
zuen zaintzaile, eta ahalordea eman zion Joan Gorosarri auzietan ordezka zezan.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernan- 1537-VIII-19an, Aizarnan, Esteban Eztiola es- do Olazabal medikua, Joan Otxoa Artazubiagakoa
kribauaren aurrean Pedro Iribarrena eta Zumaiako (Aizarnako erretorea) eta Anton Edarritzaga.
Sebastian Gorostiaga elkartu ziren. Azken biek elkaEgun eta leku berean, Joanes Ibañetak, Joan Gorren artean ordura arte izandako tratuen kontuak garbitu zituzten. Hortik aurrera, Sebastianek Pedrori 11 rosarri adingabearen zaintzaile gisa, ahalordea eman
dukat maileguz eman zizkion, eta aizarnarrak zorra zien Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmenurtebeteko epean itzuliko zion zumaiarrari. Lekuko diri eta beste bost prokuradoreri; baita Valladolidko
Joan Aldalur eta Domingo Bengoetxea zestoarrak eta Kantzelaritzako Joan Perez Arrietakoari eta beste
Joan Martinez Indanetakoa izan ziren (ikus [XVI. m. zazpi prokuradoreri ere. Joan Gorosarri behartsua
zelako, auzia gortean erabakitzekoa zela zioen Joa(37-VIII) 18] agiria).
nes Ibañetak.
- 1537-IX-24an, Zestoako errebalean, Blas ArtaJoan Gorosarri adingabeak auzia jarriko zien Joan
zubiaga eskribauarekin Pedro Iribarrena eta Bizente
Ezenarro elkartu ziren. Pedrok Bizenteri 6 dukat ba- Otxoa Gorosarrikoa zenaren oinordekoei. Adingalio zuen zaldia erosi zion, hurrengo urteko Santiago bearen izeba Maria Migelez Gorosarrikoak dotea
egunean ordaintzekotan. Ondorioz, obligazio-agiria eraman zuen Joan Otxoa Gorosarrikoarekin ezkondu zenean, eta orduan dotetik eta irabazietatik Migel
eman zion Bizenteri.
Gorosarri zenari (Joan Gorosarriren aitari) zegokioLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Arzallus, na kobratu nahi zuen.
Martin Legarda eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan zi(37-IX) 27] agiria).
ren: Pedro Martinez Baltzolakoa, Domingo Arro- 1537-X-31n, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Li- na eta Joan Garratza (ikus [XVI. m. (37-X) 31]
likoa alkatea eta Esteban Eztiola eskribaua bertan agiria).
zirela, Joan Gorosarri azaldu zen. Joan Gorosarri 14
- 1537?-XI-11n, Sevillan, Indietako Kontratazio
eta 25 urte bitartekoa zen, eta adinez nagusi ez zelako, alkateari eskea egin zion: alegia, izango zituen Etxean, idazpena egin zuten Zestoako Joan Ibañeta
Mexikora (Nueva Españara) joan zelako. Joan Ibaauzietarako legezko zaintzailea izenda ziezaiola.
ñeta zestoarra zen, Joan Martinez Ibañetakoaren eta
Alkateak galdetuta, Joan Gorosarrik zaintzai- Ana Ipintzaren semea. Pedro Gallego ontzi-maisualetzat Joanes Ibañeta apaiza aukeratu zuen (Joanen ren itsasontzian joan zen Indietara, dirudienez 1537.
emaztearen osaba). Joanes Ibañetak onartu egin urtean (agirian dataren urtea ez baitago garbi). Idazzuen hantxe Joanes Gorosarriren zaintzaile izatea penean lekuko Esteban Akertza zestoarra eta Jeroeta honen auzietan ordezkari izatea. Apaizak zin nimo Cats? izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XI) 1]
egin zuen Joan Gorosarri eta honen auziak zintzo eta agiria).
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2.1.32. Beste zenbait kontratu eta agiri

ahalordea eman zien Pedro senarrari, Valladolidko
Kantzelaritzako Joan Lopez Arrietakoari eta beste lau
- 1537-III-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- prokuradoreri, eta Gipuzkoako korrejimenduko Belbauarekin hauek elkartu ziren: batetik Maria Antxieta tran Arizmendi eta beste lau prokuradoreri, auzitan
(Martin Sastarrainen emaztea), eta, bestetik, Maria ordezka zezaten.
Joango Ganbara alarguna. Maria Antxietak Maria
Grazia Lopezen anaia zen Joan Lopez AltzolarasJoangori Baio aldean sagastia saldu zion, baina horretarako lehenbizi kanpoan zebilen senarraren ahal- koa, eta Maria Lopez Altzolaraskoa (Joan Martinez
ordea erakutsi zuen. Ahalordea 1529-VI-20an Kan- Olotzagakoa kontulariaren emaztea) arreba zuen.
tabriako Rasines herrian (Ampuero ondoan) Pedro Grazia Lopez Altzolaraskoak ahizpa eta koinatu konGil de la Sierra eskribauak idatzia zen. Ahalordean tularia auzitara eraman nahi zituen, Bekolako ondalekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Aspe, sunen herena eskatzeko. Lekukoetako bi Joan Artiga
eta Frantzisko Artiga semea izan ziren (ikus [XVI. m.
Aiako Joan Azpitarte eta Rasinesko Joan Maza.
(37-IV) 24] agiria).
Ahalordeaz baliaturik, Maria Antxietak Maria
- 1537-IV-29n, Aizarnan, Blas Artazubiaga esJoan Ganbarari 85 sagarrondoko azalera zuen sagastia saldu zion (sagarrondo-neurri bakoitza 10 besokoa kribauaren aurrean Domingo Aranburu bere emazte
izanik). Sagastiak mugakide hauek zituen: batetik Maria Aranbururekin eta Maria Perez Aranburukoa
Ipintzakoen sagastia, bestetik Maria Antxietak eta se- amaginarrebarekin azaldu zen. Auzia zuten Domingo
narrak lehenago Maria Joangori saldutako sagastia, Urbieta apaizarekin, eta ordezkari izan zitezen ahalorgoialdean Marina Artigaren eta Grazia Arreitzaren dea eman zieten honako hauei: Domingo Aranbururi
lurrak, eta behean Zestoatik Gesalaga etxera zihoan berari, Migel Artazubiagari, Julian Olazabali, Esteban
Artazubiagari, Martin Otxoa Ermukoari eta korrejibidea.
menduko Jeronimo Atxagari, Joan Martinez UntzeSagarrondo deitutako azalera-unitate bakoitzak 17 takoari eta beste lau prokuradoreri.
txanpon balio zuen, hau da, 1 txanpon = 7,5 marai
Ahalorde-agirian lekuko Martin Indo, San Joan
izanik, guztira 17 x 85 = 1.445 txanpon (edo 28 dukat
Etxegarai eta Martin Legarda izan ziren (ikus [XVI.
eta 45 txanpon, 1 dukat = 50 txanpon izanik).
m. (37-IV) 28] agiria).
Maria Joango Ganbarak prezio osoa ordaindu zuen,
- 1537-V-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskrieta Maria Antxietak ordainagiria eman zion. Gainera,
Maria Antxietak zin egin zuen salmenta-agiriak zioe- bauaren aurrean Joan Apategik ahalordea eman zion
naren aurka ez zela hasiko. Lekuko zestoar hauek izan bere emazteari, haren zorrak kobra zitzan. Lekukoeziren: Julian Olazabal probestuordea, Joan Garratza tako bi Joango Arretxe eta Kristobal Erretzabal izan
ziren (ikus [XVI. m. (37-V) 9] agiria).
eta Joango Amilibia.
- 1537-V-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Maria Antxietak Maria Joango Garratza, eskutik bauarengana Domenja Aizarna (Anton Arretxeren
helduta, sagastira sartu zuen, eta bertan ibili zen jabe emaztea) hurbildu zen. Ahalordea eman zion Esteban
Eztiola eskribauari, Domikutza Arriarani zorra kobra
berria (ikus [XVI. m. (37-III) 21] agiria).
ziezaion; izan ere, lehenago, Domenjak ogi erreak eta
- 1537-IV-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- beste zenbait gauza eman zizkion Domikutzari, eta
kribauaren aurrean Grazia Lopez Altzolaraskoa eta haien balioa kobratzen saiatuko zen Esteban Eztiola.
Pedro Ausoroetxea aurkeztu ziren. Grazia Lopezek Lekuko zestoar hauek zian ziren: Julian Olazabal pro- 178 -
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bestuordea, Martin Arano eta Grazian Ganbara (ikus
[XVI. m. (37-V) 27] agiria).
- 1537-VII-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Donostiako Pedro Mena kapitaina eta Pedro Sarobe, eta,
bestetik, Azpeitiko Joan Oñatz. Orioko itsasadarrean
zegoen Nikolasa itsasontzia hornitzeko eta prestatzeko Joan Oñatzek 183 dukat maileguz eman zizkien
donostiarrei. Itsasontzia lehenbizi Donostiako kontxara joango zen, eta handik Lisboara.
Itsasontzia Lisboara iritsi, aingura bota eta 24 ordu
igaro arte, emandako 183 dukaten arriskua Joan Oñatzena izango zen, baina gero, 10 eguneko epean, Lisboan kopuru osoa ordaindu beharko zioten azpeitiarrari. Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko
Joan Martinez Lasaokoa eskribaua, eta Zestoako Joan
Ezenarro eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (37VII) 6] agiria).
- 1537-VII-27an, Zestoan, Blas Artazubiagaren
aurrean Idiazabalgo Joan Oiarbide “Agote” azaldu zen. Hantxe ziren Zestoako Gregorio Elizalde
eta Maria Etorra emaztea ere. Lehenago Gregoriok
eta emazteak bi zor egin zizkioten Joan Oiarbideri:
bata Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, eta bestea Joan Lopez Etxezarretakoa eskribauaren aurrean.
Egun hartan, lehengoez gain 5 dukat emanda, Idiazabalgoari zor osoa ordaindu zioten, auzi-gastuak izan
ezik. Ondorioz, Joan Oiarbidek ordainagiria eman
zien senar-emazteei.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Ernataritz, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Joan Arano
(ikus [XVI. m. (37-VII) 37] agiria).
- 1537-IX-17an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arizmendi baserriko hauek azaldu
ziren: batetik Domingo Arizmendi eta emazte Maria
Lopez Arizmendikoa, eta, bestetik, Maria Domingez
Arizmendikoa. Maria Domingezek senar-emazteekin
desadostasunak zituen zegokion seniparteagatik, eta
bi aldeek auzia ebazteko arbitro epaileak izendatu zi-

2.78. irudia. azpeitiko antxieta etxea.

tuzten: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), eta Domingo Arretxe-Etxenagusia.
Arbitroek 20 eguneko epean epaia emango zuten,
eta betetzen ez zuen aldeak 30 dukateko isuna ordaindu beharko zuen. Bi emakumeek, gainera, zin egin
zuten epaia beteko zutela. Lekuko Joan Artiga, Martin
Lizaso eta Pedro Akoa izan ziren.
Egun eta leku berean, Blas Artazubiagak Joan
Otxoa Artazubiagakoari eta Domingo Arretxe-Etxenagusiari beren izendapenen berri eman zien. Hauek
egun berean eman zuten epaia. Maria Domingez
Arizmendikoari senar-emazteek 17 dukat (lehen emana zioten dukataz gain) ordainduko zizkioten epeka:
5 dukat abenduaren 8an (Andre Mariaren sorkundeegunean), hurrengo Eguberrietatik urtebetera 6 dukat,
eta beste urtebetera azken 6 dukatak. Horrenbestez
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2.79. irudia. aizarnako
arizmendi.

Jarraian, eskribua eta lekuko berak aurrean zireMaria Domingezek eskubide guztiak senar-emazteen
esku utziko zituen. Lekuko Joan Artiga, Pedro Akoa la, Joan Aranok ahalordea eman zien Leitzako Maria
Gartzia Luxongoari, Martin Etxepiari eta beste bati,
eta Martin Legarda izan ziren.
Nafarroako Azpirozko Migel Arberi honek Joan AraEgun hartantxe Blas Artazubiagak bi aldeei epaia- nori zor ziona kobra ziezaioten (ikus [XVI. m. (37-X)
ren berri eman zien, eta hauek onartu egin zuten (ikus 6] agiria).
[XVI. m. (37-IX) 20] agiria).
- 1537-XI-4an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- 1537-X-7an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan Belez
bauaren aurrean bertako Joan Arano eta Nafarroako (Joan Belez Ibañarrietakoaren semea) eta emazte
Leitzako Domingo Bera eta Grazia Leitza senar- Ana Torres, eta, bestetik, Arroako Domingo Arretxeemazteak azaldu ziren. Domingok mandazain gisa lan Etxenagusia. Domingok senar-emazteei 9 dukat eta
egingo zuen Joan Aranorentzat uretebeteko epean, 5 txanpon ordaindu zizkien, lehenago Joan Belezen
aurreko hileko San Migel egunetik kontatzen hasita. amonari egindako zor handiagoaren zati gisa.
Domingo nafarrak 12 dukat jasoko zituen bere
lanagatik. Horietako 2 dukat eskribauaren aurrean
orduan ordaindu zizkion aizarnarrak; beste 2 dukat
lehenago ordaindu zizkion; beste 3 dukat Azpeitiko
Barrenolako olagizonari (Domingok egindako zorragatik); eta beste 2 dukat Errezilgo Martin Otegiri
(arrazoi beragatik). Azken 3 dukatak Joan Aranok zatika ordainduko zizkion Domingori, honek lan egin
ahala.
Obligazio-agirian lekuko Martin Azkue, Martin
Legarda eta Joan Zelaia-Intzina izan ziren.

Senar-emazteek ordainagiria eman zioten Domingori, eta lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joanes
Ibañeta eta Debako Joan Torres eta Joan Zugasti (ikus
[XVI. m. (37-XI) 3] agiria).
- 1537-XI-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin Ana Lasao alarguna eta Martin Gabiria
elkartu ziren. Ana Lasao zen Zabaleta baserriko jabea,
eta Martin Gabiria maizterra. Egun batzuk lehenago,
Domu Santu egunean urteko errenta ordaintzeko epea
bete zen. Ondorioz, Martinek Anari 5 dukat ordaindu
zizkion, eta Anak ordainagiria eman zion.
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Lekuko Julian Olazabal, Joan Gorosarri eta Bar- kion, 35 dukateko zorra ordaindu ez ziolako. Merioak
tolome Loiola izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XI) 18] jakinarazi zionez, diruak prest zeuzkan, eta Domingo
Urrutiak Martin bidali zuen ahalordeaz kobratzera.
agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Beltran Arizmen- 1537-XI-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- di, Joan Indo eta Pelaio Igartza (Zestoa, Zarautz eta
bauaren aurrean, Aizarnazabalgo Migel Agirre bika- Aiako biztanleak) (ikus [XVI. m. (37-XI) 26] agiria).
rioa eta Martin Enbil azaldu ziren. Martinen behiek
- 1537-XI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMigelen mintegia hondatu egin zuten, eta kaltea Joan
Amilibia hargin-maisuak eta Joan Esnalek balioetsi bauaren bidez Joan Zubeltzu “Ezkerrak” eta emazte
zuten. 11 dukateko kaltea Martinek Migeli ordaindu- Grazia Sarasolak ahalordea eman zieten Gipuzkoako
ta, mintegian geratutakoa Martin Enbilentzat izango korrejimenduko Joan Perez Arranibarkoari eta beste
zen, eta honek sei urteko epea izango zuen mintegitik lau prokuradoreri; baita Valladolidko Kantzelaritzako
Joan Lopez Arrietakoari eta Joan Otxoa Urkizukoari
landareak ateratzeko.
ere. Senar-emazteek auzia zuten Zumaiako Joan SaraMartinek Migel bikarioari egun hartan 2 dukat solarekin, eta aipatutako prokuradoreek ordezkatuko
eman zizkion, eta gainerako 9 dukatak bi epetan or- zituzten.
dainduko zizkion: hurrengo Eguberri egunean 4 dukat
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
eta handik urtebetera azken 5 dukatak. Lekuko Zestoako Pedro Zigorraga zapataria, Martin Ondalde eta Fernando Olazabal, Joan Fernandez Olazabalgoa eta
Grazian Etorraetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (37-XI) Joan Arretxe (ikus [XVI. m. (37-XI) 29] agiria).
19] agiria).
- 1537-XII-2an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- 1537-XI-22an, Zarautzen, Zestoako Blas Artazu- kribauaren aurrean hiru zestoar hauek azaldu ziren:
biaga eskribauaren aurrean Aiako Domingo Urrutiak Katalina Gebara, Joan Pagino eta Martin Amilibia.
ahalordea eman zion Aiako Martin Mañarindegi mai- Joanek Katalinari 4 dukat zor zizkion, eta Katalinak
suari. Domingo Mañarindegik, hain zuzen, Debako Martini beste 4 dukat. Beraz, Joan Paginok konpromiDomingo Alvaradori ondasunak exekutatu egin ziz- soa hartu zuen 4 dukat zuzenean Martin Amilibiari or-

2.80. irudia.
Motrollamendiko
ondalde baserria.
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daintzeko, honek eskatzen zizkionean. Agirian lekuko
hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Martin Legarda eta Martin Ondalde
(ikus [XVI. m. (37-XII) 3] agiria).

tan Probintziaren gastuak zehaztu zituzten: 154.557
marai guztira. Probintzian 2.235 sukaldek ordaindu
behar zuten. Beraz, sukalde bakoitzak 69 marai ordaindu beharko zituen eta 1.400 marai geratuko ziren
soberan5.

- 1537-XII-9an, Zestoako ospitalearen ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Urbieta
Argitu beharra dago urte hartan Karlos V.a enperaapaiza eta Martin Argiain koinatua elkartu ziren. Do- dorea Frantziaren aurka gerran zebilela (ikus, adibimingok Martini maileguz 20 dukat eman zizkion, eta dez, 2.1.2. atala), eta armadak egindako gastuen arduhonek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion. ra zuena Azkoitiko Pedro Zuatzola altxorzain nagusia
zela. Haren kontuetan azaltzen dira, besteak beste,
Obligazio-agirian lekuko hiru zestoar hauek izan Toledoko Garcilaso de la Vega poeta eta gerrariaren
ziren: Joan Garratza, Domingo Ezenarro eta Martin mende zegoen tertzioak egindako gastuak6.
Lizarraga (ikus [XVI. m. (37-XII) 6] agiria).
Hurrengo Batzar Nagusiak Zarautzen izan ziren,
2.1.33. Gipuzkoako Batzarrak eta beste
azaroaren 14tik 24a arte, Antonio Saavedra korrejidorea ere bertan zelarik. Zestoatik prokuradore Blas
zenbait gai
Artazubiaga eskribaua joan zen (ikus 2.1.1. atala).
Gipuzkoako Batzar Nagusiak lehenbizi Azpeitian Zarauzko Batzarrak lehenbizi bertako lehendakaria
ospatu ziren, 1537ko apirilaren 12tik 25a arte, Suarez izendatu zuen: Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilizentziatu eta korrejidorea bertan zela. Zestoatik Joan likoa lizentziatua, hain zuzen. Dei egin zioten Batzar
Fernandez Arreitzakoa joan zen prokuradore gisa, Nagusietara joan zedin. Batzar haietan zen, gainera,
Zestoako Martin Arzallus ermandade-alkatea.
2.1.1. atalean adierazi dugunez.
Apirilaren 18an Katalina Etxezarreta (Beduako
andrea) aurkeztu zen Batzar Nagusian. Bertako portu eta errenterian erabiltzen zituzten pisu-ereduak
ekarri zituen. Kintal burdinak 144 librakoa eta librak
16 ontzakoa izan behar behar zuten. Pisuak higatuta
eta pisu gutxiagorekin omen zeuden. Pisu-eredu berriak eta zehatzak egitea erabaki zuten. Martin Sanz
Goiazkoak egingo zituen pisu berriak. Burdinazko
balantza ere egingo zuen, bere kate eta zirrindolekin. Zestoan zeuden pisu-ereduak ere egingo zituen
Martin Sanzek. Gero, Zestoako alkateak urtean hirutan egiaztatuko zituen Beduako errenteriako pisu
haiek4. Azpeitiko Batzar Nagusietan, besteak beste,
Getariako hamarren zaharraz, burdin mearen esportazioaz eta Probintziaren antolamendu militarraz
hitz egin zuten.

Probintziaren artxiboko pribilegio eta agiriak liburu batean biltzeko agindua eman zuten. Gainera,
Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa prokuradoreak
zioenez, Nikolas Igartza eta Pero Ladron lapur famatuak Segurako alkateak preso zeuzkan. Korrejidoreari eskea egin zion Joan Martinezek, Segurara merio
nagusia eta Zestoako ermandade-alkatea bidali eta bi
lapurrak beren prozesuarekin Batzar Nagusietara ekarrita epai zitzaten.
Mairuen lurretan gatibu zeuden kristauak askatzeaz
jardun zuten. Tolosa, Getaria, Ordizia, eta Mutrikuko
gatibuak izendatu zituzten, eta haiek askatzeko diru
kopurua ere zehaztu zuten. San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lehendakariari, bestalde, 1.000 marai eman
zizkioten Probintziarentzat egindako lanengantik7.

Urte hartan ermandade-alkateek Batzarretan zeuAipatu beharra dago kristauak gatibu zeuden gadenean eguneko kobratu beharreko soldata 137 marai- rai berean kristauek ere esklaboak bazituztela. Aitan finkatu zuten. Gainera Azpeitiko Batzar Nagusie- patua dugu 2.1.27. atalean Getarian Maria Martin
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Bildainekin ezkonduta bizi zen Pedro Akoa zestoarrak Sevillan esklaboak zituela. Joan Martinez
Akoakoa zaharra arduratu zen seme Pedro Akoa
zenak Sevillan zituen ondasun eta esklaboak bereganatzen. Esklaboak Gipuzkoan eta Bizkaian ere
bazeuden, ordea, garai hartan: besteak beste Azpeitian, Azkoitian, Deban, Zumaian, Lekeition, Markinan, Mutrikun, Soraluzen, Elgoibarren, Oñatin,
Aretxabaletan, Arrasaten, Urretxun, Eibarren, Seguran, Hernanin eta Zestoan8.

1537-VI-2an agindua eman zuen Alonsori bere lanagatik urtearen hasieraz gero urtero 100.000 maraiko
soldata eman ziezaioten9.
Urte hartan Moluketatik bueltan Andres Urdaneta
Valladolida iritsi zen, bidaia luzea egin ondoren. Aurreko urtean portugaldarrek konfiskatu egin zizkioten
Lisboan bidaiako agiri guztiak. Horregatik, Valladoliden, 1537-II-26an buruz egin behar izan zuen bidaiaren
kontakizun osoa.

Bestalde, bere jaioterri zen Durangotik urrun zebiGainera Zarauzko Batzar Nagusietan Probintziaren gastuak zehaztu zituzten: 435.289 marai guztira. len, Mexiko hirian, Joan Zumarraga apezpikua. Hain
Probintzian 2.315 sukaldek ordaindu behar zuten (20 zuzen 1537. urte hartan Bizkaiko euskaraz idatzitako
salbuetsita zeuden). Beraz, sukalde bakoitzak 188 gutuna bidali zuen hemengo senideentzat10.
marai ordaindu beharko zituen eta 1.400 marai geratuko ziren soberan5.
1537an, Sevillan bizi zen Esteban Akertza merkatariaren La Trinidad itsasontzia Indietan izan zen,
Batzarretatik at, Zestoako probestutza eta Zestoa, eta Valentzian Ausias Fernandez eskribauaren bidez
Aizarna, Aizarnazabal eta Oikiako elizen patrona- aseguru-poliza egin zuen itsasontziaren itzulerako bitua zuen Alonso Idiakaitz tolosarra Karlos V.a enpe- daiarako. Ondorioz Joan Lerada? jaunak 3.125 marai
radorearen idazkari zen. Hain zuzen enperadoreak zor zizkion11.
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2.2. BIGARREN KAPITULUKO OHARRAK
Gabonetarako maizterrak nagusiari kapoi parea emateko baldintza errentamendu-kontratu askotan
azaltzen da. Dena den, Debako Olazabalgo Elortza baserriko Bitor Elortza Olaizola lagunari (1948. urtean
jaiotakoari) 2013-II-1ean, Zestoan, beste zehaztasun bat entzun genion. Bitor gaztea zenean, Elortza baserriko
jabea oñatiarra zen, eta errenta ordaintzera Oñatira joaten ziren urtero Gabonetan. Ordaintzeko, besteak beste,
kapoi parea eraman behar izaten zuten, baina kapoi bakoitzak gutxienez lau librakoa izan behar zuen.
1

Errentamendu-kontratu honetan aipatzen diren laboreei begiratuta, honako hau esan daiteke: alegia, 1537.
urtean Zestoara eta inguruetara Ameriketatik artean ez zirela artoa, patata, piperra, etab. iritsi.
2

Agian urez bultzatako burdinolei “agorrola” deitzeko arrazoia errekak urtean hilabete batzuetan burdinolari
eragiteko behar adinako emaria ez edukitzea izan daiteke. Eskerrak eman nahi dizkiot Ramon Martin Sukia
jaunari hipotesi honen berri eman zidalako.
3

XX. Registro de actas de la Junta General de este año (1537) celebrada en la villa de Azpeitia en el mes
de Abril. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. GAO. Tolosa. JD AM 1,8. (4, 5. or.).
4
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Vasca argit. Bilbo, 1971. (205. or.).
6
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7
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