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1.1. 1538. URTEA
1.1.1. Bekolako Martin Indo olagizonaren
agiriak
- 1538-II-17an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauarekin Martin Indo eta Joan Ondalde elkartu ziren. Joanek lehenago Zestoako Kontzejuari basoa hartu zion
Artzegian, egur-ikatza egiteko. Hain zuzen baso hura
egun hartan Martin Indori 15 dukatean saldu zion.
Honek dirua bertan ordaindu zion, eta Kontzejuak
ipinitako baldintzak bete beharko zituen.
Salerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: Bartolome Etxabe eta Joan Etxabe (ikus [XVI. m. (38-II)
22] agiria).
- 1538-III-12an, Zestoako Urbieta baserrian, Blas
Artazubiaga eskribauarekin hauek bildu ziren: batetik,
Debako Martin Urbieta eta Joan Zigaran, eta, bestetik,
Zestoako Martin Indo. Lehenago, Martin Urbietak korrejidorearen aginduz Urbieta etxea bere lur eta ondasunekin bereganatu egin zuen 47 dukat eta auzi-gastuak
zor zizkiotelako (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-X) 18] agiria). Es1.1. irudia. Baltzolako armarria.
kubide haiek Martin Urbietak gero Joan Zigarani eman
zizkion, eta egun hartan bai Martin Urbietak eta bai auzietan ordezkatu egingo zuten Pedro eta Migel zesJoan Zigaranek, Martin Indori eman zioten Urbieta ba- toarrek. Lekuko Zestoako Domingo Urbieta apaiza,
Joan Ezenarro eta Lope Ernataritz izan ziren (ikus
serriaren eta gainerako ondasunen jabetza.
[XVI. m. (38-III) 22] agiria).
Horretarako Martin Indori beste biek eskutik heldu
- 1538-IV-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta Urbieta etxera sartu zuten. Gero bertako lurretara
ere sartu zuten. Martin Indok ateak itxi eta ireki, eta bauaren aurrean Pedro Martinez Baltzolakoa eta
zuhaitzen adar batzuk moztu zituen, jabea bera zela Martin Indo agertu ziren. Egun hartara arte elkarrejakinarazteko. Lekuko Zestoako Joan Pagino eta Txo- kin izandako tratu guztien kontuak egin zituzten, eta
min Elurra eta Jakobo Arrate izan ziren (ikus [XVI. m. Martinek Pedrori zor osoa ordaindu ziolako, Pedrok
ordainagiria eman zion. Lekuko Joan Martinez Li(38-III) 18] agiria).
likoa, Martin Legarda eta Anton Arretxe izan ziren
- 1538-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- (ikus [XVI. m. (38-IV) 6] agiria).
bauaren aurrean Martin Txamigarrok? ahalordea
- 1538-IV-5ean, Beduan, Blas Artazubiaga eskrieman zien Pedro Akoari eta Migel Artazubiagari.
Martin, Bekolan bizi zen eta Martin Indorentzat lan bauaren aurrean Azpeitiko Joan Otxoa Urangakoa
egiten zuen mandazaina zen. Mandazainak zituen merkataria eta Zestoako Martin Indo (Bekolako ola-3-
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- 1538-V-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrigizona) azaldu ziren. Joan Otxoa, hain zuzen, Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariaren bauaren aurrean Martin Indo eta Antonio Lizarrarats
apaiza azaldu ziren. Antoniok Martini zenbait kintal
ordezkari zen.
burdina pletinaren balioa dirutan maileguz eman zion,
Martin Indok Joan Otxoa Urangakoari 64 kintal eta Martinek zorra hurrengo abuztuaren 1ean burdiburdina pletinatan eman zizkion, eta Joan Otxoak nak Beduako errenterian emanda itzuliko zion. Leordainagiria eman zion. Lekuko honako hauek izan kuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Arreiziren: Arroako Joan Zugasti eta Joan Perez Areitza- tzakoa, Joan Erretzabal eta Pedro Akoa (ikus [XVI.
gakoa, eta Zestoako Joan Belez Beduakoa (Ibañarrie- m. (38-V) 22] agiria).
tan bizi zena) (ikus [XVI. m. (38-IV) 7] agiria).
- 1538-VI-25ean, Zestoako errebalean, Blas Arta- 1538-IV-18an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- zubiaga eskribauaren aurrean Martin Indo eta Fernantiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, do Olazabal medikua agertu ziren. Martinek FernanMartin Indo bere fidatzaile Joan Martin Indo eta Joan dori, behi eta idi batzuengatik, 25 dukateko zorra egin
Kortazarrekin, eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskri- zion lehenago, 1531-I-23an (ikus IV ZESTOA XVI.
baua. Blasek besteei 40 kintal burdinaren balioa diru- MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. (31-I)
tan eman zien, eta hauek Blasi 40 kintalak hurrengo 20] agiria).
Domu Santu egunerako emango zikioten Bekolan,
Dena den, egun hartan (7 urte eta erdi geroago)
Beduako kintalaz pisatuta. Martin Indok konpromisoa hartu zuen bere bi fidatzaileak obligazio hartatik Martin Indok Fernandori zorraren zati bat (12 dukatekoa) ordaindu egin zion, eta Fernandok ordainagiria
onik ateratzeko.
eman zion. Lekuko Joan Arano, Kristobal Olaskoaga
Horrez gain Martin Indok Blasen alde hipotekatu eta San Joan Amilibia izan ziren.
egin zituen bere burdin mea, ikatz, mendi eta manJarraian, Martin Indok adierazi zuenez, Fernando
doak, zorra ordaindu arte. Gainera Martin Indok eta
bere bi fidatzaileek lehenago Blas Artazubiagari egin- Olazabalek 25 dukateko zorretik 22 dukat kobratzeko
dako beste 130 kintal burdinaren zorra ordaintzeko eskubidea Martin Ondalderi eman zion. Horregatik,
22 dukat haien saneamenduaz Fernando Olazabal arzeukaten.
dura zedila eskatu zuen Martin Indok (ikus [XVI. m.
Obligazio-agirian lekuko Joan Fernandez Olaza- (38-VI) 3] agiria).
balgoa eta Joango Amilibia zestoarrak izan ziren (ikus
- 1538-VII-3an, Zestoako errebalean, Blas Artazu[XVI. m. (38-IV) 17] agiria)
biaga eskribauaren aurrean Martin Indo eta San Joan
- 1538-IV-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Artazubiaga agertu ziren. Martin Indok konpromisoa
bauaren aurrean Maria Anton Indok ordainagiria hartu zuen San Joani 100 kintal burdina mehea (olaeman zion Martin Indo anaiari. Maria Anton Martin txoan landutakoa) barratan hurrengo martxoko Andre
Ganbara zenarekin ezkondu zenean, arropak eta soin- Mariaren egunean Beduan, zergak ordainduta, emateekoak agindu zizkioten, eta horren ordainetan egun ko. Kintal burdina Beduako 144 librakoa izango zen,
hartan azken 6 dukatak eman zizkion anaiak. Gaine- eta bakoitzak Gaztelako 15 erreal balioko zuen.
rakoa lehenago ordaindu zion.
San Joan Artazubiagak Martin Indori egun hartan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Arano, Joan- urrezko 100 dukat aurreratu zizkion, eta burdina guzes Etxabe, Joan Kortazar eta Martin Legarda (ikus tiak Martinek emandakoan ordainduko zion gainerakoa. Lekukoetako bi hauek izan ziren: Arroako Joan
[XVI. m. (38-IV) 18] agiria).
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1.2. irudia. ondalde
baserria.

Zubeltzu apaiza eta Zestoako Domingo Bengoetxea
(ikus [XVI. m. (38-VII) 3] agiria).

dia amaituta kontuak egin eta dena ordaintzeko obligazio-agiria eman baitzion.

Obligazio-agiri horretan Martin Ondaldek konpro- 1538-VIII-19an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Indo, Martin Ondalde eta misoa hartu zuen 6 dukatak Eguberri egunean ordainJoan Ondalde elkartu ziren. Martin Ondalde Martin tzeko, eta 15 kintal burdinak 1539ko San Joan egunean
Indoren osaba zen eta tutore izan zen, eta Joan On- ordaintzeko (ikus [XVI. m. (38-VIII) 18] agiria).
dalde Martin Ondalderen seme eta Martin Indoren
- 1538-IX-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrilehengusu zen.
bauaren aurrean Martin Indo eta Domingo Arrona
Martin Ondaldek, tutore eta zaintzaile izateko den- zestoarrak agertu ziren. Martinek Domingori maileboraldia amaitu zenean, kontuak egin eta 6 dukat eta guz 40 kintal burdina pletinaren balioa dirutan hartu
15 kintal burdina eman behar zizkion. Kopuru haiek, zion (1 kintal = 13 erreal). Zor hura hurrengo Eguberri
hain zuzen, Fernando Olazabalek (Martin Indoren ai- egunean ordainduko zion, burdinak Beduako errentetaordeak) gordailuan zeuzkan. Joan Indok, ordea, 6 rian emanda. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
dukat eta 15 kintal burdinak Martin Indori ordaintze- Lope Zelaia, Joan Zelaia “Beltza” eta Martin Ezenako konpromisoa hartu zuen, eta honek lehengusuari rro (ikus [XVI. m. (38-IX) 2] agiria).
ahalordea eman zion, zorra Fernando Olazabal me- 1538-IX-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskridikuari kobra ziezaion.
bauaren aurrean Joan Martinez Lilikoa apaiza eta
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martin Indo azaldu ziren. Martinek Urdanetako eliMartinez Egiakoa (Iraetako jauna), Joan Otxoa Artazu- zako hamarrenak jasotzeko ardura zuen, eta 33 dukat
biagakoa (Aizarnako erretorea) eta Bartolome Etxabe. ordaindu zizkion horregatik Joan Martinez apaizari.
Honek ordainagiria eman zion Martini. Lekuko zesOndoren, eskribau eta lekuko berak bertan zirela, toar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua,
Martin Indok osaba Martin Ondalderi ordainagiria Esteban Aisoro bikarioa eta Pedro Arzallus (ikus
eman zion; izan ere, osabaren tutore eta zaintzaile al- [XVI. m. (38-IX) 17] agiria).
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- 1538-IX-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Martinez Amilibikoa hargina,
San Joan Amilibia semea eta Martin Indo azaldu
ziren. Aita-semeek Martin Indori 18 kintal burdina
pletinaren balioa dirutan maileguz hartu zioten, eta
zorra hurrengo Eguberri egunean ordainduko zioten burdinak (zergak ordainduta) Beduako errenterian utzita.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Zabala, Anton Altzolarats eta Martin Akoa (ikus
[XVI. m. (38-IX) 29] agiria).
- 1538-X-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Martin Indo
(Bekolako olagizona) bildu ziren. San Joanek Martini
40 kintal burdina totxoren balioa dirutan maileguz
eman zion egun hartan, eta Martinek zorra 40 kintalak
Iraetako olatxoan hurrengo azaroaren amaierarako
emanda ordainduko zion. Lekuko Fernando Olazabal
medikua, Klemente Aisoro eta Joanes Garratza izan
ziren (ikus [XVI. m. (38-X) 35] agiria).

- 1538-II-2an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Zelaiaran
eta Iraetako Fernando Sorazabal olagizona aurkeztu
ziren. Joanek Fernandori 30 kintal burdina pletinak
balio zuten prezioa dirutan ordaindu zion egun hartan,
eta Fernandok burdina haiek hurrengo Pazko garizumakoan Beduako errenterian emango zizkion, zergak
ordainduta. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Lizarrarats, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Migel
Amas (ikus [XVI. m. (38-II) 4] agiria).
- 1538-II-17an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Ezenarro mandazaina
eta Fernando Sorazabal (Iraetako olagizona) azaldu
ziren. Egun hartan Fernandok Joani maileguz 5 dukat
eta erreal bat eman zizkion, eta honek zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion. Obligazioagirian lekuko Zestoako Pedro Akoa, Martin Azkue
eta Joango Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m. (38-II)
24] agiria).

- 1538-III-8an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Lizasok eta anaia
- 1538-XII-21ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskri- Domingo Lizasok obligazio-agiria eman zioten Iraebauarekin Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa, Iraetako tako Fernando Sorazabal olagizonari. Bi anaiek huandre alarguna, eta Martin Indo elkartu ziren. Urte rrengo Pazko garizumakoan beren basoetan egindako
hartako irailaren 14an Esteban Eztiola eskribauaren 100 karga ikatz eta 7 kintal burdina pletinatan emanaurrean Maria Perezek Martin Indori 48 dukateko go zizkioten; izan ere, ikatz eta burdina haien balioa,
obligazio-agiria eman zion, eta abenduaren 21ean zo- Fernandok emanda, kobratu egin baitzuten.
rra ordaindu ziolako Martinek ordainagiria egin zion.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: San Joan
Lekuko Zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez
Egiakoa (Iraetako jauna), honen morroi Tomas Azko- Amezketa, Joan Artiga eta Joan Otaegi (ikus [XVI. m.
na eta Martin Indo gaztea (Martin Indoren semea) (38-III) 10] agiria).
(ikus [XVI. m. (38-XII) 17] agiria).
- 1538-III-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Aizarna1.1.2. Iraetako Fernando Sorazabal
zabalgo elizako Migel Agirre bikarioa, eta, bestetik,
olagizonaren tratu eta agiriak
Iraetako Fernando Sorazabal olagizona. Fernandok
- 1538-I-1ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztio- Migeli 10 kintal burdina pletinaren balioa eta 2 dukat
la eskribauaren aurrean Fernando Sorazabal olagizo- eta 122 marai maileguz eman zizkion, eta honek hari
nak ahalordea eman zion Pedro Akoari, hark zituen hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainauzietan ordezka zezan. Lekuko Julian Olazabal, Joan duko zion zorra, burdinak Beduan ipinita eta diruak
Gorosarri eta Joan Fernandez Olazabalgoa izan ziren emanda. Migel Agirrek bere benefizioa eta ondasunak
hipotekatu egin zituen, zor osoa ordaindu arte.
(ikus [XVI. m. (38-I) 2] agiria).
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1.3. irudia. Iraetako
olatxo.

- 1538-III-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik San Joan
Egaña eta Martin Zubiaurre, eta, bestetik, Fernando
Sorazabal (Iraetako burdinolako olagizona). Fernan- 1538-III-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dok beste biei 3 dukat maileguz eman zizkien, eta
bauaren aurrean Iraetako Fernando Sorazabal olagi- hauek zorra 8 egun barru ordainduko zioten. Lekuko
zona, Nikolas Martinez Egiakoa nagusia eta Zestoako Pedro Zigorraga zapataria, Anton Arretxe eta AsenSan Joan Artazubiaga elkartu ziren, Lehen biek obli- tzio Arretxe izan ziren.
gazio-agiria eman zioten San Joan Artazubiagari, urZorra Martin Zubiaurrek apirilaren 18an, Ostegun
tebeteko epean 200 kintal burdina pletinatan, Beduako
errenterian, emateko. Kintal burdinaren prezioa 12,5 Santu egunez, ordaindu zuen Zestoako Gurutzeagan,
errealekoa zen, eta San Joanek egun hartan 100 dukat Joan Fernandez Arreitzakoa eta Klemente (Aisoro)
aurreratu zizkien. Gainerakoa hurrengo abuztuko An- lekuko izanik (ikus [XVI. m. (38-III) 27] agiria).
dre Mariaren egunean ordainduko zien.
- 1538-VII-5ean, Zestoako errebalean, Blas ArObligazio-agirian lekuko honako hauek izan zi- tazubiagaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Iraetako
ren: Migel Artazubiaga, Pedro Akoa eta San Joan Nikolas Martinez Egiakoa jauna eta Fernando Sorazabal olagizona, eta Zestoako San Joan ArtazubiaAmilibia.
ga. Lehen biek Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
Egun hartan bertan, eskribau eta lekuko berak au- obligazio-agiria eman zioten San Joani 200 kintal
rrean zirela, Fernando Sorazabalek konpromisoa har- burdina pletina emateko. Egun hartan, San Joan Artatu zuen obligazio hartatik Nikolas Martinez Egiakoa zubiagak aipatutako burdinen balioa ordaindu zien, eta
ateratzeko. San Joan Artazubiagari egindako zorra Nikolasek eta Fernandok ordainagiria eman zioten.
Fernandorena baino ez omen zen berez, eta FernanAgirian lekuko Joan Fernandez Arreitzakoa, Pedro
dok bere ondasunak hipotekatu egin zituen Nikolas
Martinezen alde, obligazioak zioena bete arte (ikus Akoa eta San Joan Amezketa izan ziren (ikus [XVI.
m. (38-VII) 5] agiria).
[XVI. m. (38-III) 16] agiria).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Pedro Baltzola, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Joan
Bengoetxea (ikus [XVI. m. (38-III) 11] agiria).
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1.4. irudia. Mutrikuko
udaletxea.

- 1538-VII-5ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiagaren aurrean Iraetako Fernando Sorazabal
olagizona eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa
hauspogilea azaldu ziren. Elkarren artean egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten. Fernando Sorazabalek Joan Fernandezi 10,5 dukat ordainduko zizkion, eta gainerako agiri guztiak baliorik
gabe geratu ziren.

- 1538-IX-9an, Iraetako burdinolan, Idiazabalgo
Pedro Olazargibelek ordainagiria eman zion Fernando Sorazabal olagizonari. Pedroren emazte Maria Sorazabalen seniparteagatik 6 dukat ordaindu zizkion
Fernandok Pedrori. Lekuko honako hauek izan ziren:
Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Debako
Joan Uzkanga eta Azpeitiko Joanikot teilagina (ikus
[XVI. m. (38-IX) 13] agiria).

Lekuko Pedro Baltzola, Pedro Akoa eta Joan Erretzabal izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VII) 7] agiria).

- 1538-IX-19an, Arroako Aitube etxean, Blas Artazubiaga eskribauarekin Iraetako Fernando Sorazabal
olagizona eta Mutrikuko Martin Arriola merkataria
elkartu ziren. Martinek Fernandori 130 kintal burdina pletinaren balioa dirutan ordaindu zion (1 kintal
= Gaztelako 13 erreal), eta honek zorra burdinak hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean Beduako
errenterian emanda ordainduko zion. Burdinen zerga
guztiak Fernandoren kontura izango ziren.

- 1538-IX-2an, Segurako Madalena ermitaren ondoan, bertako Joan Gartzia Arruekoa eskribauaren aurrean Maria Sorazabal azaldu zen. Maria, hain zuzen,
Idiazabalgo Pedro Olazargibelen emaztea zen, eta
ahalordea eman zion Aizarnako Sorazabal baserrian
zegokion senipartearen zati bat (urrezko 6 dukat zaharrekoa) Arroako partean bizi zen Fernando Sorazabali
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: De(Iraetako burdinolako olagizonari) kobra ziezaion.
Beste epe batean beste 6 dukat eman behar zizkion bako Martin Gartzia Arriolakoa apaiza, eta Zestoako
Joan Belez Beduakoa eta Joan Arbestain.
Fernandok Mariari.

Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak auAhalorde-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Segurako Fernando Perez Larraztegikoa eta Nikolas rrean zirela, Zestoako Bekolako Martin Indo olagizoLarraztegi semea, eta Lazkaoko Martin Amezketa nak obligazio-agiria eman zion Martin Arriola merkatari mutrikuarrari. Martin Arriolak Martin Indori 120
(ikus [XVI. m. (38-IX) 6] agiria).
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Jarraian, eskribaua eta lekuko berak aurrean izanik,
kintal burdina pletinaren balioa dirutan eman zion
(1 kintal = 13 errealeko prezioan), eta Martin Indok Maria Oribiak zin egin zuen egindako agiriak zioena
zorra burdinak (zergak ordainduta) Beduan hurrengo bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (38-XI) 14] agiria).
martxoko Andre Mariaren egunean utzita ordainduko
- 1538-XII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizuen (ikus [XVI. m. (38-IX) 24] agiria).
bauaren aurrean Iraetako Fernando Sorazabal olagi- 1538-X-30ean, Azkoitian, Iraetako Fernando Sora- zona eta Zestoako Martin Otxoa Ermukoa agertu zizabal olagizonak Debako partean bizi zen Joan Baltzo- ren. Lehenago Arroako Joan Zubeltzuk (Martin Otxoa
lari 14 dukat hartu zizkion maileguz. Zor hura bi zatitan fidatzaile izanik) Fernando Sorazabali 7 dukateko zoordainduko zion Fernandok: erdia 1539ko Pazko gari- rra egin zion. Egun hartan, ordea, zorra Martin Otxoa
zumakoan, eta beste erdia 1539. urteko Domu Santu fidatzaileak ordaindu zion. Ondorioz, Fernandok
egunean. Esteban Eztiola eskribauaren aurrean lekuko Martin Otxoari ordainagiria eman zion, eta Martin
honako hauek izan ziren: Azkoitiko Martin Argarain Otxoaren esku utzi zituen zorra eta auzi-gastuak Joan
eta Lope Areitzaga, Legorretako Kristobal Etxeberria, Zubeltzuri kobratzeko eskubideak.
eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan GoJarraian, leku berean, aipatutako 14 dukatak Fer- rosarri eskribaua, Joan Urbieta eta Asentzio Arretxe
nando Sorazabalek maileguz Domingo Arretxe-Etxe- (ikus [XVI. m. (38-XII) 1] agiria).
nagusiari eta honen seme Joan Etxenagusiari eman
zizkien. Hauek zorra bi epetan ordainduko zioten 1.1.3. San Joan Artazubiagaren
Fernandori: erdia hurrengo Pazko garizumakoan eta kontratuak
beste erdia 1539ko Domu Santu egunean (ikus [XVI.
m. (38-X) 34] agiria).
- 1538-II-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Esteban ArMaria Oribiak, ordea, izebak zorrak zituela ikusita, tazubiaga eta emazte Katalina Ipintza, eta, bestetik,
uko egin zion oinordeko izateari, eta Maria Joango ize- San Joan Artazubiaga semea eta Maria Perez Olazabari, artean bizi zela, beste senide bat oinordeko izenda balgoa emaztea. Estebanek eta Katalinak San Joani
zezala eskatu zion. Horren ondoren, Maria Joango Ori- eta emazteari dohaintzan dote gisa ondasun hauek
biak kodiziloa egin zuen Fernando Sorazabal (Maria eman zizkieten: Zestoan zuten etxea, (Domingo Aia
Oribiaren lehengusua) oinordeko izendatuz.
zenaren etxearen ondokoa) bertako arreo, tresneria
eta baratzearekin; Aizubiko lurra, sagastia eta intxaurMaria Joango hil ondoren, Fernando Sorazabalek dia; Zestoako zubi ondoan Aizubiko errotetarako
ordaindu zituen hiletak, bederatziurrena eta urteurre- konporta aldean zeukaten baratzea; Baltzola eta Lili
na. Hark egin zituen gastuak, testamentuko aginduak artean, Debako partean, zituzten lurrak, beren sagasbetetzeko. Fernando Sorazabalek jaso zuen, halaber, ti, gaztainadi eta intxaurdiekin; Zestoako hiribilduko
Zestoako Akoako Enparandiko dotea, Martin Ibañez beste etxe bat, harresirainoko orubearekin, Ipintzako
Zubiaurrekoa zenaren, eta honen alargunaren eta se- etxearen eta Maria Migelez Ipintzakoaren etxearen
me-alaben bidez.
artekoa; Errezilgo parteko Iruresaroe (orain Iruresoro) baserria, bere ondasun guztiekin eta bertako ganaMaria Oribiak kodiziloa eta Fernandok egindako duen erdiarekin.
gastuak eta jasotako diruak ontzat eman zituen, eta
berriz ere uko egin zion oinordeko izateari. Lekuko
Ezkontzarako dohaintza gisa eman zizkieten ondasun
Migel Agirre (Aizarnazabalgo erretorea), Joan Martin haiek senar-emazteei, baina baldintza batzuk ezarri ziIndo eta Sebastian Zulaika izan ziren.
tuzten. Emandako ondasun guztien gozamenaren erdia
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1.5. irudia. azkoitiko
Jausoro etxea.

gurasoentzat izango zen, bizi ziren bitartean, eta gero
San Joan eta Maria Perezentzat izango zen gozamen
osoa. Gurasoak hiltzen zirenean, senar-emazte gazteek
egingo zizkieten, Zestoako elizan, hiletak eta elizkizunak. Estebanek eta emazteak gozamenaren erdiari senaremazte gazteen alde uko egiten bazioten, bizi ziren artean hauek mantenduko zituzten Esteban eta Katalina.

seniparteagatik 100 dukateko dotea agindu zioten
Graziari, eta diru hura, oheak, etab. San Joan Artazubiagak ordainduko zizkion. Maria Ruiz alaba, berriz,
bere senipartea kobratuta zegoen. Katalina Ipintzak eta
Maria Perez Olazabalgoak, emakume ezkonduak zirelako, zin egin zuten dohaintza-agiriak zioenari ez
ziotela aurka egingo.

Estebanek eta emazteak beretzat gorde zituzten
etxeko zilarrak eta diruak. Horrez gain, onartu egin
zuten San Joan Artazubiagak 80 dukat ordaindu zituela dohaintzan emandako ondasunen gaineko zorrak ordaintzeko. Gurasoek San Joan Artazubiagari
herenaren eta bostenaren hobekuntza egin zioten. San
Joanen eta Maria Perezen arteko ezkontza legezko
seme-alabarik gabe hausten bazen, edo seme-alabak
testamentua egin gabe hiltzen baziren, dohaintzan
emandako ondasun bakoitza bere jatorrizko enborrera
itzuliko zen. Dohaintzako ondasunak San Joan Artazubiagarentzat eta oinordekoentzat izango ziren, eta
Maria Perezek ezkontzara ekarritako dirua ere honentzat eta honen oinordekoentzat.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo
Amilibia eskribaua, Migel Artazubiaga eta Joan Legarda.
Jarraian, leku berean, eskribaua eta lekuko berak
aurrean zirela, Grazia Artazubiagak, bere seniparteagatik 100 dukat, 3 ohe eta zilarrezko katilua jaso zituelako, gurasoen ondasunetan zuen edozein eskubideri
uko egin zion, San Joan Artazubiaga anaiaren alde. Zin
egin zuen agiri hark zioenari ez ziola aurka egingo.
Ondoren, Grazia Artazubiagak 100 dukat, 3 ohe
eta zilarrezko katilua gordailuan utzi zizkion anaia
San Joan Artazubiagari. Honek dukatak, oheak eta
katilua, handik aurrera Graziak eskatu ahala emango
zizkion (ikus [XVI. m. (38-II) 28] agiria).

Esteban Artazubiagak eta Katalina Ipintzak beste
- 1538-III-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribi alaba ere bazituzten: Grazia Artazubiaga eta Maria
Ruiz Artazubiagakoa. Estebanen seme Domingo Arta- bauaren aurrean Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoa
zubiaga zena Maria Lizarraratsekin ezkondu zenean, eta Zestoako San Joan Artazubiaga agertu ziren. San
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1. (1538)

Joanek Martini 300 kintal burdina pletina (pletina
bakotiza bi “ertz” pisukoa izanik) erosi zizkion, kintala 12 errealean (guztira 3.600 errealean). Burdinak
Martinek Beduako errenterian emango zizkion, zergak ordainduta, urtebeteko epean.

zubiaga anaiak 18 dukateko zilarrezko pitxerra, ohe
bat, kutxa bat eta beste zenbait gauza eman zizkien.
Ondorioz, senar-emazteek ordainagiria eman zioten
San Joan Artazubiagari, eta gurasoen herentzian eduki zezaketen edozein eskubideri uko egin zioten San
Joanen alde.

Egun hartan San Joanen izenean honen aita EsteAgirian lekuko honako hauek izan ziren: Getariako
ban Artazubiagak 150 dukat ordaindu zizkion Martin
Ibañezi, eta prezio osoa osatzeko falta zen zatia hu- Errodrigo Gaintza apaiza, eta Zestoako Joan Otxoa
rrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea) eta Joan Artiga
zion San Joanek. Salerosketa-agirian lekuko zestoar (ikus [XVI. m. (38-VII) 2] agiria).
hauek izan ziren: Joan Legarda, Julian Olazabal eta
- 1538-VII-3an, Zestoako errebalean, Blas ArtaMartin Legarda (ikus [XVI. m. (38-III) 3] agiria).
zubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga
- 1538-III-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- eta Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoa azaldu ziren.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: San Joan Arta- San Joanek Martini 1538-III-2an 300 kintal burdina
zubiaga eta Katalina Ibiakaitz alarguna. Katalinaren pletinatan erosi zizkion (ikus [XVI. m. (38-III) 3] agilurrean, bien etxeen artean, San Joan Artazubiagak ria). Martxoan San Joanek 150 dukat ordaindu zizharri eta karezko horma eraikiko zuen, hiru arra bete kion azkoitiarrari, eta egun hartan gainerakoa (177
eta lau hatz lodikoa. Horma amaitu ondoren, bi al- dukat eta 3 erreal) eman zion. Martin Ibañezek burdeentzat erdi bana izango zen betiko. Alde bakoitzak dinak Beduan hurrengo martxoko Andre Mariaren
askatasuna izango zuen bere alderdian nahi zituen zu- egunerako emango zizkion zestoarrari.
tabeak eta fruta-arbolak ipintzeko.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zarauzko Beltran
Lanak egin bitartean kenduko ziren zur, gapirio Mendia eskribaua, Zumaiako Joan Areitzaga eta Deeta gainerako gaiak, gero San Joanek ipiniko zituen. bako Joan Zubeltzu apaiza.
Kontratuan lekuko honako hauek izan ziren: Joanes
Egun eta leku berean, Blas Artazubiaga eskriGarratza, Frantzisko Olazabal eta Joan Legarda (ikus
bauarekin hauek elkartu ziren: Zumaiako Joan Perez
[XVI. m. (38-III) 5 agiria).
Etxezarretakoa, Azkotiko Martin Ibañez Jausorokoa
- 1538-VII-1ean, Getarian, Blas Artazubiaga es- eta Zarauzko Beltran Mendia eskribaua. Pedro Ibañez
kribauaren aurrean hauek agertu ziren: Getariako Irarragakoa eskribauaren aurrean Joan Perez EtxezaJoan Martinez Isastikoa, emazte Maria Ruiz Arta- rretakoak egindako zorragatik, egun hartan Martin
zubiagakoa eta honen anaia San Joan Artazubiaga Ibañez Jausorokoak 45 kintal burdina eta 6 dukateko
zestoarra. Joan Martinez Zestoako Maria Ruizekin zilarrezko katilua ordaindu zizkion Zarauzko Beltran
ezkondu zenean, Esteban Artazubiaga aitak dote gisa Mendiari. Martin Ibañezek Maria Joango arrebari
100 dukat, 3 ohe oso, zilarrezko katilua eta arropak (Joan Perez Etxezarretakoaren emazteari) doteagatik
agindu zizkion (ikus IV ZESTOA XVI. MENDEAN eman beharreko zatia zen ordainketa hura. Zorraren
(1530-1535) liburuko [XVI. m. (35-XII) 1] agiria eta gainerakoa indarrean geratu zen.
V ZESTOA XVI. MENDEAN (1535-1537) liburuko
Beltran Mendiak ordainagiria eman zion Martin
[XVI. m. (36-III) 10] agiria).
Ibañezi, lekuko zestoar hauek izanik: Joan Urbieta,
Maria Ruizek eta Joan Martinez senarrak dote osoa Domingo Bengoetxea eta Martin Ondalde (ikus [XVI.
kobratuta zeukaten, baina horrez gain, San Joan Arta- m. (38-VII) 4] agiria).
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Pedro Akoa, Martin Ondalde eta San Joan Elgoibar
izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VII) 17] agiria).
- 1538-VIII-4an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauarengana Maria Perez Altzolaraskoa eta San Joan Artazubiaga hurbildu ziren. San
Joanek Maria Perezi maileguz 2 dukat eman zizkion, eta honek zorra hurrengo iraileko San Migel
egunean itzuliko zion. Lekukoetako bi Joan Arrona
eta Pedro Arrona izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VIII)
1] agiria).
- 1538-X-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Domenja
Garratza eta Katalina Ibiakaitz (Domingo Aiaren alarguna), eta, bestetik, San Joan Artazubiaga. Domenjak
eta Katalinak San Joani Zestoako hiribilduan bizi ziren etxea eta beherago harrizko itxitura zuen baratzea
saldu zioten.
Etxeak mugakide hauek zituen: batetik, San Joan
Artazubiagaren eta bere gurasoen etxea, bestetik Maria Joango Eginoren etxea, atzean San Joanen lurrak
eta aurrean kalea. Baratzeak mugakide hauek zituen:
Osana Erretzabalen baratzea, zenbait baratzetara joateko bidea, eta San Joan Artazubiagaren lurrak.

1.6. irudia. arroako akertzaberri.

- 1538-VII-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Getariako Joan Domingez Isastikoa jostuna eta Zestoako San Joan Artazubiaga koinatua agertu ziren. San Joanek Joan Domingezi 30
dukat maileguz eman zizkion, eta getariarrak zorra
urtebete barru ordainduko zion. Lekukoetako bi Esteban Artazubiaga eta Martin Otxoa Ermukoa izan ziren
(ikus [XVI. m. (38-VII) 15] agiria).

Etxearen eta baratzearen truke, San Joanek Domenjari eta Katalinari 49 dukat eta hiribilduaren
barruan zegoen Ipintzazar etxea emango zizkien.
Ipintzazarren mugakide hauek ziren: Ipintza izeneko
etxea eta kalea. San Joan Artazubiagak aipatutako 49
dukatak hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean
emango zizkien Domenjari eta Katalinari. Domenjak
6 dukat hartuko zituen, bere zahartzaroko laguntza
- 1538-VII-12an, Zestoako errebalean, Blas Arta- gisa, eta gainerakoa Katalinak hartuko zuen, semezubiaga eskribauaren aurrean Maria Joango Ganbara alabak hazteko.
alarguna eta San Joan Artazubiaga azaldu ziren. LeSan Joan Artazubiaga arduratuko zen Ipintzazarren
henago Maria Joangok Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean 56 dukateko zorra egin zion San Joan Arta- saneamenduaz, eta Domenja eta Katalina saldu zuten
zubiagari. San Joanek, ordea, Maria Joangoren seme etxearen eta baratzearen saneamenduaz. SalerosketaEsteban Akertzak emandako dirua zeukan, eta handik agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Olo56 dukat kobratu zituen. Ondorioz, San Joanek ordai- tzagakoa kontularia, Domingo Amilibia eta Joan Gonagiria eman zion Maria Joango Ganbarari. Lekuko rosarri (azken biak eskribauak).
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Ondoren, eskribau eta lekuko berak bertan izanik,
Domenjak eta Katalinak San Joani saldu zioten etxera
sartu zuten, eta han ateak itxi eta ireki egin zituen, jabea
zela adieraztearren. Gero bi andreek San Joan saldutako baratzera sartu zuten. Han San Joanek aza batzuk
moztu zituen, jabetza bereganatu zuela jakinarazteko.

kintal burdina mehetutakoan emango zion. Ikatz faltagatik sortutako galerak ikazkinak ordaindu beharko
zituen. Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Gorosarri eskribaua, Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Fernando Olazabal medikua (ikus [XVI. m.
(38-XI) 4] agiria).

- 1538-XI-10ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Gregorio Arano elkartu ziren. San Joanek
Gregoriori 4 kintal burdina totxoren balioa dirutan
maileguz eman zion, eta Gregoriok zorra burdinak
Iraetako olatxoan hurrengo urtarrilaren amaierarako
emanda ordainduko zion. Lekuko Domingo Lizarrarats aita, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Martin
- 1538-XI-9an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola Otxoa Ermukoa izan ziren (ikus [XVI. m. (38-XI)
eskribaua aurrean zela, Arroako Joan Armendiak eta Zes- 6] agiria).
toako San Joan Artazubiaga merkatariak tratua egin zuten. Joan Armendiak San Joani Iraetako olatxoan 1.000 1.1.4. Zestoako Kontzejuaren bilera eta
kintal burdina mehetzeko behar zen egur-ikatza horni- agiriak
tuko zion. 15 egun barru hasiko zen ikatza zerbitzen, eta
handik aurrera ez zen ikatzik faltako kintal burdina guz- 1538-I-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauatiak mehetu arte. Mehetutako kintal bakoitzeko merkata- ren aurrean Joan Fernandez Edarritzagakoak (Zesriak Gaztelako erreal bat ordainduko zion ikazkinari.
toako Kontzejuko fielak) ahalordea eman zion Pedro
Akoari. Pedrok hain zuzen 1537. urteari zegozkion
San Joan Artazubiagak Joan Armendiari egun har- eta Kontzejuari ordaindu behar zitzaizkion alkabalak
tan 50 dukat aurreratu zizkion, eta gainerakoa 600 kobratuko zituen.
Jarraian San Joanek Domenja eta Katalina hauei
erositako etxera sartu zituen, eta han bere maizter
izango ziren, San Joanek nahi zuen arte edo Ipintzazar
etxera bizitzera joaten ziren arte. Gero San Joan Artazubiagak bi andreak Ipintzazarrera sartu zituen, eta
hauek etxearen jabe egin ziren, ateak itxi eta irekita
(ikus [XVI. m. (38-X) 15] agiria).

1.7. irudia. Zestoako
udaletxeko Batzargela.
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Urte hartan salaketa egon zen Ibañarrietako bentaAhalorde-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Blas Artazubiaga eta riaren aurka, ardoa garestiegi saltzen zuelako2.
Fernando Olazabal medikua (ikus [XVI. m. (38-I) 1]
agiria).
- 1538-IV-14an, igandez, Zestoako Enekosauztegin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua
- 1538-I-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- bildu zen. Bertan ziren, besteak beste, zestoar hauek:
ren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea azal- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Blas Artazubiaga
du zen. Alkateak zioenez, arazo eta tratu ugari eta fiela, Fernando Olazabal probestuordea, Esteban Argarrantzitsuak zituen herritik kanpo, eta bidaian abia- tazubiaga, Joan Aldalur, Martin Legarda, Pedro Iribatu beharra zeukan. Ondorioz, bera herritik at zebilen rrena, Joan Igartza, Domingo Ezenarro, Lope Ernataartean, Fernando Olazabal medikua izango zen alka- ritz, Joan Fernandez Olazabalgoa, Pedro Artzubiaga,
teorde, eta hark bideratuko zituen Zestoako auziak eta Migel Artazubiaga, Joan Artiga, Pedro Martinez Balgainerako arazoak. Horrelaxe izendatu zuen Joan Pe- tzolakoa, Joan Arano, Domingo Arrona, Joan Legarda,
rezek Fernando alkateorde.
Joan Fernandez Arreitzakoa, San Joan Egaña, Domingo Aranburu, Anton Arretxe, Joan Ereño, Frantzisko
Olazabal, Martin Arano, Lope Zelaia, Joan Martinez
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton
Arretxe, Pedro Artzubiaga eta Joan Fernandez Olaza- Akoakoa gaztea, Joan Zelaia, Pedro Akoa, Joan Akoa,
Martin Zubiaurre, Martin Lizaso, Domingo Legarda,
balgoa (ikus [XVI. m. (38-I) 6] agiria).
Joan Urbano, Domingo Egurtza, Joan Arregi, Joan
- 1538-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Martinez Erretzabalgoa, San Joan Amilibia, Nikolas
ren aurrean Gregorio Elizalde eta Martin Arzallus Lizasoeta, Martin Arzallus, Joan Gorosarri, Pedro
fidatzailea azaldu ziren. Zestoako Kontzejuak egun Egaña, Joan Kortazar, Pedro Ausoroetxea, Martin
hartan enkantea egin zuen kandela piztuta, alkabala Otxoa Ermukoa eta Pedro Arzallus.
arrotza kobratzeko, eta Gregoriok 31 erreal eskainita
Kontzejuan ziotenez, Zestoak jurisdikzioa eta
irabazi zuen. Diru kopuru hura hurrengo azaroko San
Martin egunerako ordainduko zion Kontzejuko fiela- aginpidea zuen aspalditik Beduan itsasadarraren erdiri. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez raino zueden itsasontzi eta salgaien jabe, gaizkile eta
Egiakoa (Iraetako jauna), Pedro Olazabal eta Esteban abar epaitzeko. Egun haietan, ordea, Zumaiako Kontzejuak Beduako etxearen ondo-ondoan zegoen itsasArtazubiaga (ikus [XVI. m. (38-I) 11] agiria).
ontzi bat bahitu eta eraman egin zuten, horretarako
- 1538-II-24an, Zestoan, Kontzejuak enkantea egin eskubiderik izan gabe.
zuen, kandela piztuta, hurrengo garizumaren hasieraZestoako Kontzejuak, bere eskumen eta eskubitik urtebeteko epean hiribildua eta bere jurisdikzioa
olioz hornitzeko. Enkantearen berri lehenago herriko deak zaintzeko aginduaz, ahalordea eman zien hoelizan eman zen, eta berau Martin Esteban Makatza- nako hauei: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateari,
gak irabazi zuen. Martin Otxoa Ermukoa zuen fida- Blas Artazubiagari, Fernando Olazabali, Joan Martintzaile, eta 14 maraitan saldu beharko zuen Aragoiko ez Amilibikoari, Domingo Lizarraratsi, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari, Pedro Iribarrenari
libra olioa, inolako akatsik gabea.
eta Joan Aranori. Hauek ahalmena zuten gai hartan
Olioa faltatzen zen bakoitzean Martin Estebanek edozein epaileren aurrean auzitan hasteko.
isuna ordaindu beharko zuen, baina kanpoko inork
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amiezingo zuen oliorik herrian saldu. Lekuko Joan Akoa,
Joan Igartza eta Martin Arano izan ziren (ikus [XVI. libia eskribaua, Julian Olazabal eta Domingo Goienetxea.
m. (38-II) 29] agiria).
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1. (1538)

Jarraian, Kontzeju berak ahalordea eman zien
alkateari eta lehentxeago aipatutakoei Ernion Errezilgo Kontzejuarekin erdi bana zituzten saroiei buruzko
auzietan ordezkari izan zitezen. Saroi haiek zirela
eta, Errezilgo Kontzejuarekin eta beste zenbaitekin
auzia izatea espero zuten, eta ahalordea hartutakoek
saroietara joan, hango basoak bota, saldu eta komeni
zena egin ahal izango zuten; baita edozein epaileren
aurrean Zestoako Kontzejuaren prokuradore gisa aurkeztu ere.
Ondoren Joan Aranok obligazio-agiria eman zion
Zestoako Kontzejuari. Aizarnatea eta Saroezarreta
inguruko Belearra eta Artzegian, herri-basoak enkantean eman zizkioten egun hartan Joan Aranori, eta
honek karga ikatz bakoitzeko 3 txanpon ordaintzeko
konpromisoa hartu zuen. Lekuko hauek izan ziren:
Joan Martinez Lilikoa, Joan Arretxe eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua.
Egun berean, Gregorio Elizaldek, emazte Maria
Etorrak eta hauen fidatzaile Domingo Ezenarro eta
Gregorio Aranok obligazio-agiria eman zioten Zestoako Kontzejuari. Hurrengo Pazko garizumakotik
1539. urteko inauteriak arte herria haragiz hornituko zuten.
Behi-okela Azpeitiko prezioan salduko zuten urte
osoan, eta, gainera, bere sasoian arkume-, antxume-, ardi- eta ahuntz-okela salduko zuten, librako
Azpeitian baino sos bat gehiago kobratuta. Ganadu gaixoaren edo istripuz hildakoen okelarik ezingo
zuten saldu. Gaztelako erreal bateko isuna ordaindu
beharko zuten okela falta zen bakoitzean, eta isunak
herri-bideak konpontzeko izango ziren.

1.8. irudia. errezilgo san Martin eliza.

Martinez Mantelolakoa, eta Errezilgo Martin Basabe
eta Joan Aritzeta.

Lekuko Pedro Akoa, Frantzisko Etorra eta Anton
Lasao izan ziren (ikus [XVI. m. (38-IV) 13] agiria).

Aiarrek eta errezildarrek ziotenez, Aia, Errezil, Bidania, Albiztur eta Goiazko Kontzejuek arbitro epaile
hauek izendatu zituzten: Joan Ortiz Ganboakoa (Zarauzko jauna), Aiako San Esteban elizako Joan Zarautz
erretorea, Albizturko elizako erretore Bernaldo Atodo
batxilerra eta Martin Ruiz Errekondokoa. Arbitroen
epaiaren arabera, mugarri batzuk ipintzen ari ziren.

- 1538-IV-24an, Errezilgo partean, Ernioko Aldaolatza saroian Esteban Eztiola eskribauarekin hauek
elkartu ziren: Joan Arano eta Pedro Iribarrena (Zestoako Kontzejuaren ordezkariak), Aiako Joan Olazabal maisua, Joan Gorriaran, Martin Arano eta Joan

Zestoarrek ziotenez, ordea, Errezilgo eta Zestoako
Kontzejuek Ernion proindibiso zenbait saroi erdibana
zituzten, eta haietako bat zen Aldaolatza izenekoa. Sei
gorabileko erradioa zuen, haustarritza zentro harturik.
Gorabila 14 “estado” luzekoa zenez gero (1 “estado” = 7
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Jarraian Kontzejuak debekatu egin zuen herriko
oin), saroiaren erradioak guztira 84 “estado” zituen. Han
aspaldi-aspalditik beren ganaduak eta etxolak zituzten, edo kanpoko edonork Zestoan urdaia txikizka edo
harategietara saltzea, horretarako eskubidea Greeta bertako basoa, larreak, etab. ustiatzen zituzten.
gorio Elizaldek zuelako. Araua hausten zuen bakoiZestoarrek gogor aldarrikatuz, saroiaren barruan tzak erreal bateko isuna ordaindu beharko zuen (ikus
mugarriak ipintzea gaitzetsi egin zieten beste Kon- [XVI. m. (38-IV) 27] agiria).
tzejuetako ordezkariei, eta komeni zitzaien epaileen
- 1538-VI-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriaurrean auzitara joko zutela adierazi zieten.
bau eta Kontzejuko fielaren aurrean zestoar hauek bilJoan Olazabal maisuak eta gainerako aiarrek zio- du ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatea, Domintenez, haiek arbitro epaileek erabakitakoa bete nahi go Lizarrarats, Joan Martinez Amilibikoa, Fernando
zuten. Zestoarrek berriz gaitzetsi zuten Aldaolatzako Olazabal medikua, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
saroian mugarriak ipintzea. Lekuko Aiako Domingo lizentziatua eta Pedro Iribarrena. Aipatutako zazpiek
Irarramendi, Nikolas Ierroa eta Martin Ieribar izan zi- ahalmena zuten Kontzejuaren ordezkari izateko, baina beren ahalmen hori egun hartan Esteban Eztiola
ren (ikus [XVI. m. (38-VI) 17] agiria).
eskribauaren esku utzi zuten.
- 1538-IV-28an, Zestoako udaletxean, Esteban EzAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Klementiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren zestoar hauek: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa te Aisoro apaiza, Migel Artazubiaga eta Pedro Akoa
alkatea, Blas Artazubiaga fiela, Domingo Lizarrarats, (ikus [XVI. m. (38-VI) 11] agiria).
Pedro Martinez Baltzolakoa, Fernando Olazabal me- 1438-VI-19an, Zestoako Kontzejuaren izenean
dikua, Pedro Akoa, Jakobo Ipintza, Joan Artiga, Frantzisko Olazabal, Anton Arretxe, Gregorio Elizalde, Esteban Eztiola eskribauak auzitara eraman zituen
Migel Artazubiaga, Joan Akoa, Martin Gabiria, Joan Antonio Saavedra korrejidorearen aurrera Zestoako
Kontzejuak Errezilgoarekin erdi bana zituen Ernioko
Legarda eta Martin Legarda.
12 saroietatik pagoak eta haritzak eraman zituztenen
Ahalordea eman zieten Blas Artazubiagari eta aurka1.
Migel Artazubiagari, Ordizian izango ziren Batzar
Nagusietara Zestoako prokuradore gisa joan zitezen
- 1538-VII-29an, Zestoako udaletxean, Blas Artaeta han gainerako prokuradoreekin parte har zezaten. zubiaga eskribau eta fiela hantxe zela Kontzejua bildu
Lekuko Martin Otxoa Ermukoa, Martin Gabiria eta zen. Bertan ziren, besteak beste, Joan Perez IdiakaitzDomingo Goienetxea izan ziren.
Lilikoa alkatea, Julian Olazabal probestuordea, Fernando Olazabal medikua, Esteban Artazubiaga eta
Egun eta leku berean, eskribau bera aurrean zela, Pedro Martinez Baltzolakoa. Kontzejuak ahalordea
Gregorio Elizaldek konpromisoa hartu zuen herria eman zien Esteban Eztiola eskribauari eta Migel Arhurrengo San Migel egunera arte urdaiz hornitzeko. tazubiagari Probintzia Usarragan egiten ari zen BatUrdaia ona eta akatsik gabea izango zen, eta libra 10 zar Berezietara prokuradore gisa joan zitezen. Batzar
maraitan salduko zuen. Urdai kaltetua saltzen zuen haietan korrejidoreari egin beharreko ongietorriaz eta
bakoitzean, Gaztelako erreal bateko isuna ordainduko beste zenbait gaiz jardun behar zuten.
zuen, eta herrian urdaia falta zen bakoitzean ere bai.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Lekuko hauek izan ziren: Joan Gorosarri, Joan Ur- Joan Gorosarri, Batolome Loiola eta Martin Esteban
bano, Martin Gabiria, Migel Artazubiaga eta Domin- Makatzaga. Batzar Berezi hauen berririk ez dugu besgo Goienetxea.
te inon topatu (ikus [XVI. m. (38-VII) 30] agiria).
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1.9. irudia. aizarnako
Zabala baserria.

- 1538-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Grazia Gorosarri
eta honen aita Anton Edarritzaga (Juan Majado de
Poza senar eta suhiaren ahalordeaz), eta bestetik, Blas
Artazubiaga (Zestoako Kontzejuko fiela). Zestoako
Kontzejuak zorra egin zion Juan Majado de Pozari,
eta egun hartan Blas Artazubiaga fielak zati bat (23
dukatekoa) ordaindu zien Grazia emazteari eta Anton
aitaginarrebari. 23 dukat haietako 19 Domingo Lizarraratsek jaso zituen, Joan Majadok zor zizkiolako, eta
beste 4 dukatak Graziak eta bere aitak gorde zituzten.

go Arrona fiel izateko. Pedro Martinez Baltzolakoak
alkatetzat Joan Gartzia Lasaokoa proposatu zuen.
Azkenean alkate Joan Zabala izendatu zuten, eta
fiel San Joan Artazubiaga. Zinegotzi Domingo Aranburu eta Joango Arretxe izango ziren. Basozain, berriz, hauek izendatu zituzten: Domingo Aldalur, Domingo Egurtza, San Joan Egaña, Jakobo Gesalaga,
Kristobal Erretzabal eta Lope Ernataritz.

Hurrengo urtean Zestoan eskribau-posturen bat
hutsik geratzen bazen, alkatearekin eta fielarekin baOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: tera hautagaia izendatzeko eta errege-erreginei aurAnton Lizarrarats eta Domingo Urbieta apaizak, eta kezteko Kontzejuaren ordezkari hauek izango ziren:
Aizarnako aldetik Beltran Arizmendi eta Joan OndalPedro Iribarrena (ikus [XVI. m. (38-IX) 33] agiria).
de, eta hiribildutik Pedro Martinez Baltzolakoa eta
- 1538-IX-29an, Zestoako udaletxean, San Migel Esteban Eztiola.
egunez Kontzejua bildu zen, bertako alkatea, fiela,
Hauteskunde-agirian lekuko hauek izan ziren: Dozinegotziak, ordezkariak eta gainerako ofizialak urtebeterako izendatzeko. Lehenbizi zozketaz lau hau- mingo Arrona, Pedro Etxeberria eta Domingo Lizatesle hauek izendatu zituzten: Sebastian Oliden, Joan rrarats aita. Joan Zabala alkate berriak kargua hartzeAldalur, Esteban Artazubiaga eta Pedro Martinez Bal- ko zina egin zuen. Alkate-makila, ordenantzak, Kontzolakoa. Sebastian Olidenek alkatetzat Lope Zelaia tzejuaren zigilua eta Kontzejuaren kutxaren giltza
proposatu zuen, eta fieltzat Domingo Lizarrarats. Joan eman zizkioten.
Aldalurrek alkate izateko Joan Zabala proposatu zuen,
Hau da, guk dakigunez, Zestoako Kontzejuko kareta fiel izateko Esteban Eztiola. Esteban Artazubiagak
Joan Zelaia proposatu zuen alkate izateko, eta Domin- guak nola hautatzen ziren zehazki deskribatzen duen
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Eztiola eskribaua elkartu ziren. Zortzi egun lehenago, Joan Zabalak beste lan eta negoziotan zebilelako
alkateorde Domingo Lizarrarats aita izendatu zuen,
baina Domingok ere ezingo zuen ofizio hartan lanik
egin, beste eginkizun batzuk sortu zitzaizkiolako.
Ondorioz, kargua Domingori kendu eta alkateorde
Esteban Eztiola eskribaua izendatu zuen Joan Zaba- 1538-X-1ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- lak. Lekuko Joanes Garratza, Asentzio Arretxe eta
bauaren aurrean Joan Zabala alkatea eta Domingo Martin Zubiaurre izan ziren (ikus [XVI. m. (38-X)
Lizarrarats aita azaldu ziren. Joan Zabalak alkateor- 7] agiria).
de izendatu zuen Domingo Lizarrarats, behar zenean
- 1538-XI-11n, Zestoako udaletxean, Blas Artazuordezka zezan. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako elizako erretorea), biaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. BerPedro Otxoa Artazubiagakoa eta Martin Lopez Ze- tan ziren, besteak beste, zestoar hauek: Joan Zabala
alkatea, San Joan Artazubiaga fiela, Joan Gartzia Lalaikoa (ikus [XVI. m. (38-X) 1] agiria).
saokoa, Domingo Lizarrarats aita, Fernando Olazabal
- 1538-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- medikua, Joan Aldalur eta Domingo Lizarrarats sebauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Nikolas mea. Kontzejuak ahalordea eman zien San Joan ArtaMartinez Egiakoa bere emazte Maria Beltran Iraeta- zubiagari eta Domingo Lizarrarats semeari Azkoitian
rekin, eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua, Zes- ospatuko ziren Batzar Nagusietan Zestoaren prokurakoako Kontzejuko fiel eta diruzain izanik. Blasek dore izan zitezen.
senar-emazteei 64 dukat eman zizkien, hain zuzen
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
lehenago Kontzejuak Fortun Santxez Iraetakoa artzapez zenari zor handiagoa egin ziolako eta oinordekoa Joan Apategi, Joan Akoa eta Joan Otaegi (ikus [XVI.
Maria Beltran Iraeta zelako. Lehenago Kontzejuaren m. (38-XI) 9] agiria).
izenean Blasek beste kopuru batzuk ere ordaindu zizkion Maria Beltrani.
1.1.5. Mirubiko ondasunei buruzko
lehen agiria. Alkatea ordura arte Joan Perez IdiakaitzLilikoa izan zen (hiribilduko parrokiakoa), eta egun
hartatik aurrera Pedro Zabala (Aizarnako parrokiakoa) izango zen, alkateak urtero hiribildukoa eta
Aizarnakoa txandakatu egiten zirelako (ikus [XVI. m.
(38-IX) 34] agiria).

auziaren jarraipena

Ondorioz, senar-emazteek 64 dukaten ordainagiria
eman zioten Kontzejuari. Aurrean lekuko hauek egon Aizarnazabalgo Joan Mirubiak zor handiak egin zituen,
ziren: Joan Martinez Lilikoa, Joan Martinez Erretza- eta, ondorioz, Zestoako Martin Zubiaurre eta Getariako
balgoa eta Domingo Artazubiaga.
Santxa Perez Ganboakoak, baserria, burdinola, errota,
lur, zuhaitz, ganadu eta gainerako ondasunak exekutatu
Ondoren Blas Artazubiagak Zestoako Kontzejua- egin zizkioten. Geroztik Martin Zubiaurre eta Santxa
ren izenean 6 dukat ordaindu zizkion Aizarnako erre- Perez Ganboakoa (Pedro Ibañez Aldamarkoa kapitaintore Joan Otxoa Artazubiagakoari, lehenago egindako aren alarguna) elkarren aurka auzitan zebiltzan, Miruzorraren zati gisa. Joan Otxoak ordainagiria eman biko ondasunak bereganatu nahian, Gipuzkoako korrezion Kontzejuari, lekuko hauek izanik: Nikolas Mar- jidorearen aurrean (ikus, adibidez, [XVI. m. (36-II) 4]
tinez Egiakoa, Pedro Otxoa Artazubiagakoa (Guru- eta [XVI. m. (37-II) 21] agiriak).
tzada Santuko altxorzaina), Domingo Artazubiaga eta
Joan Arretxe (ikus [XVI. m. (38-X) 3] agiria).
- 1538-I-19an, Azpeitian, Gipuzkoako Alonso del
Barco korrejidoreak agindua eman zion Alonso Ca- 1538-X-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ballero merio nagusiari. Katalina Mirubiak eskatuta,
bauaren aurrean Joan Zabala alkatea eta Esteban korrejidorearen aginduz Joan Mirubiaren ondasunak
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exekutatu egin ziren. Mirubiko 20 barra burdina, burdin mea, egur-ikatza, etxea, burdinola, errotak, etab.
bahitu ziren, urrezko 18 dukat eta marko bat pisuko
zilarrezko katilua ordaintzeko. Enkanterako pregoiak
egin ziren, baina eroslerik ez zen azaldu. Orduan Katalina Mirubiak zorra eta auzi-gastuak eskaini zituen
ondasunengatik.
Joan Mirubia ez zen azaldu ordaintzera, eta korrejidoreak merio nagusiari agindua eman zion Mirubiko
ondasunak Katalinaren esku ipin zitzan.
Egun hartan, bestalde, Zestoako Martin Zubiaurreren izenean Joan Heredia prokuradorea azaldu zen
Alonso del Barco doktorearen aurrean. Bi ordainagiri
eta Mirubiko ondasunak Martin Zubiaurreri emateko
agiriak ere aurkeztu zituen. Martinek zioenez, Mirubiko ondasunak Domingo Larretxeren eta honen
emaztearen eskariz exekutatu eta haien bidez eskuratu zituen Martinek 1536-V-20an. Gero Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoa kapitain zenari egindako 500
kintal burdinaren zorragatik Mirubiko ondasunak Getariako Santxa Perez Ganboakoa alargunari eman zitzaizkion. Hori zela eta, Martin Zubiaurrek korrejidoreari ondasun haiek beretzat hartzeko zituen arrazoiak
azaldu zizkion. Joan Mirubiaren emazte Maria Lopez
Laurgaingoak doteagatik zituen eskubideak ere aipatu
zituen. Joan Mirubiak lehenbizi Joan Perez IdiakaitzLilikoari egin zion zorra, eta hura kobratzeko eskubidea lehenbizi Domingo Lizarraratsen eskuetara etorri
zen, eta gero Santxa Perez Ganboakoaren eskuetara.
Haiei zegozkien agiriak aurkeztu zituen Joan Herediak (ikus [XVI. m. (38-I) 9] agiria).

1.10. irudia. Getariako eliza.

- 1537-II-23an Domingo eta Nafarraren ahalordeaz Elgoibarko Migel Plazakoak tratua egin zuen
Zestoako Martin Zubiaurrerekin Azpeitian, Pedro
Uranga eskribauaren aurrean. 165 dukaten eta auzigastuen zorraren zati bat ordaindu zion Martinek, eta
124 dukat gero ordaintzeko obligazio-agiria eman
zion (ikus [XVI. m. (37-II) 21] agiria). Orduan Mirubiko etxe, burdinola, errota eta ondasunez Martin
- 1538-II-1ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskribaua- Zubiaurre jabetu zen.
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako DoGeroztik Martin Zubiaurrek Domingori eta emazteamingo Larretxe eta emazte Nafarra Larretxe-Zugasti,
eta, bestetik, Zestoako Martin Zubiaurre (Zubiaurre- ri 62 dukat ordaindu zizkien, eta egun hartan (1538-IIko etxearen jabea). Domingo eta Nafarraren seme 1ean) azken 62 dukatak. Ondorioz, Domingok eta NaJoan Larretxe Grazia Mirubiarekin ezkondu zenean, farra emazteak Martini ordainagiria eman zioten.
honen anaia Joan Mirubiak 165 dukateko dotea aginLekuko honako hauek izan ziren: Elgoibarko Migel
du zion. Zorra ordaintzen ez zuelako, Domingok Joan
Mirubiari etxea, burdinola, errotak, etab. exekutatu Plazakoa, Tomas Azkona (Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoaren morroia), Joan Larretxe (Domingoren eta
eta haren ondasunak bereganatu egin zituen.
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1.11. irudia.
aizarnazabalgo
Mirubia.

- 1538-II-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak Martin Zubiaurreren eta Joan Aldalur zurginmaisuaren arteko kontratua sinatu zuen. Joan Alda- 1538-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- lurrek Aizarnazabalgo Mirubiko basoetan 100 uperen aurrean Getariako Santxa Perez Ganboakoa (Pe- leko edukierako itsasontzia egiteko zura moztu eta
dro Ibañez Aldamarkoa kapitainaren alarguna) eta aizkoraz landuko zuen Martinentzat. Guztira 4.500
Zestoako Domingo Lizarrarats aita aurkeztu ziren. beso luzeko oholak egingo zituen, Martin ZubiauSantxa Perez, hain zuzen, bere Ana, Maria Perez eta rrek esandako neurrikoak, jenolak, zur kurbatuak,
branka, lema eta itsasontziarentzat behar ziren gainIsabel Aldamar alaben tutore eta zaintzaile zen.
erakoak. Ontziolara eramateko landuta prest utziko
Domingo Lizarraratsek (bere eta Joan Perez zituen.
Idiakaitz-Lilikoaren izenean) 100 kintal burdina meBi pieza ateratzekoak ziren egurretatik, zerraz
hea kobratzeko zeuzkan Joan Mirubiarengandik. Zorra ordaintzen e zuelako, Joan Mirubiari etxea, bur- moztuta ez zen zurik alferrik galduko. Gainera, aipadinola, errota eta gainerako ondasunak exekutatu eta tutako 4.500 besoez gain “teilate”ko 1.500 beso ohol
serratu eta prestatuko zituen itsasontziarentzat, beso
bereganatu egin zituen Domingok.
erdiko zabalekoak. Ontziolara eramateko zurak geEgun hartan ordea, Domingok onartu egin zuen 100 hiago findu behar baziren, aizkoraz landuko zituen.
kintal haiek Pedro Ibañez kapitainak ordaindu egin zizZur guztiak landuta hurrengo Pazko garizukiola eta Santxa Perezek beste 9 dukat eman zizkiola. Beraz, hura guztia Joan Mirubiari kobratzeko ahalordea eta makoan edukiko zituen. Joan Aldalur lanean 10
eskubideak eman zizkion Santxa Perezi, eta haren esku egun barru hasiko zen, eta etengabe jarraituko zuen
lanak amaitu arte. Ordainetan, Martin Zubiaurrek
utzi zituen Mirubiko etxe, burdinola eta ondasunak.
beso ohol bakoitzeko Gaztelako 5,5 sos ordainduko
Agirian lekuko hauek izan ziren: San Joan Elgoi- zizkion. Martinek egun hartan 14 dukat aurreratu
bar, Antonio Lizarrarats apaiza eta Joan Legarda (ikus zizkion Joani, eta gainerakoa oholak egin ahala ordainduko zion.
[XVI. m. (38-II) 2] agiria).
Nafarraren semea) eta Martin Zulaika (Migel Zulaikaren semea) (ikus [XVI. m. (38-II) 1] agiria).
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Joan Aldalurrek itsasontziarentzat egur bihurria
moztu behar zuenean, 40 egunez Zumaiako Pedro
Etxabe zurginak jardungo zuen lanean, eta haren jornala Joan Aldalurrek ordainduko zuen.

omen zegoen botarazi zituelako; izan ere, gerra giroa
sortu zelako zuhaitzak zutik edukitzea nahiago omen
zuen (prezioak gora egingo zuelakoan). Azken bi hilabetean Domingo “Beltza”k zuhaitzak lepatu eta
adar asko bildu omen zuen.

Kontratu-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Domingo Aizpuru lekukoak zioenez, azken 2 hilaJoan Otaegi, San Joan Elgoibar eta Martin Otxoa Erbeteetan Domingo Aldalur eta Bernal Aldalur zurgimukoa (ikus [XVI. m. (38-II) 5] agiria).
nak zebiltzan zuhaitzak botatzen, Martin Zubiaurre- 1538-II-4an, Aizarnazabalgo Mirubiko burdi- ren aginduz. Hark ordaintzen zizkien jornalak.
nolan, hauek elkartu ziren: Zumaiako Joan Martinez
Domingo Aldalur zurginaren arabera, Martin ZuArteagakoa alkatea eta Joan Perez Elorriagakoa eskribaua, eta Getariako Santxa Perez Ganboakoa alargu- biaurreren aginduz 20 haritz handi bota zituzten itsana (Maria Perez Aldamarkoa, Ana Perez Aldamarkoa sontzien saihetseko oholak egiteko. Oholaren beso
eta Isabel Aldamar alaba adingabeen ordezkari ere luzera bakoitzeko 4 marai ken sos erdia kobratzen
zuten. Gutxienez 2.000 beso ohol osatzeraino jarraitu
izanik).
behar zuten lanean. Domingo Aldalurren iritziz zuSantxa Perezek zioenez, Mirubiko ondasunak be- haitz haiek ondasun-jabegotzat hartu behar ziren, eta
reak ziren, baina hango basoko zuhaitzak (haritzak, ez ondasun-gozamentzat.
etab.) oinetik moztu eta botatzen ari ziren. Zuhaitzak
Anaiaren antzeko erantzuna eman zuen Bernal Alez zegozkion ondasunen gozamenari, jabetzari baizik. Lekukoak aurkeztuko zituen Santxa Perezek, eta dalur zurginak ere. Joan Perez Mantzizidorkoak zioalkateak zin eginarazita, informazioa jasoko zuten enez, haritz haiek Martin Zubiaurreren eta Joan Migero korrejidorearen aurrean, Martin Zubiaurrerekin rubiaren aginduz ari ziren botatzen itsasontzien saihetsak egiteko. Gainera, haren iritziz haritz-enborrak
zuen auzian, erabiltzeko.
ondasuntzat hartu behar ziren, eta ez gozamentzat.
Santxa Perezek lekuko hauek aurkeztu zituen: Usufruktu edo gozamentzat ezkurra hartu behar zen.
Aizarnako Bartolome Etxabe eta Domingo Aizpuru.
- 1538-II-7an, Zarautzen, Martin Ruiz LertxunHauek zin egin zuten Joan Lopez Zarauzkoa eta Santxa Perezen morroi Lazaroren aurrean. Gero Mirubia dikoa alkatearen eta Beltran Mendia eskribauaren
eta Aizarnazabal artean Santxa Perezek Domingo Al- aurrean Santxa Perez Ganboakoa azaldu zen. Lehedalur eta Bernal Aldalur anaia zurginak aurkeztu zi- nago Zarauzko Lope Irurek Joan Mirubiari 100 kintal
tuen lekuko gisa, eta hauek ere zin egin zuten alkatea- burdina mehea kobratzeko eskubideak Santxa Perezi
ren aurrean. Ondoren Aizarnazabalgo Etxabegoikoan eman zizkion. Saiazko Martin Izeta zen Joan MiruSantxa Perezek bertako Joan Perez Mantzizidorkoa biaren fidatzailea. Tristan Segurola eskribauak Santxa
jabea aurkeztu zuen lekukotzat, eta hark ere, besteek Perezek emandako agiriak galdu egin zituelako, alkateak Beltran Mendia eskribauari beste kopia bat eman
bezala, zin egin zuen.
ziezaiola agindu zion. Lekuko Joan Ortiz Ganboakoa
Bartolome Etxabek aitortu zuenez, azken urtean (Zarauzko oinetxeko jauna) eta Hurtado Ganboa seMirubiko basoetan haritzak botatzen ari ziren, oho- mea izan ziren.
lak ateratzeko. Entzun zuzenez, Martin Zubiaurreren
- 1538-II-12an, Azpeitian, Joan Martinez Untzeaginduz Domingo Aldalur eta Bernal Aldalur zurginak ari ziren zuhaitzak oinetik botatzen. Zura itsa- takoak (Santxa Perezen izenean), lehenago Diego
sontziak egiteko zen, eta Martin Zubiaurre damututa Ruiz de Lugo lizentziatu eta korrejidore izandakoak
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parteko Katalina Mirubia azaldu zen. Katalinak zioenez, Zestoako Martin Zubiaurrek berari eta Arroako
Joan Larretxe koinatuari zorra ordaindu zien: 16 dukat
Joan Larretxeri, eta 2 dukat eta zilarrezko katilua Katalina Mirubiari. Bestalde, Martinek 120 dukat eta
beste zenbait gauza ordaindu zizkion Katalinari. Horrela Katalinak Mirubiko etxean zegokion seniparte
osoa jaso zuen, eta hura Joan Mirubiari kobratzeko
eskubide guztiak Martin Zubiaurreri eman zizkion.
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Ernataritz
(Lope Ernataritzen semea), Joan Zuube hargina, eta
Debako parteko Frantzisko Baltzola (Joan Baltzolaren semea).
- 1538-II-28an, Azpeitian, Santxa Perezen izenean
Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreak bere aldeko arrazoiak idatziz aurkeztu zizkion. Mirubiko ondasunak bereganatzeko eskubideak Joan Perez Idiakiaitz-Lilikoa, Domingo Lizarrarats eta Pedro Ibañez
Aldamarkoarengandik jaso zituen. Martin Zubiaurrek
aurkeztutako agiriak eta arrazoiak, berriz, funtsik eta
indarrik gabeak omen ziren. Martin Zubiaurreren agiriak hiribildu batean egin eta beste hiribildu batean
1.12. irudia. Zarauzko udaletxea.
erroldaturiko eskribauek eginak omen ziren; beraz,
indarrik gabeak ziren, hiribildu berean erroldatuak
emandako bi agindu eta beste zenbait agiri aurkeztu eginak izan behar zutelako. Lekuko korrejimenduko
Martin Perez Eizagirrekoa eta Frantzisko Estensoro
zizkion Antonio Saavedra korrejidoreari.
izan ziren.
- 1538-II-18an, Getarian, Joan Martinez Mantelo- 1538-III-1ean, Azpeitian, Martin Zubiaurreren
lakoa alkatearen eta Sebastian Zabalaga eskribauaren
aurrean, Santxa Perez Ganboakoa agertu zen. Lau bat izenean Joan Heredia prokuradoreak eskaria aurkeztu
urte lehenago Katalina Sasiolak (Joan Beltran Laur- zion korrejidoreari, bere arrazoiak azalduz. Gipuzkoan
gainen emazteak) testamentua egin zuen Sebastian hiribildu batean egin omen zezakeen baliozko agiria
Zabalagaren bidez. Santxa Perezi, Joan Mirubiarekin Gipuzkoako beste hiribildu bateko eskribauak, eskrieta Martin Zubiaurrerekin zuen auzirako, testamen- bau denak korrejimendu berekoak zirelako.
tuaren kopia edukitzea komeni zitzaion. Alkateak,
- 1538-III-29an, Donostian, Joan Martinez Unbere aginpidea erabiliz, agindua eman zion Sebastian
Zabalagari Santxa Perezentzat kopia egin zezan. Le- tzetakoa prokuradoreak beste idatzi bat aurkeztu zion
kuko Migel Goikoa eta Joan Perez Zarauzkoa izan zi- korrejidoreari, auzia amaitutzat jo zezala eskatuz.
ren. Gero testamentu hura Joan Martinez Untzetakoa
- 1538-VII-10ean, Tolosan, Joan Martinez Untzeprokuradoreak Azpeitian korrejidoreari aurkeztu zion.
takoak korrejidoreari eskea egin zion. Prozesuan, Joan
- 1538-II-26an, Zestoan, Zarauzko erroldako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan Mirubiari zorra kobraMartinez Amilibikoa eskribauaren aurrean Zumaiako tzeko eskubideak Domingo Lizarraratsi emateko agi- 22 -
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ria galdu egin omen zen, eta erregistrotik ateratako lekuko izanik. Joan Mirubiaren etxe, burdinola, errota eta gainerako ondasunak enkantean saldu egingo
kopia eskatu zuen (ikus [XVI. m. (38-I) 9] agiria).
ziren, eta han jasotako diruarekin ordainketak hu- 1538-VIII-5ean, Aizarnan, Esteban Eztiola es- rrenkera gordez egingo ziren.
kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan
Lehenik, Domingo Lizarraratsen eta Joan Perez
Aldalur, Pedro Egaña, Domingo Lizasoeta eta Martin Lizasoeta, eta, bestetik, Martin Zubiaurre. Mar- Idiakaitz-Lilikoaren bidez jasotako eskubideengatik,
tin Zubiaurrek Aizarnazabalgo Mirubiko mendietan Santxa Perezi batetik 12 dukat eta bestetik 30 kintal
zurak eta oholak zituen Oikiako Otxoa Epelolaren burdina mehearen balioa ordainduko zioten.
ontziolara eramateko, eta garraio-lanak lehen laurek
Bigarrenik, Domingo Larretxek emandako eskubiegingo zituzten hurrengo San Migel egunerako. Zur
eta oholen beso luzerako Martin Zubiaurrek 3 marai deengantik, Martin Zubiaurreri 53 dukat ordainduko
ordainduko zizkien. Aipatutako laurek beren eginki- zizkioten. Hirugarrenik, Santxa Perezi 500 kintal burzuna betetzen ez bazuten, bakoitzak 20.000 maraiko dina meheren balioa ordainduko zioten.
isuna ordaindu beharko zuen.
Laugarrenik, Lope Buztintzak emandako eskubiMartin Zubiaurrek beren garraio-lanagatik 42 deengatik, Martin Zubiaurreri 41 kintal burdinaren
dukat aurreratu zizkien, 21 Joan Aldalurri eta 21 Pe- balioa emango zioten. Bosgarrenik, Santxa Perezi
dro Egañari emanda. Gainerakoa lanak amaitutakoan 100 kintal burdinaren balioa emango zioten, Lope
ordainduko zien. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Irurek emandako eskubideengatik; eta, azkenik, MarPedro Iribarrena eta Pedro Etxeberria-Arzallus, eta tin Zubiaurreri 50 dukat ordainduko zizkioten, Joan
Zumaiako Domingo Olaskoaga (ikus [XVI. m. (38- Mirubiaren emazte Maria Lopez Laurgaingoaren eskubideengatik.
VIII) 4] agiria).
Enkantea egin eta diruak banatu arte, Martin Zu- 1538-VIII-21ean, Azkoitian, Antonio Saavedra
korrejidoreak bere epaia eman zuen, Martin Perez biaurrek ezingo zituen Mirubiko zuhaitzak moztu.
Idiakaizkoa eta Pedro Ruiz Errekondokoa eskribauak Korrejidoreak epaia eman zuenean, bertan ziren Joan

1.13. irudia.
Valladolidko
Kantzelaritza.
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- 1538-IX-9an, Azkoitian, Antonio Saavedra koMartinez Untzetakoa eta Joan Heredia, hau da, bi alrrejidoreak jakinarazpena bidali zien Joan Mirubiari
deen prokuradoreak.
eta Martin Zubiaurreri, epaiaren berri emanez. Egun
- 1538-VIII-24an, Zestoan, Zarauzko erroldako berean, Azkoitian, Pedro Ruiz Errekondokoa eskriJoan Martinez Amilibikoa eskribauaren bidez Martin bauak Joan Mirubiari eman zion epaiaren berri. OnZubiaurrek ahalordea eman zien Valladolidko Kan- doren, Zestoan gauza bera egin zion Esteban Eztiola
tzelaritzako prokuradoreei. Joan Otxoa Urkizukoa, eskribauak Grazia Zubiaurreri. Grazia, hain zuzen,
Joan Lopez Arrietakoa, Frantzisko Oro, Joan Lazkano Martin Zubiaurreren izeba zen. Martin Gaztelan
eta Joan Antezana prokuradoreek ordezkatuko zuten omen zebilen, epaiaren aurkako apelazioa aurkeztera
Martin Zubiaurre Santxa Perez Ganboakoarekin zuen joanda. Lekuko Asentzio Arretxe eta Joan Artazubiaauzian. Lekuko Zestoako Pedro Ziorraga zapataria eta ga izan ziren (ikus [XVI. m. (38-I) 9] agiria).
Fernando Amilibia, eta Aizarnazabalgo Tomas Amili- 1538-IX-17an, Zestoako Arteaga etxean, Esteban
bia hargina izan ziren.
Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: ba- 1538-VIII-25ean, Azkoitian, Martin Estor eskri- tetik, Martin Zubiaurre, eta, bestetik, Domingo Lizabauaren aurrean Zestoako Martin Zubiaurrek korreji- rrarats semea (Getariako Santxa Perez Ganboakoaren
menduko Joan Eizagirre eskribauari eskea egin zion. suhi eta prokuradorea). Martinek eta Santxa Perezek
Auizaren prozesuaren kopia eskatu zion, apelazio auzia zuten Mirubiko ondasunez Gipuzkoako korrejimailan Valladolidko Kantzelaritzan aurkezteko be- menduan eta Valladolidko Kantzelaritzan.
har zuelako. Joan Eizagirreri zilarrezko erreala eman
Auzia arbitro epaileen esku uztea erabaki zuten.
zion, egingo zuen lanagatik. Joan Eizagirrek zioenez,
prozesua luzea zen eta lanpeturik zebilen, baina ahal Horretarako Domingok (Santxa Perezen izenean)
zuen neurrian egingo zion kopia. Joan Heredia eta Blas Artazubiaga eskribaua aukeratu zuen, eta Martinek Joan Martinez Amilibikoa eskribaua. Bi arbitro
Arrieta batxilerra izan ziren lekuko.
hauek ados jartzen ez baziren, hirugarrena hautatu
Egun berean, Azkoitan, Joan Herediak Martin Zu- ahal izango zuten bi arbitroek. Arbitroen epaia betebiaurreren izenean, korrejidorearen epaiarekin ados tzen ez zuen aldeak 200 dukateko isuna ordaindu beez zegoelako gora jotzeko erabakiaren berri eman harko zuen. 15 eguneko epean emango zuten epaia,
zuen. Horretarako zituen arrazoiak azaldu zizkion baina epea beste 5 egunez luzatzea izango zuten.
korrejidoreari. Alonso Valenzuela merio nagusia eta
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan ArtiAnton Estor eskribaua izan ziren lekuko.
ga, San Joan Artazubiaga, Antonio Lizarrarats apaiza
- 1538-VIII-26an, Azkoitian, Joan Herediak be- eta Joango Amilibia (ikus [XVI. m. (38-IX) 23] agirretsi egin zuen bezperan azaldutakoa. Egun berean ria).
Joan Martinez Untzetakoa ere azaldu zen, Santxa Pe- 1538-X-4an, Azkoitian, Martin Zubiaurrek korez Ganboakoaren izenean, eta korrejidoreari eskaera
egin zion eman berria zuen epaia bete zezan. Horreta- rrejidoreari eskea egin zion. Martinek epaia ez zuen
rako Toledoko legeak agindutako fidantzak emateko onartzen, eta gora jo zuen Valladolidko Kantzelaritzara. Beraz, epaia betetzen ez zedila has eskatu zion.
prest zegoen.
Lekuko Domingo Aitzaga eta Nikolas Aitzaga izan
- 1538-IX-4an, Valladoliden, Martin Zubiaurreren ziren (ikus [XVI. m. (38-I) 9] agiria).
izenean, Joan Lopez Arrietakoa prokuradoreak korreMartin Zubiaurrek gora jo ondoren, Valladoliden
jidorearen epaiaren aurkako apelazioa aurkeztu zuen
Mirubiko ondasunak saltzea erabaki zuten epaileek.
Kantzelaritzan.
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1.14. irudia.
aizarnazabalgo
errezustagoikoa.

Orduan Martin Zubiaurre Maria Joango Mirubia alargunaren izenean azaldu zen. Joan Mirubia aitak 66
dukateko zorra egin omen zion, eta orduan Joan Mirubia semeak zor zizkiolako, lehentasuna omen zuen
Maria Joangok bere diruak kobratzeko.
Martin Errezustak eta anaia San Joan Errezustak
eskaria egin zioten korrejidoreari. Bi anaien tutore
Joan Mirubia aita eta Domingo Intxaurregi izan omen
ziren, eta tutoreek bere garaian kontuen berri eman
ez zutelako, epai bidez 2.000 dukat ordaintzera kondenatu omen zituzten. Zor hura Santxa Perezek berea
baino lehen kobratzekoa omen zen. Santxa Perezek
aurka egin zion eskari hari.
- 1538-XI-7an korrejidoreak Mirubiko ondasunak
enkantean sal zitzatela agindu zuen, eta Joan Martinez Untzetakoari eta Beltran Arizmendiri (bi aldeen
prokuradoreei) berri eman zien. Ondoren, Martin Zubiaurrek Mirubiko ondasunengatik enkanterako 1.500
dukat eskaini zituen. Santxa Perezek korrejidoreari
eskea egin zion, Martini 1.500 dukat epe laburrean ordainaraz ziezazkion; izan ere, Martin Zubiaurre auzia
luzatu nahian omen zebilen. Santxa Perezi eman behar zizkion, hark egindako 530 kintal burdina mehe
eta 12 dukateko eskaintza onena zelako (ikus [XVI.
m. (38-XI) 3] agiria).

- 1538-XI-19an, Valladoliden, Joan Otxoa Urkizukoa
prokuradoreak Santxa Perez Ganboakoaren izenean eskea egin zuen Kantzelaritzan. Martin Zubiaurrek apelazio mailan auzia Kantzelaritzara eraman zuen, baina
prozesuaren kopiarik ez zuen bere epean aurkeztu. Beraz, apelazioa bertan behera utzi behar zuten.
Egun berean Valladolidtik errege-agindua bidali
zieten Martin Zubiaurreri eta Joan Mirubiari. Aginduaren berri izanda, 15 eguneko epea zuten auziaren
prozesua Kantzelaritzan aurkezteko. Bestela apelazioa bertan behera geratuko zen.
- 1538-XII-3an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurrean Joan Martinez Untzetakoa
prokuradorea azaldu zen, Santxa Perez Ganboakoaren
izenean. Azaroaren 19ko errege-agindua Joan Mirubiari eta Martin Zubiaurreri jakinaraz ziezaiela eskatu
zion. Halaxe egin zuen Martin Perezek, Alonso Valenzuela merio nagusia eta Arrasateko Joan Bergara
lekukoen aurrean.
- 1538-XII-5ean, Azpeitian, Joan Martinez Untzetakoak Santxa Perezen izenean Joan Eizagirre eskribauari eskea egin zion. Korrejidorearen epaiaren eta
Martin Zubiaurreren apelazioaren kopia nahi zituen.
Eskribauak kopia emango ziola agindu zion.
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- 1538-XII-9an, Getarian, Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren bidez Santxa Perez Ganboakoak
ahalordea eman zion korrejimenduko Joan Martinez
Untzetakoari eta beste hiru prokuradoreri; baita Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta
beste hiru prokuradoreri ere. Martin Zubiaurrerekin
zuen auzian ordezkari izango ziren. Ahalorde-agirian
lekuko honako hauek izan ziren: Getariako Joan Perez Ganboakoa, Joan Martinez Mantelolakoa eskribaua eta Martin Perez Arantzibikoa.

Fernando Sorazabal eta Joan Bengoetxea (ikus [XVI.
m. (38-III) 20] agiria).

- 1538-VI-16an, Aizarnan, arte handiaren azpian,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako eliztarrak bildu ziren. Han ziren, besteak beste, aizarnar
hauek: Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Pedro Iribarrena, Martin Ondalde, Joan Aldalur, Pedro Ausoroetxea, Joan Bengoetxea, Domingo Aldalur, Pedro
Egaña, San Joan Amilibia, Martin Amilibia, Joan
- 1538-XII-17an, Valladoliden, Joan Lopez Arrie- Ondalde, Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisua,
takoak Martin Zubiaurreren izenean eskea egin zien Joan Martinez Akoakoa, Joan “Gorri” Lizasoeta, Peepaileei. Gipuzkoako korrejimenduko Joan Eizagirre dro Zelaia, Joan Zelaia, Joan Arregi-Zabala, San Joan
eskribauari agindua eman behar zioten, zigorrak eza- Egaña, Martin Esteban Makatzaga, etab.
rriz, prozesuaren kopia Martini eman ziezaion. KanElizatarrek ahalordea eman zieten orduan elizako
tzelaritzako Galartza lizentziatu eta epaileak, eskatuadministratzaile ziren Martin Azkueri eta Martin Intako agindua eman zuen.
dori, hauek Iraeta etxeko Maria Perez Idiakaitz-Li- 1538-XII-20an, Valladoliden, Joan Otxoa Urki- likoa andreari eta alaba eta suhiari elizako kapera egizukoak Santxa Perezen izenean apelazioa bertan be- teko saldu zieten lurra kobra ziezaieten. Joan Beltran
Iraeta zenak eta alaba Ana Iraeta zenak Aizarnako elihera utz zezatela eskatu zuen.
zari testamentuan agindutakoa edo beste edozer ko- 1538-XII-23an, Valladoliden, Joan Otxoa Urki- bratzeko ahalmena izango zuten; baita, behar izanez
zukoak zioenez, aurkariek ez zuten ezer ekarri, eta, gero, auzitara jotzeko ere.
epea igaro zelako, auzia amaitutzat jo behar zuten
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
epaileek (ikus [XVI. m. (38-I) 9] agiria).
Joan Otaegi, Martin Arano eta Sebastian Oliden (ikus
[XVI. m. (38-VI) 12] agiria).
1.1.6. Aizarnako elizari eta Santa

Engraziari buruzko tratu eta agiriak

- 1538-III-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak
20 dukat eman zizkien San Joan Amilibia harginari,
honen aita Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisuari
eta Martin Indori. Martin Indo Aizarnako elizako administratzailea zen.

- 1538-VIII-11n, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik,
Lope Zelaia zurgin-maisua, Martin Ezenarro eta Joan
Zelaia zurginak. Hiru hauek Santa Engraziako ermita,
ganaduen etxola eta seroren etxea konpondu zuten.
Lope Zelaiak 7 egun egin zituen lanean, Joan Zelaiak
6 egun eta Martin Ezenarrok 3 egun. Lopek eguneko
2 erreal kobratzen zituen eta beste biek 50na marai,
baina otorduak beren kontura eginda.

Joan Beltran Iraeta zenak bere testamentuan 20
dukat agindu zituen Aizarnako elizako lanetarako,
eta egun hartan Maria Perez alargunak bete egin zuen
Domenja Lili zenak bere testamentuan 2 dukat utzi
agindua. Diru hura aipatutako harginek elizan egindako eraikuntza-lanetarako izango zen. Lekuko ho- zituen Santa Engraziako ermitarentzat, eta, ondorioz,
nako hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Pedro Akoa, zurginek Domenjaren seme Joan Perez Idiakaitz-Li- 26 -
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likoari eskatu zizkioten. Honek 2 dukatak eman eta
haiek ordainagiria luzatu zioten Joan Perezi. Lekuko
Joango Amilibia, Joan Artiga eta Domingo Ezenarro
izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VIII) 12] agiria).
- 1538-IX-3an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Iraetako
Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andrea eta Nikolas
Martinez Egiakoa suhia, eta, bestetik, Aizarnako eliztarrak. Pedro Altzaga hargin-maisua ere bertan zen,
eta ordura arte Aizarnako elizan Iraeta etxekoen kaperan eta sakristia aldean egindako lanak aztertu eta
neurtuta, iritzia bere eskuz idatzita eman zuen.
Iraeta etxekoak eta eliztarrak ados jarrita, Iraetakoen kaperak 23 oin luzekoa eta 18,5 oin zabalekoa
egingo zuten, orduan zegoen bezala, eta muga horiek
ez zituzten gaindituko.
Iraetako etxekoen kontura eraitsiko zuten sakristiako atea, sarrera elizako zutaberaino aldatuz, eta
hortik aurrerakoa elizaren kontura egingo zen. Kaperaren eta sakristiaren arteko horma bi aldeen kontura
egingo zen. Iraeta etxekoen kaperak eta hormak hiru
1.15. irudia. santa engraziako ermita.
“estadoko” neurria zuen, eta lurragatik Iraeta etxekoek elizari 15 dukat ordaindu behar zizkioten. Beste
zenbait horma noraino eta noren kontura eraitsi, eta tzagak adierazitakoa. Lekuko honako hauek izan ziren:
eraitsitako harriak norentzat geratu behar zuten ere Joan Martinez Olotzagakoa kontularia, Martin Azkue,
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Doadierazi zuen.
mingo Aranburu (ikus [XVI. m. (38-IX) 7] agiria).
Sakristiak 7 oineko horma zuen sarreran, eta sakris- 1538-IX-8an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskritian bertan bi armairu ipintzea komeni zen, gauzak gordetzeko. Sakristiak bi “estadoko” altuera izango zuen. bauaren aurrean Iraeta etxeko Maria Perez IdiakaitzLilikoa andrea eta Nikolas Martinez Egiakoa suhia
Pedro Altzaga hargin-maisuaren iritzia ikusita, azaldu ziren. Bertan ziren, halaber, aizarnar hauek:
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Nikolas Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, Martin Indo
Martinez Egiakoak onartu eta konpromisoa hartu zu- eta Martin Azkue elizako administratzaileak, San Joan
ten lanak horrela hurrengo azaroan amaituta eduki- Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Joan Amilibia
tzeko. 15 dukat ere ordainduko zituzten lursailagatik. hargin-maisua, Joan Martin Indo, Domingo AizarMaria Perezek, gainera, zin egin zuen agiriak zioena natea, Martin Lizasoeta, Anton Gorosarri, San Joan
Egaña, Domingo Azpuru, Pedro Ausoroetxea, Doonartzen zuela.
mingo Aldalur, Martin Zelaia, Migel Olazabal, San
Aizarnako elizako erretore, kudeatzaile eta elizta- Joan Amilibia, Pedro Egaña, Joan Bengoetxea, Marrrek ere onartu egin zuten lursaila saltzea eta Pedro Al- tin Esteban Makatzaga, Bizente Ezenarro, Martin En- 27 -
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Kapera handitzeko 3 “estado” eskas lur behar ziren,
eta handitzeak sakristian izango zituen eraginak ere
balioetsi zituen. Ondorioz, Aizarnako eliztarrek beste
lur zati bat saldu zieten Maria Perezi, Nikolas Martinezi eta honen emazte Maria Beltran Iraetari, 15
dukatean. Erositako lur zatiaren mugak ere zehaztu
zituzten.
Kapera berriko patronatua betiko Iraetako etxekoek baino ez zuten edukiko. Haiek aurkeztuko zituzten kaperauen izenak kaperako zerbitzurako. Aizarnako elizako erretore, ordezkari eta eliztarrek eskea
egingo zioten Aita Santuari, Iruñeko apezpikuari eta
bikario nagusiei, salmenta hura onets zezaten. Horretarako ahalordea eman ziten eliztarrek bere ordezkariei eta Nikolas Martinez Egiakoari.
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Tomas
Azkona (Nikolas Martinezen morroia), Azpeitiko San
Joan Albisu eta Joanes Loiola, eta Zestoako Asentzio
Arretxe eta San Joan Etxenagusia (ikus [XVI. m. (38IX) 11] agiria).
1.16. irudia. aizarnako eliza. Iraeta - Gebara Idiakaitz armarria.

bil, Joan Sorazabal, Bartolome Txiriboga, Martin Zulaika, Domingo Arano, Joan Gartzia Lasaokoa, Pedro
Etxeberria, Joan Igartza maisua, Lope Zelaia, Joango
Olaberria, Joan Ondalde, Martin Ezenarro eta beste
zenbait eliztar.

- 1538-XII-8an, Zestoako eta Aizarnako parrokietara Joan Zabaleta apaiz bisitatzaileak Iruñeko apezpikuaren zenbait agindu ekarri zituen, apaiz eta eliztarrentzat.

Iraetako oinetxekoak Aizarnako elizan kapera eraikitzen ari ziren, horretarako 1537-VII-7an egindako
salmentaz elizari erositako lur zatian. Egun hartan ordea, Iraetako Maria Perezek eta Nikolas Martinezek
adierazi zutenez, aurreko egunetan eliztarrei hasieran
pentsaturikoa baino kapera handiagoa egin nahi zutela jakinarazi zieten. Ana Iraeta zenak ere bere testamentuan kapera handitzeko borondatea erakutsi zuen.
Horretarako eliztarren ordezkariekin egon ziren,
eta Pedro Altzaga hargin-maisuak bere iritzia idatziz
eman zien, lanak nola egin beharko ziren erakutsiz.
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1) Igande eta jaiegun nagusietan Aizarnako erretore, Zestoako bikario eta apaizek elizkizunetan eliz
atorra eta sotana jantziko zuten.
2) Astelehen, ostiral eta larunbatetan meza kantatua izango zuten: hilen meza eta larunbatetan Andre Mariaren meza eta salbea.
3) Igandetako meza ematen zutenean, hasi eta
bukatu bitartean ez zuten beste meza partikularrik
emango.
4) Mezetan, eskaintzan eta pastekunean eliztarrak
ez ziren hizketan arituko, eta bakoitzak bere txanda gordeta eskaintza egingo zuen eta bakea hartuko zuen.

1. (1538)

Martin Lizaso, Pedro Iribarrena, Joan Sorazabal,
Martin Lopez Zelaikoa, Domingo Arizmendi, Martin Ezenarro, Domingo Ezenarro semea, Joan Ereño,
6) Hilabete barru eliztarrek elizako zorua eta hilo- Joan Igartza, Joan Zelaia, Martin Esteban Makatzabietakoa berdinduta utziko zuten. Bestela lan hura ga, Joan Aurrekoetxea, Pedro Egaña, Joan Urbieta,
egitea erretoreak eta bikarioak aginduko zuten, hi- Domingo Ezenarro, Martin Arano, Domingo Azpuru,
Martin Azkue, Martin Indo eta beste zenbait.
lobien jabeen kontura.
5) Elizkizunetan, eliztarrak ez ziren korura igoko,
apaizei oztopo egiten zietelako.

7) Hilabeteko epean erretoreak eta bikarioak,
bakoitzak bere liburuak prestatuko zituen. Bertan
Zestoako eta Aizarnako elizetan bataiatutako eta
sendotzako sakramentua hartutako umeen izenak
idatziko zituzten, eta aitaponteko eta amapontekoenak ere bai. Hil zirenen eta limosnak utzitakoen
izenak ere idatziko zituzten3.

Egun hartan Iruñeko apezpikuak bidalitako aginduak entzun zituzten igandeko meza hartan, eta guztiek (erretore, apaiz eta eliztarrek) apelazio-agiria egin
zuten, elizan apezpikuaren baimenik gabe inor ez hilobiratzeko aginduarekin ados ez zeudelako. Gora jotzeko agiria Joan Zabaleta bisitatzaileari eman zioten.

Aizarnako erretore, apaiz eta eliztarrek beren arra8) Apezpikuaren edo elizbarrutiko bikario nagu- zoiak idatziz eman zituzten. Ez omen zieten deitu auzisiaren baimenik gabe ez zuten elizen barruan inor tara eta ez omen zieten beren alde egiteko aukerarik
hobiratuko. Bestela, bakoitzean marko bat zilarre- eman. Apezpiku, abade, apaiz eta eliztarrek eskubidea
omen zuten elizan lurperatuak izateko, eta beste hilerriko isuna ordaindu beharko zioten apezpikuari.
rik ez omen zuten, eliza baino. Elizan familia ezagunen
9) Apaizek igande eta jaiegunetan herri-mezak hilobiak aspalditik omen zeuden, eta haien jabetza bergoizeko zortzietan edo bederatzietan emango zi- tako etxeena omen zen. Hori ordura arte Iruñeko apezpikuek, haien nagusiek eta menpekoek, Espainiako
tuzten.
errege-erreginek eta printzeek onartu omen zuten.
10) Elizetako administratzaileek hilabeteko epean
Beste zenbait arrazoi era argudiatuz, Zaragozako
kontuak egin eta zituzten zor, gastu, ondasun eta
kobratzeko kopuruan berri emango zuten. Zorrak artzapezpikuaren epaitegira joko zuten, eta horreta6 hilabeteko epean ordainduko zituzten zordunek. rako Joan Zabaleta bisitatzaileari gutunak eskatu ziBestela Iruñean bikario nagusiari eman beharko zi- zkioten epaile apostolikoentzat. Apelazio-agiria San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak idatzi zuen.
zkioten azalpenak.
Ondoren, Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak
protesta egin zion Joan Zabaletari. Gurutzada santuko komisario nagusi eta kardinalarengana joko
zuen. Joan Otxoa berea Gurutzada Santuko komisario apostolikoa zelako, buldaren bidez auzi zibil eta
kriminaletatik at zegoen, baina apaizekin eta elizta- 1538-XII-15ean, Aizarnako elizan, Blas Artazu- rrekin bat egin zuen apelazio hartan. Lekuko Pedro
biaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: Joan Ausoroetxea, Domingo Aranburu eta Joan Perez IgarOtxoa Artazubiagakoa erretorea, Joan Ipintza, Joan tzakoa izan ziren.
Potzueta eta Domingo Urbieta apaiz benefiziaduak,
Egun berean, Zestoako elizan, Esteban Eztiola
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Joan
Gartzia Lasaokoa, San Joan Amilibia, Joan Pagino, eskribauaren aurrean, meza nagusiko eskaintzan EsAipatutako agindu hauek abenduan Zestoako eta
Aizarnako elizetan meza nagusiko eskaintzan jakinarazi eta argitaratuko zituzten. Agindu bakoitza ez betetzeagatik ordaindu beharreko isuna edo ezarritako zigorra (baita eskumikua ere) zehaztu zuen apezpikuak.
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Lekuko Bartolome Loiola, Joan Berastegi eta Domingo Baltzola izan ziren. Ondoren Joanes Ibañeta
apaiza azaldu zen, eta hark ere apelaziorako besteekin
bat egin zuen.

1.17. irudia. Zestoako elizako ariztondotarren
hilarria.

teban Aisoro bikarioak Iruñeko apezpikuak Joan Zabaleta bisitatzailearen bidez bidalitako aginduen berri
eman zien eliztarrei. Zestoako elizako apaiz eta eliztarrek ere gora jotzeko agiria prestatu zuten Joan Zabaletarentzat, hain zuzen hildakoak elizan lurperatzea
debekatzearekin ados ez zeudelako. Aizarnako parrokiakoen argudio berak erabili zituzten. Zaragozako
artzapezpikuaren epaitegira joko zuten.
Esteban Aisoro bikarioa, Joan Martinez Lilikoa
apaiza, Klemente Aisoro apaiza eta gainerako apaiza
eta eliztar hauek izan ziren, besteak beste, apelazioan bat egin zutenak: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa,
Joan Martinez Erretzabalgoa, Domingo Lizarrarats,
Fernando Olazabal medikua, Joan Fernandez Arreitzakoa, Domingo Amilibia, Migel Artazubiaga, Domingo Arrona, Esteban Artazubiaga, Joan Artiga,
Urbano Txiriboga, Joan Urbieta, Lope Ernataritz,
Pedro Zigorraga maisua, Joan Akoa, Joan Ezenarro, Joan Arraio, Martin Lizarraga, Gregorio Elizalde, Domingo Ezenarro, Kristobal Erretzabal, Pedro
Olaskoaga, Jakobo Gesalaga, Asentzio Igartza, Martin Azpiazu, Kristobal Olaskoaga, Sebastian Oliden,
Joan Martinez Baltzolakoa, Domingo Legoiaga,
Joango Olaberria, Frantzisko Artiga, Asentzio Amilibia, Esteban Edarritzaga, Fernando Zubeltzu eta
Martin Arano.

- 1538-XII-22an, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Artazubiaga eskribaua hantxe zela, Kontzejua bildu
zen. Bertan ziren, besteak beste, honako hauek: Joan
Zabala alkatea, San Joan Artazubiaga fiela, Joango
Amilibia zinegotzia, Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako
erretorea), Esteban Aisoro (Zestoako bikarioa), Joan
Martinez Lilikoa, Domingo Urbieta, Joanes Ipintza,
Joanes Potzueta, Antonio Lizarrarats, Klemente Aisoro eta Joan Ibañeta apaizak, (guztira 9 elizgizon) Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa, San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua, Domingo Lizarrarats (aita), Joan
Artiga, Blas Artazubiaga, Joan Martinez Amilibikoa,
Joan Ondalde, San Joan Amilibia, Joan Pagino, Martin Lizaso, Pedro Iribarrena, Joan Sorazabal, Joan
Gartzia Lasaokoa, Martin Lopez Zelaikoa, Domingo
Aldalur, Domingo Arizmendi, Martin Ezenarro eta
semea, Domingo Ereño eta Joan Ereño, Joan Igartza,
Joan Zelaia, Martin Esteban Makatzaga, Joan Aurrekoetxea, Pedro Egaña, Joan Urbieta, Domingo Ezenarro, Martin Otxoa Ermukoa, Martin Arano, Martin
Arzallus, Gregorio Azkue, Domingo Azpuru, Joan
Erretzabal, Joan Ezenarro, Migel Artazubiaga, Frantzisko Zubeltzu, Kristobal Erretzabal, Jakobo Gesalaga, Domingo Egaña, Esteban Eztiola, Domingo Arrona, Lope Ernataritz, Joan Urbano, Pedro Olazabal,
Joan Fernandez Arreitzakoa, Martin Intxaurregi, San
Joan Elgoibar, Martin Indo eta Martin Azkue.
Ahalordea eman zieten San Joan Artazubiagari,
Domingo Arronari eta Esteban Eztiolari, Joan Zabaleta bisitatzailearen, Zaragozako artzapezpikuaren edo
beste edozein epaileren aurrean Iruñeko apezpikuak
emandako debekuari aurka egiteko. Lekuko Tomas
Azkona (Iraetakoa), Joan Igartza eta Pedro Iribarrena
izan ziren.
Egun berean, Tolosan, Joan Zabaleta bisitatzaileak
jakinarazi zuenez, Iruñeko apezpikuak Zestoako eta Ai-
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Domingo Arronak Blas Artazubiaga eskribauari
zarnako elizetan haren baimenik gabe ez hilobiratzeako
9 marai ordaindu zizkion, baina Joan Zubeltzuk esaginduak ez zien hilobien jabeei kalterik egiten.
kribauari 4 erreal eta 3 txanponeko zorra utzi zion.
- 1538-XII-25ean, orduan Tolosako parte zen Beras- Lekuko Pedro Akoa, Martin Arano eta Gregorio
tegin, Joan Martinez Zaldibikoa eskribauaren aurrean Arano zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VI)
San Joan Artazubiaga eta Joan Zabaleta bisitatzailea 7] agiria).
azaldu ziren. Zestoa eta Aizarnako apaiz eta Kontze- 1538-VII-23an, Zestoako errebalean, Blas Arjuaren ahalordeaz Zaragozako artzapezpikuaren aurrera gora joko zuela jakinarazi zion Joan Zabaletari. tazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Akoa eta DoBisitatzaileak ahalordearen eta jakinarazpenaren kopia mingo Arrona elkartu ziren. Sevillan bizi zen Esteban
eskatu zion eskribauari. Domingo Izagirre batxilerra Akertza zestoarrak Mutrikuko Joan Simon Iturritza(Berastegiko erretorea) eta Martin Ausalan? izan ziren ren bidez 195 dukat bidali zituen. 100 dukat Pedro
Akoak jaso zituen, eta 95 dukat Domingo Arronak,
lekukoetako bi (ikus [XVI. m. (38-XII) 3] agiria).
Esteban Akertzaren amak emanda. Zestoar bakoi1.1.7. Zestoako Domingo Arronaren tratu tzak bere ordainagiria egin zuen Estebanentzat. Lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa,
eta agiriak
Joan Urbieta eta Joan Pagino (ikus [XVI. m. (38- 1538-VI-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- VII) 25] agiria).
bauaren aurrean Arroako Joan Zugasti eta Joan Zubel- 1538-X-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritzu “Ezkerra” elkartu ziren. Lehenago Joan Martinez Gorozikakoa eskribauaren aurrean Joan Zugasti bauaren aurrean Sebastian Olidenek Zestoako Do“Ezkerra”ri egur-ikatza emateko konpromisoa hartu mingo Arronari obligazio-agiria eman zion. Dominzuen, eta zor hura ordaintzeko 12,5 erreal falta zituen. gok Sebastiani maileguz egun hartan 6 dukat eman
12,5 erreal haiek, ordea, Zestoako Domingo Arro- zizkion, eta Sebastianek zorra 1542. urteko Domu
nak ordaindu zizkion Joan Zubeltzuri. Ondorioz, diru Santu egunean ordainduko zion. Lekuko Joan Gorohura Joan Zugastiri kobratzeko eskubideak Domingo sarri, Joango Amilibia eta Joan Lizarraga izan ziren
(ikus [XVI. m. (38-X) 12] agiria).
Arronak bereganatu zituen.

1.18. irudia. arroako
olidenaundi.
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- 1538-X-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Nagusia
Zestoako Domingo Arrona zen, eta maizterra Sebastian Oliden. Zestoako partean zegoen Gallari-Agirre
baserria 4 urterako hartu zuen maizterrak, eta errenta
aldia hurrengo Domu Santu egunean hasiko zen. Baserriak bereak zituen soroak, intxaurdiak, sagastiak
eta gaztainadiak. (Baliteke baserria oraingo Gallaritxo izatea, edo agian oraingo Agirre edo Agerre baserria, Zestoako partean).

Joan Azpiazuk zioenez, hark inori kalterik egin gabe
eskubidea zuenari ordaindu nahi zion. Lekuko Pedro
Iribarrena eta Joan Aldalur zestoarrak izan ziren.

- 1538-X-13an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Aiako
Erretzabalen maizter bizi zen Joan Azpiazu agertu ziren. Domingok zioenez, azkenaldian San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari eta emazte Maria Perez Arronakoari
ordainketak egin omen zizkien, eta lehenago Joan
Martinez Amilibikoa eskribauaren aurrean egindako
agiriaren arabera Domingo Arronari baino ez zizkion
ordainketak egin behar. Bestela Domingo Arronari eragindako kalte guztiak ordaindu beharko zizkion.

- 1538-XII-9an, Zestoako Beduan, Esteban Eztiola
eskribauarekin hauek elkartu ziren: bertako Katalina
Etxezarreta eta Maria Perez Arronakoa andre alargunak, eta, bestetik, Domingo Arrona. Egun hartan Domingok bi alargunei eskribauaren aurrean eta Joan Belez Ibañarrietakoa bentariaren eskutik, 14 kintal eta 27
libra burdina pletinaren balioa maileguz eman zien.

- 1538-X-31n, Joan Azpiazuk erantzuna eman
zion Domingo Arronari, Zestoan, eskribau beraren
aurrean. Erretzabal baserria bere ganadu eta ondasun
guztiekin San Joan Perez lizentziatuarena eta bere
emaztearena zen, eta auzian erabakita haiei ordaindu
behar zien errenta. Lekuko Jakobo Gesalaga eta Domingo Baltzola zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
Maizterrak urtero nagusiari uztan bildutako labo- (38-X) 17] agiria).
rearen laurdena emango zion bere garaian: garia, ar- 1538-X-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritatxikia, oloa, garagarra, baba, zekalea, dilista, etab.,
baina lihoa ez. Domingo nagusiak emandako gana- bauaren aurrean Domingo Arrona eta Martin Argiain
dua Sebastianek behar bezala erdi bana haziko zuen bildu ziren. Martinek lehenago Domingoren ama zebaserrian, eta maizterrak bere erdia ganaduaren ete- nari, Ana Arretxeri, 4 anega gari eta dukata ken 22
kinetatik ordainduko zuen. Abereren bat istripuz edo marai eta 9 errealeko zorra egin zion. Egun hartan orberez hiltzen bazen, nagusiari berri eman eta seinalea dea, Martinek Domingori zor osoa eta auzi-gastuen 2
erreal ordaindu egin zizkion, eta honek hari ordainaekarriko zion.
giria luzatu zion. Lekuko hauek izan ziren: Domingo
Baserriko intxaurdietan intxaurrak Sebastianek Urbieta eta Antonio Lizarrarats, eta Joan Fernandez
bilduko zituen. Gero nagusiari deitu eta honek erdia merioordea (ikus [XVI. m. (38-X) 20] giria).
beretzat hartuko zuen. Itxaurrak biltzearen kostuaren
- 1538-X-18an, Zestoan, Domingo Arronak ordainerdia Domingok ordainduko zion Sebastiani. Maizterrak bi kapoi emango zizkion nagusiari urtero Egube- agiria eman zion Kristobal Artzubiaga eskribauari.
Kristobalek lehenago 8 dukateko zorra egin zion Dorri bezperan, eta udan 3 gaztanbera.
mingoren ama Ana Arretxe zenari, eta egun hartan,
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, alde urriaren 18an, Kristobalek emazte Grazia Zabalaren
bakoitzak besteari bere asmoen berri emango zion, bidez zorra ordaindu egin zion. Esteban Eztiolak idabaserrian jarraitzeko ala uzteko. Lekuko Zestoako tzitako ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Joan Gorosarri, Joango Amilibia eta Martin Lizarraga Torres merioa, Debako Pedro Torres eta Zestoako
Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (38-X) 24] agiria).
izan ziren (ikus [XVI. m. (38-X) 16] agiria).

Bi andreek zorra hurrengo urteko Pazko garizumakoan itzuliko zioten, eta bitartean, Beduan ontzi-
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1. (1538)

gintzarako zeuzkaten zur eta oholak hipotekatuta geratu ziren. Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren:
Zestoako Asentzio Arretxe eta Joan Belaz Ibañarrietakoa, eta Debako Joan Arantza (ikus [XVI. m. (38XII) 5] agiria).
- 1538-XII-13an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Ausoroetxea
eta Domingo Arrona azaldu ziren. Domingoren ama
Maria Arretxe zenak Pedro Ausoroetxeari 2 anega eta
imina bat gari zorretan utzi omen zizkion, Katalina
Indok eta Maria Indok zin eginda aitortu zutenez. Ondorioz, Domingok konpromisoa hartu zuen gari haiek
hurrengo garizumako lehen egunean Pedrori ordaintzeko.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Martinez Lilikoa eta Domingo Bengoetxea, eta Zumaiako Petri Arteaga (ikus [XVI. m.
(38-XII) 12] agiria).

1.1.8. Iraeta oinetxekoen tratu eta agiriak
- 1538-I-20an, Aizarnan, bertan bizi zen Maria Or1.19. irudia. Iraetako errota jatetxea.
tiz Iraetakoak ahalordea eman zion Julian Olazabali.
Honek Maria Ortizi egin zizkioten zorrak kobratuko
zituen Esteban Eztiola eskribauak idatzitako aha- Olaeta osaba zuen, eta Martin zenaren alarguna Maria
lordearen bidez. Lekuko Joan Gorosarri, Joan Ben- Ortiz Iraetakoa zen.
goetxea eta Joan Zelaia izan ziren (ikus [XVI. m. (38Grazia Olaetak eskubideak zituen Aiako Allaregi
I) 14] agiria).
baserrian aitaren eta senideen bidez, eta Maria Joan
- 1538-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Idoate zenaren testamentuaren bidez. Hain zuzen esren aurrean Joan Martinez Amilibikoa hargina eta kubide haiek denak bere lehengusu Ana Olaetari eta
Grazia Iraeta bildu ziren. Joanek Graziari, seme San Grazia Olaetari (Maria Ortizen alabei) utzi zizkien;
Joan Amilibiaren bidez, 3 dukateko zorra ordaindu izan ere, eskubide haiengatik Maria Ortiz Iraetakoak
egin zion, eta Graziak, ondorioz, ordainagiria eman dirua eman baitzion. Beste 2 dukat ordaintzeko oblizion harginari. Lekuko honako hauek izan ziren: San gazio-agiria ere egin zion.
Joan Elgoibar, Pedro Zigorraga maisua eta Joango
Allaregi etxeari buruz auzia izatea espero zuten,
Arretxe (ikus [XVI. m. (38-I) 10] agiria).
baina auzi-gastu guztiak Maria Ortizek ordaindu be- 1538-XI-24an, Iraetan, Esteban Eztiola eskri- harko zituen. Joanto Idoetari edo Allaregi baserria
bauaren aurrean Aiako Grazia Olaeta azaldu zen, Pe- zeukanari utziarazi egingo zioten. Agirian lekuko
dro Olaetaren eta Domikutza Berraigartzaren alaba. Joanes Ibañeta apaiza, Fernando Zubeltzu eta Ramus
Grazia Olaetak Debako partean bizi izandako Martin Edarritzaga izan ziren.
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Horrela Joan Urbietak, Maria Joango Urbietak eta
Jarraian Grazia Olaetak, 25 eta 14 urte bitartekoa
zelako, zin egin zuen agiriak zioenari aurka ezer ez Bartolome Etxabek zorrak Iraetako Maria Perezekin
baino ez zituzten. Beraz, Ibarrolako errota eta 100
ziola argudiatuko.
dukat Iraetako Maria Perezek eman zizkien, eta orOndoren Maria Ortiz Iraetakoak obligazio-agiria dainetan betiko zentsua sortu zuten. Zentsuaren indaeman zion Grazia Olaetari, ordura arte ordaindu- rraldia 1538ko Eguberrietan hasiko zen, eta Urbietako
takoaz gain 1539ko Pazko garizumakoan beste 2 hirurek (edo oinordekoek) 1539. urteko Eguberrietan
dukat ordaintzeko (ikus [XVI. m. (38-XI) 12] agiria). hasita 10 dukat emango zizkioten Iraeta etxeko Maria
Perezi (edo honen oinordekoei) urtero mugarik gabe.
Betiko zentsu haren berme gisa Joan, Maria Joango eta
1.1.8.1. Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren
Bartolomek ondasun hauek eskaini zituzten: haiek bizi
kontratuak
ziren Urbieta etxea; bertako errota berria (bere presa,
- 1538-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren ubide eta guzti); Arana izeneko sagastia, mugakideak
aurrean Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andrea zehaztuta; Urbieta eta Bengoetxea arteko sagastia,
eta Martin Arano azaldu ziren. Martinek Maria Perezi mugakideak zehaztuta; Ausoroetxea aldeko sagastia;
honek Iraetan zuen saroian 300 karga ikatz egingo ziz- Goikoetxea baserri aldeko lau lursail; Araneko hakion hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako. riztia; Ibarrolako hariztia (Pagalde aldekoa); Urbieta
Karga ikatzagatik Gaztelako erreal erdia ordainduko aurreko hariztia; Bengoetxeko ubide ondoko txaradia;
zion. Iraetako andreak lehenago 4 dukat aurreratu eta beste zenbait mendi, sagasti, gaztainadi, soro, etab.
zizkion, eta egun hartan eskribauaren bidez beste bi
Betiko zentsu hartan bi aldeek baldintza batzuk
dukat jaso zituen Martinek. Ikatzak amaitutakoan
bete beharko zituzten. Urbietako nagusiek ondoz
jasoko zuen gainerakoa.
ondoko bi urtetan urteroko 10 dukatak Eguberrietan
Lekuko Pedro Akoa, Joan Amezketa eta Joan Le- Maria Perezi (edo ondorengoei) ordaintzen ez bazizgarda zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (38-III) 4] kioten, Urbietako etxea bere ondasun guztiekin (eta
Ibarrolako Maria Perezen errota) Maria Perezentat
agiria).
edo ondorengoentzat izango zen.
- 1538-IX-14an, Iraetan, Esteban Eztiola eskriUrbietako jabeek bertako ondasunen bat saldu nahi
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, bertako
Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andrea, eta, bestetik, bazuten, lehenbizi Maria Perezi (edo ondorengoei) jaUrbieta baserriko Joan Urbieta, Maria Joango Urbieta kinaraziko zioten, eta honek lehentasuna izango zuen
alaba eta honen senar Bartolome Etxabe. Maria Pe- eskainitako prezioan erosteko. Hiru eguneko epea
rezek beste hirurei Zestoan, Altzolarats bailaran zuen izango zuen Maria Perezek (edo oinordekoak) erosIbarrolako errota (bere presa, ubide, turtuki eta aba- teko. Besteren batek erosten bazuen, prezioaren ehuneko hamarra Iraeta etxekoentzat izango zen. Elizari,
rrekin) eta 100 dukat eman zizkien.
jaun handiei edo Kontzejuei ezingo zieten ezer saldu.
Joan Urbietak, alabak eta suhiak, 100 dukat haieUrbietako ondasunak hipotekatu gabe zeuden, eta
tako 82 Martin Indori eman zizkioten; izan ere, kopuru hura Joan Urbietaren bi arreba (Martin Indoren Maria Perezekin egindako betiko zentsuari lotuta
eta Martin Argiainen emazteei) eta Deban bizi zen zeudenez gero, ezingo ziren aurrerantzean hipotekaMartin Urbieta anaiari zor zieten Urbieta etxean ze- tu. Uholdeak, suteak edo gerra medio kalteak izanda
gokien seniparteagatik. Gainerako 18 dukatak Urbie- ere, Urbietakoek Maria Perezi (edo oinordekoari)
ta etxeak zituen beste zor batzuk ordaintzeko erabili urtero zentsuaren 10 dukatak ordaindu egin beharko
zizkioten.
zituzten.
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1.20. irudia.
Urbietatxikiren aurriak.

Urbietakoek Maria Perezi (edo oinordekoari) Ibarrolako errota eta 100 dukat ordaintzen bazizkioten,
betiko zentsua indarrik gabe eta deuseztaturik geratuko
zen. Bitartean Urbieta etxekoek beren ondasunak saneatzearen ardura izango zuten. Bartolome Etxabek
Aizarnazabalgo Etxabebekoan zuen partea ere zentzuaren berme gisa hartu zuten.

eskubide guztiei. Eskubide haiek Bartolome Etxabe eta
Maria Joango Urbieta emaztearen esku geratu ziren.

Hain zuzen egun hartan Maria Perez IdiakaitzLilikoak Martin Indori 82 dukat eman zizkion, eta
bi ahizpei eta Martin Urbieta anaiari zor zioten gainerako guztia Joan Urbietak, Bartolomek eta Maria
Joango emazteak ordaindu zioten. Beraz, Urbieta
Betiko zentsua sortzeko agirian lekuko honako etxea inolako loturarik gabe utzi zuen Martin Indok.
hauek izan ziren: Aiako Martin Aranburu eta Joan
Egun berean, Maria Joango Urbietak eta BartoErrekondo, Iretako Tomas Azkona (Nikolas Martinez
Egiakoa jaunaren morroia), eta Zestoako Asentzio lome senarrak jakinarazi zutenez, Joan Urbieta aitak alaba Maria Joango adinez nagusi izan gabe eta
Arretxe eta Martin Indo.
ezkondu baino lehen, dohaintza egin zion. DohainJarraian Maria Joango Urbietak zin egin zuen zen- tza hartan Urbietako etxea eta ondasun guztiak eman
tsua sortzeko agiriak zioenaren aurka ez zuela ezer ar- zizkion alabari, eta Ibarrolako errota ere bai. Gero,
gudiatuko. Martin Indo, Asentzio Arretxe eta Tomas ordea, Joan Urbieta aitak Altzolarats erreka ondoko
Ibarrolako errota Joan Beltran Iraeta zenari eta Maria
Azkona izan ziren lekuko.
Perez Idiakaitz-Lilikoa emazteari saldu zien.
Aipatutako betiko zentsua egin baino lehen, egun
Dena den, Maria Joangok eta Bartolome senaeta leku berean, aipatutako lekukoak bertan zirela,
Martin Indok beste agiri bat egin zuen. Bertan Maria rrak salmenta hura onetsi, berretsi eta baliozkotzat
Joango Urbietaren bi ahizparen (Martin Indoren emaz- jo zuten, eta Maria Joangok, emakume ezkondua
tearen eta Joan Argiainen emaztearen) eta Martin Ur- zelako, zin egin zuen salmenta hura eta betiko
bieta anaiaren izenean, uko egin zien Urbieta baserrian zentsua errespetatu egingo zituela. Maria Joangok
bi ahizpek eta Martin anaiak seniparteagatik zituzten bere ondasunak eta ama Maria Graziaren bidez ze- 35 -
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1.21. irudia. arroako
Zugastiaundi.

gokion senipartea hipotekatu egin zituen Iraetako eta Arroako Joan Zugasti zeuden. Maria Perezen bidez, Joan Zugastik 200 dukat jaso zituen. Haietatik 25
Maria Perezen alde.
kintal burdinaren balioa, 20 dukat eta auzi-gastuen 24
Egun eta leku berean, Maria Perezek obligazio- erreal Zumaiako Joan Ruiz Arteagakoarentzat izango
agiria eman zion Martin Indori. Martini zorra egin ziren, Joan Zugastik zor zizkiolako. Gainerako 145
zioten Joan Urbietak, Maria Joangok eta Bartolomek, dukat, ken 2 erreal, Joan Zugastik jaso zituen, Maria
eta Maria Perezek haien izenean 48 dukat ordainduko Perezen izenean emanda.
zizkion hurrengo Eguberri egunean; izan ere, Maria
Ondorioz, egun hartan 200 dukat haien bidez bePerezek aipatutako hirurekin tratua egin baitzuen.
tiko zentsua sortu zuten, eta Joan Zugastik (edo bere
Egun eta leku berean, eskribua eta lekuko berak oinordekoek) Maria Perezi (edo bere oinordekoei)
aurrean zirela, Bartolome Etxabek eta Maria Joango urtero, eta denbora aldetik mugarik gabe, 10 dukat
Urbietak obligazio-agiria eman zioten Martin Indo ordainduko zizkion otsaileko Andre Mariaren (edo
koinatuari. Martinen emazteak, emaztearen ahizpak Kandelerio) egunean.
eta anaiak senipartekoa jasotzeko zuten Urbieta
Betiko zentsu hura bermatzeko Joan Zugastik bere
etxean, eta egun hartan zati bat (12 duakat) ordaintzeko konpromisoa hartu zuten Bartolomek eta Ma- ondasunak Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren alde loria Joangok. 1539ko inauterietan ordainduko zioten tuta eta hipotekatuta utzi zituen. Batetik Arroako ZuMartini, eta horretarako Urbieta etxeko basoen ada- gasti baserria, bere mendi, lursail, soro, belardi, larre,
sagasti, gaztainadi, harizti eta baratzeekin lotu zuen.
rrak hipotekatu egin zituzten.
Zugasti etxearen inguruan zeuden denak, eta mugakiMaria Joangok gainera, emakume ezkondua ze- de hauek zituzten: Igarategiko, Larretxegoiko, Larrelako, zin egin zuen obligazio-agiriak zioenari ez ziola txebeko, Azkaetako, Errementariko, Igartzako, Arbegoiko eta Arbeazpiko lurrak.
aurka egingo (ikus [XVI. m. (38-IX) 16] agiria).
Hipotekaturik geratu zen, halaber, Joan Zugastik
- 1538-XI-11n, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauarekin Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako Arroan zuen Artzabal baserria, bere lursail, mendi,
andrea), Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) belardi, larre, soro, gaztainadi, sagasti eta baratzeekin.
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Betiko zentsu hartan Joan Zugastik (edo oinordekoek) bi urtez jarraian Maria Perezi (edo oinordekoei)
10 dukatak otsailean ordaintzen ez bazizkion, Maria
Perezentzat izango ziren aipatutako bi baserriak beren
ondasun guztiekin. Joan Zugastik aipatutako ondasunak ezingo zizkien Elizari, elizako jendeari, inongo
jaun boteretsuri edo Kontzejuri saldu, bermeak zituen
jende arruntari baizik. Joan Zugastik ondasun haietakoren bat salgai ipintzen bazuen, lehenbizi Maria
Perezi berri emango zion, eta eskaintzen zuten prezioan erosteko Maria Perezek 3 eguneko epea izango
zuen. Erosten ez bazuen, ondasuna besteren bati saldu
eta prezioaren hamarrena Maria Perezentzat izango zen.

Iribarrena, eta Iraetan, Debako partean, bizi zen Fernando Sorazabal.
Ondoren, leku berean, Nikolas Martinez Egikoak
eta Fernando Sorazabalek obligazio-agiria eman zioten Zumaiako Joan Ruiz Arteagakoari. Joan Zugastik Joan Ruizi zor zizkion 25 kintal burdina, 20 dukat
eta auzi-gastuen 24 erreal, Nikolasek eta Fernandok
ordainduko zizkioten hurrengo otsaileko Kandelerio
egunean. Berez egun hartan sortutako betiko zentsuan Maria Perezek emandako 200 dukaten zati zen
ordainketa hura.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Urbieta, Ramus Txiriboga eta Fernando Iribarrena.

Sute, uholde, gerra edo beste edozein ezbehar
gertatuta ere, Joan Zugastik (eta oinordekoek) urteJarraian, leku berean, Nikolas Martinez Egiakoak
roko 10 dukatak ordaindu egin beharko zituzten. Joan
Zugastik (edo oinordekoek) Maria Perezi 200 dukat (Fernando Sorazabal fidatzaile izanik) obligazio-agiordainduta, egun hartan betiko sortu zuten zentsua ria eman zion Joan Zugastiri, 145 dukat, ken 2 erreal,
hurrengo otsaileko Kandelerio egunez emateko. Hodeuseztaturik geratuko zen.
rren ondorioz Joan Zugastik Maria Perezi, betiko
Joan Zugastik zentsuari lotu zizkion aipaturiko ba- zentsua zela eta, urtero 10 dukat ordainduko zizkion.
serriak eta ondasunak hipotekatu gabe zeuden, ino- 200 dukat osatzeko falta zena Zumaiako Joan Ruiz
lako loturarik gabe, eta egun hartatik aurrera zentsutik Arteagakoari ordaintzeko erabili zuten.
at ez zituen hipotekatuko. Ondasunen saneamenduaz
Lekuko Joan Urbieta, Fernando Iribarrena eta Ramus
Joan Zugastik ardura bere gain izango zuen. Lekuko
hauek izan ziren: Zestoako Joan Urbieta eta Fernando Txiriboga izan ziren (ikus [XVI. m. (38-X) 10] agiria).

1.22. irudia. debako
sasiolako komentua.
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- 1538-XII-17an, Iraetako oinetxean, Debako Sebastian Arriola eta Zestoako Esteban Eztiola eskribauak zeuden. Haien aurrean bertako Maria Perez
Idiakaitz-Lilikoa alarguna eta Debako Errodrigo Sasiola altxorzaina azaldu ziren. Errodrigo lehenago
Maria Perezen alaba Ana Iraetarekin ezkondu zen,
eta ezkontzako doteen baldintzak orduan finkatu zituzten (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537)
liburuko [XVI. m. (37-I) 16] eta [XVI. m. (37-II) 2]
agiriak).

Andre Mariaren egunean, eta beste erdia abuztuko
Andre Mariaren egunean.
Blasek Kontzejuarekin egindako kontratuan zeuden baldintzak bete egingo ziren. Kontzejuak presaren gailurra mantendu egin beharko zuen. Errotako
zatiren bat berria egin behar bazen, Kontzejuaren
kontura izango zen, baina zati edo piezak konpontzea
Blasen kontura egingo zen.

Errotako zatiak berritzen edo konpontzen igaroGeroztik Errodrigo suhiak Maria Perezi 600 dukat tako denbora (errota geldirik egongo zelako) 10 urzor zizkion, eta amaginarrebak Errodrigoren urrezko teko errenta aldiari luzatu egingo zitzaion azkenean.
bi kate handi zeuzkan bahituta eta hipotekatuta. Egun
Errentamendu-agirian lekuko hauek izan ziren:
hartan, ordea, Errodrigok 6.600 erreal eta 600 marai
eman zizkion (1 erreal = 34 marai izanik), hau da, San Joan Elgoibar, Tomas Azkue eta Joan Fernandez
guztira 600 dukat ordaindu zizkion. Ondorioz, Maria Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (38-I) 13] agiria).
Perezek ordainagiria eman zion Errodrigori
- 1538-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako San ren aurrean Nikolas Martinez Egiakoa eta Blas ArtaJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, eta Debako zubiaga zeuden. Blasek Zestoako Kontzejuari errenMartin Gartzia Arriolakoa apaiza, eta Migel Ibañez tan hartuta zeukan Aizubiko erroten erdia, eta Blasek
erdi hori errentan eman zion hiru urterako Nikolasi.
Sasiolakoa.
Nikolasek obligazio-agiria eman zion Blasi, eta berJarraian, eskribau eta lekuko barak aurrean zire- tan hiru urteetan guztira 54 anega gari ordaintzeko
la, Maria Perezek 600 dukatengatik bahituta zeuzkan konpromisoa hartu zuen: urtero 18 anega, 9 martxoko
urrezko bi kate handiak Errodrigo Sasiola suhiari itzuli Andre Mariaren egunean eta beste 9 abuztuko Andre
egin zizkion, eta honek ordainagiria eman zion (ikus Mariaren egunean.
[XVI. m. (38-XII) 15] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Elgoibar, Tomas Azkona eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus
1.1.8.2. Nikolas Martinez Egiakoaren agiriak
[XVI. m. (38-I) 16] agiria).
- 1538-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
- 1538-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola esaurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna eta
Blas Artazubiaga azaldu ziren. Blasek lehenago Ai- kribauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez
zubiko erroten erdia Zestoako Kontzejuari hamar ur- Egiakoa jauna azaldu zen. Nikolas Nafarroako
terako errentan hartu zion, Zestoako Domingo Agirre Lizarrako auzotarra zen eta Zestoan zegoen. Ahalordea eman zien Iruñeko Joan Agerrari eta Lizaeskribaua zenak egindako agiriaren arabera.
rrako Pedro Bakedanori. Zangozako zerga-biltzaiEgun hartan, ordea, Blasek era beran hiru urterako le Diego Cruzat jaunari 20.000 marai kobratu behar
errentan eman zion erroten erdi hura Nikolas Martin- zizkioten; izan ere, errege-erreginen dohaintzaz,
ez Egiakoari. Hiru urteen epea aurreko urteko aza- Nikolasek urtero 10.000 marai kobratzeko eskubiroaren 4an hasi zen kontatzen. Nikolasek Blasi erren- dea baitzuen. Beraz, 1536 eta 1537. urteei zegota gisa 18 anega gari emango zizkion: erdia martxoko kiena kobratuko zuten.
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1.23. irudia. Iraetako
txemaenea.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Tomas
Azkona, San Joan Elgoibar eta Anton Lasao (ikus Nikolasek Joan Martinez koinatuari obligazio-agiria
eman zion. Katalinak testamentuan agindutakoari
[XVI. m. (38-II) 3] agiria).
jarraituz, Nikolasek Joan Martinezi 50 dukat ordain- 1538-III-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- duko zizkion 1539. urteko iraileko San Migel egunebauarengana hauek hurbildu ziren: batetik, Azpeitiko rako (ikus [XVI. m. (38-III) 1] agiria).
Joan Martinez Lasaokoa idazkaria (Katalina Egiaren
- 1538-III-7an, Iraetako jauregian, Esteban Eztiola
alarguna), eta, bestetik, Iraetako Nikolas Martinez
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Maria Perez
Egiakoa jauna (Katalina zenaren anaia).
Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andrea) eta Joan Ibañez
Katalina Egiak testamentuan agindu zuenez, Niko- Mezetakoa. Maria Perezek ordainagiria eman zion
las anaia zen oinordeko unibertsal, eta Joan Martinez Joan Ibañezi, guztira 50 dukatekoa zen zorra ordainkoinatuak honako hauek eman zizkion: bi bitxi txiki du egin ziolako.
beren urrezko kateaz, urrezko sei eraztun, soineko goJoan Ibañezek lehenago 30 dukat ordaindu zizrria belusezko gerrikoekin, artilezko soineko beltza,
urrezko hariz landutako bi kofia, bi eztarri-saretxo, ze- kion, eta egun hartan azken 20 dukatak. Aipatutako 30
tazko bi kofia, zetazko bi burko landu, Gaztelako erako dukatengatik Frantzisko Lopez Gallaistegikoak lehebi zoronga (bata urrezko kordoiduna eta bestea zetazko nago Joan Saiz Aranburukoari ordainagiria eman zion
kordoiduna), lihozko 4 mahuka pare, koralezko ale ba- Joan Ibañezentzat, baina dena zor beraren atala zen.
tzuk (zilar urreztatuzko “pater noster”ekin), landutako
Joan Ibañezek zioenez, hark egindako 50 dukat5 oihal eta altzifrezko kutxatxoa.
eko zorra Antonio Beltrautzarentzat zen. Horregatik
Horiek denak Joan Martinez Lasaokoak eman ziz- Maria Perezek ahalordea eman zion Joan Ibañezi
kiolako, Nikolas Martinez Egiakoak ordainagiria lu- zor hura eta gastuak Antoniori kobra ziezazkion. Lezatu zion, lekuko honako hauek izanik: Zestoako Joan kuko hauek izan ziren: Azkoitiko Pedro Argarain,
Legarda eta Tomas Azkona (Nikolasen morroia), eta Azpeitiko Joan Balda, Zestoako Gregorio Arano eta
Arroako Joan Etxenagusia.
Azpeitiko Simon Lasao merkataria.
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1.24. irudia. arroako
Igartzaundi.

Nikolas Martinez nagusiak olatxoa bere ubide,
Egun berean Julian Olazabal merioordeak aitortu
zuenez, Joan Ibañezek auzi-gastuetako 8 erreal or- gabi eta abar konponduta emango zion maizterrari,
baina hauspoak Domingok ipiniko zituen.
daindu zizkion.
Jarraian Joan Ibañezek ordainagiria eman zion
Maria Perez andreari; izan ere, honek, aipatutako 50
dukateko zorragatik, bahituta zeuzkan bitxiak itzuli
egin zizkion. Hauek ziren itzulitakoak: urrezko katea, bitxi txikia harriekin, zilarrezko katilua (Balda
etxearen armarria marraztuta zeukana) eta zilarrezko
pitxerra.

Errenta aldian nagusiak olatxoaren etxearen gailurra eta presarena zutik mantenduko zituen; baita gabiardatza, hauspo-ardatza, gabia eta boga ere. Olatxoko
atalak edo piezak konpontzea Domingo maizterraren
kontura izango zen. Hamar urte igarotakoan, Domingok olatxoa lanerako prest utziko zuen. Hauspoak bereak zirenez gero, eraman ahal izango zituen.

Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
Lekuko hauek izan ziren: Joan Balda, Pedro Argarain eta Joan Etxenagusia (ikus [XVI. m. (38-III) aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, olatxoan jarraitzeko ala uzteko. Olatxoan lanerako behar
8] agiria).
ziren palankatxo, borra, mailu eta eskuz erabiltzeko
- 1538-III-10ean, Ibañarrieta ondoan, Esteban Ez- tresnak Domingok ipiniko zituen, eta errenta aldia
tiola eskribauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. amaitutakoan ere bereak izango ziren.
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak lehenbizi
Lekuko honako hauek izan ziren: Fernando SoUsurbilen zeukan Sariako ola (lehen burdina urtzen
zuena eta orain Sariakola edo “Saikola” deitzen dena) razabal, Joan Fernandez Indokoa eta Pedro Aldalur
konpondu eta olatxo bihurtuko zuen. Hurrengo iraile- (ikus [XVI. m. (38-III) 12] agiria).
ko San Migel egunetik hasita, lanerako prestaturiko
- 1538-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskriolatxoa 10 urterako Orioko Domingo Arriolari emango zion. Ondoko baratzea ere errentan hartuko zuen bauaren bidez Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
Domingok, eta urtero Santiago egunez 12 dukateko jaunak ahalordea eman zion bere morroi Tomas Azkonari. Morroia nagusiaren zorrak kobratzen saiatuko
errenta ordainduko zion nagusiari.
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zen. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joanes
Ibañeta apaiza, Joan Gorosarri eskribaua eta Asentzio
Arretxe (ikus [XVI. m. (38-VII) 28] agiria).

Eskualdatze-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza, Joan Otaegi eta Kristobal
Olaskoaga (ikus [XVI. m. (38-IX) 28] agiria).

- 1538-VIII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Iraetako jaun-andreak azaldu
ziren, hau da, Nikolas Martinez Egiakoa eta Maria
Beltran Iraeta. Ahalordea eman zieten beren Tomas
Azkona morroiari eta Orioko Joan Etxaberi, haien
zorrak kobra zitzaten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Arzallus, Kristobal Erretzabal eta Martin
Arano (Liliko mandazaina) (ikus [XVI. m. (38-VIII)
22] agiria).

Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan zirela,
Nikolas Martinez Egiakoak agiri berezia egin zuen
Joan Igartza eta San Joan Amilibia fidatzaileak obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko. Bere
ondasunak berme gisa eskaini zituen (ikus [XVI. m.
(38-IX) 30] agiria).

- 1538-X-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Nikolas Martinez Egiakoa bere emazte Maria Beltran Iraetarekin,
- 1538-VII-18an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- eta, bestetik, Zestoako Lopeitza Aspe. Senar-emazteek
kribauaren aurrean Joanes Ipintza apaizak bere testa- Lopeitzari 9 dukat eman zizkioten, eta honek haiei ormentu itxia eta zigilatua, gordeta eduki zezan, Irae- dainagiria luzatu zien. Lehenago Nikolasen eta Maria
tako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari eman zion. Beltranek beste 9 dukat ere ordaindu zizkioten.
Joan apaiz jauna hiltzen zenean argitaratuko zuten,
Ordainagirian lekuko honako hauek izan ziren: Joan
baldin eta lehenago apaizak berak beste ezer agintzen
Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Martinez Lilikoa eta Graez bazuen.
zian Etorraetxea (ikus [XVI. m. (38-X) 4] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro
- 1538-X-10ean, Arroan, Esteban Eztiola eskrieta Joanes Garratza apaizak, San Joan Artazubiaga,
Bartolome Etxabe eta Pedro Altzolarats (ikus [XVI. bauarekin Nikolas Martinez Egiakoa, emazte Maria
Beltran Iraeta eta Fernando Igartza elkartu ziren. Ferm. (38-VIII) 23] agiria).
nandoren seme Joan Igartza Maria Gartzia Iraetakoa
- 1538-IX-22an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- errainarekin ezkondu zenean, dote gisa arreoa, tresnebauaren aurrean Arroako Joan Igartza eta Zestoako ria eta jantziak agindu zizkioten osaba Fortun Santxez
San Joan Amilibia azaldu ziren. Lehenago, Azpeitiko Iraetakoa artzapezak eta bere fidatzaileek. Orduan
Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauaren aurrean Az- ezkontza-kontratua Zarauzko erroldako Joan Martinpeitiko Barrenolako Migel Martinez Olaberrietakoari ez Amilibikoa eskribauaren bidez egin zuten.
60 dukat ordaintzeko obligazio-agiria eman zion AiDena den, egun hartan, urriaren 10ean, Fernando
zarnako Maria Perez Potzuetakoak, eta agiri hartan
Joan Igartza eta San Joan Amilibia fidatzaile izan zi- Igartzak dote gisa agindutakoa jaso zuen Nikolas eta
Maria Beltranen eskutik, eta dote osoa jasota geraren, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoaren eskariz.
tu zen. Ondorioz, Fernandok ordainagiria eman zien
Nikolas Martinez Egiakoak konpromisoa hartu Nikolasi eta Maria Beltrani. Lekuko hauek izan zizuen aipatutako bi fidatzaileak obligazio hartatik onik ren: Joan Lizarrarats, Joan Zubeltzu apaiza eta Doateratzeko, agiria eginda. Gainera, Migel Martinez mingo Arretxe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (38-X)
Olaberrietakoak bi fidatzaileei eman zizkien Maria 8] agiria).
Perez Potzuetakoaren aurka zeuzkan eskubide guz- 1538-X-14an, Iraetako burdinolaren presa ontiak. Beraz, bi fidatzaileek eskubide haiek guztiak
doan, Debako partean, Esteban Eztiola eskribauaren
Nikolas Martinez Egiakori eman zizkioten.
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aurrean bertako Nikolas Martinez Egiakoa jauna eta
Joanes Sara teilagina elkartu ziren. Joanes Frantziako
erreinuko Lapurdiko Sara herritik etorri zen, eta
Nikolas Martinezentzat Iraetako bere teilerian teilak
egingo zituen, 1539ko martxoaren hasieratik iraileko
San Migel eguna arte.

Martin Iztiola maisuari, Andres Martinez Iztiolakoa
semeari, Frantzisko Zarateri eta Domingo Errekondori, eta Zestoako Ramus Edarritzagari, Tomas Azkonari eta Grazian Leizaolari.
Nikolasek auzia zuen Kalagorriko Inkisizioan bertako eskribauarekin, 30 dukat zirela medio, eta han
ahalordea zutenek ordezkari izango ziren. Lekuko
honako hauek izan ziren: Joan Gorosarri eskribaua,
Domingo Arrona eta Joan Urbieta (ikus [XVI. m. (38X) 26] agiria).

Joanes Sara teilaginak beste hiru ofizialekin egingo
zuen lan, eta teila osoak, labean ongi erretakoak eta
Bergarako neurrikoak, egingo zituen. Mila teilagatik
Nikolas Martinezek 68 txanpon ordainduko zituen (1
txanpon = 7,5 marai). Hautsitako teilak Nikolas Martinezentzat geratuko ziren, teileria konpontzeko.
1.1.9. Altzolarats jauregiko San Joan Perez
Nikolas Martinezek Joanesi eta bere hiru ofizialei
ogia, sagardoa eta janariak emango zizkien, Zestoako
prezioa kobratuta. Hurrengo martxoaren hasieran hasiko ziren buztina ateratzen, eta iraileko San Migel
eguna arte lanak ez zituzten etengo. Joanes Sarak laberako “xuxaka” (egur xehea edo txotxaka) apirilaren
hasieran prest edukiko zuen, eta Iraetako mendietan
ikazkinek egindakoa baliatuko zuten.

Idiakaitz-Lilikoaren agiriak

1.1.9.1. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
obligazio-agiriak eta ordainagiriak

- 1538-III-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Oliden eta Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua aurkeztu ziren. Joan Olidenek eta Maria Sebastian Elorriaga alargunak auzia zuten Joan Martinez
Laberako otea Iraetako jaunak adierazitako lekutik Akoakoarekin. Honek zioenez, senipartea zegokion
aterako zuten. Nikolas Martinezek hurrengo urtarri- Arroako Arbe baserrian ama Maria Beltranen bidez.
lean 4 dukat aurreratuko zizkion Joanes Sarari. Niko- Auzi horretan abokatu-lanak egin zizkion San Joan
lasek teileriako etxea utziko zien langileei, eta ohiko Perez lizentziatuak, eta egiten ari zen orduan ere. Hotresneria ere bai, lanek irauten zuten bitartean.
rregatik 4 dukat ordainduko zizkion Joan Olidenek:
2 dukat tarteko epaia emandakoan, eta beste 2 dukat
Teileriako labea hautsita eta hondatuta zegoen, eta lekukoei testigantzak hartutakoan.
Joanes Sarak konponduko zuen. Bitartean langileen
mantenua Nikolas Martinezek ordainduko zuen. JoaObligazio-agirian lekuko Zestoako Joan Gorosarri
nesek eta langileek behar zuten ogia Iraetako errotan eta Joan Ereño, eta Arroako Joan Armendia izan ziren
ehotako garitik ateratakoa izango zen.
(ikus [XVI. m. (38-III) 30] agiria).
Joanesek ezingo zuen Iraetan beste inorentzat teilarik egin. Bestela, mila teilako mila maraiko isuna
ordaindu beharko zuen. Lekuko Joan Torres, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Fernando Iribarrena izan
ziren (ikus [XVI. m. (38-X) 18] agiria).

- 1538-IV-7an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Zarauzko Urtetako Joan Irureta elkartu
ziren. Joan Irureta Urtetako Garaikoetxea baserriaren
jabea zen, eta Zaltoute mendian San Joan Perezi 112
karga ikatz egiteko basoa saldu zion apirilaren 2an.
- 1538-X-21ean, Zestoan, Iraetako Nikolas Mar- Basoa ikertzen Domingo Balentzegi eta Migel Etxabe
tinez Egiakoa jaunak Esteban Eztiola eskribauaren ibili ziren. San Joan Perezek handik aurrera 4 urte zibidez ahalordea eman zien honako hauei: Orioko tuen mendian ikatza egin eta eramateko.
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- 1538-VII-18an, Aiako Urdanetan, Esteban Eztiola eskribauarekin hauek bildu ziren: batetik Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatua, eta, bestetik, Aiako Asti baserriko Pedro
Zulaika maizterra. San Joan Perez Urdanetako elizako patronatuaren jabe zen, eta Urdanetako elizako
hasikinak jasotzeagatik enkantean gehien eskaini zuena, 6,5 dukat, Pedro Zulaika izan zen. Hurrengo San
Lekuko Joanes Ibañeta, Pedro Etxeberria eta Pedro Martin egunean ordainduko zizkion Pedrok diruak,
Iribarrena izan ziren (ikus [XVI. m. (38-IV) 10] agiria). emandako obligazio-agiriaren arabera.
Basoan 7 haritz eta pago bat lepatu egingo zituzten,
eta gainerakoa oinetik ebakiko zuten. Basoak mugakide
zituen San Joan Perezen lurrak eta Joan Gurmendirenak. San Joan Perezek lehenago dukat bat ordaindu zion
Joan Iruretari, eta egun hartan beste 4 dukat eman zizkion, eta 2 erreal berak izendaturiko ikertzaileari. Horrela San Joan Perezek prezio osoa ordainduta utzi zuen.

- 1538-VI-17an, Zestoan, Blas Artazubiagaren aurrean Domingo Arrona, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Joan Bengoetxea agertu ziren.
Sebastian Artazubiaga zenak eta Joan Bengoetxea eta
Pedro Egaña suhiek lehenago Domingori 50 dukateko
zorra egin zioten, eta ordaintzen ez zutelako, Domingok
ondasunak exekutatu egin zizkien. Egun hartan, ordea,
San Joan Perez lizentziatuak 50 dukat eta auzi-gastuen
1.026 marai ordaindu egin zizkion Domingo Arronari.
Honek San Joan Perezi ordainagiria eman zion, eta aldi
berean baita zorra eta auzi-gastuak Joan Bengoetxeari
eta Pedro Egañari kobratzeko eskubidea ere.

Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Julian
Olazabal eta Asentzio Arretxe eta Aiako Lertxundigoikoa baserriko Domingo Lizasoeta maizterra (ikus
[XVI. m. (38-VII) 20] agiria).
- 1538-IX-2an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan
Bengoetxea eta Pedro Egaña beren fidatzaile San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Aiako Domingo Ostolatza fidatzaileekin, eta, bestetik, Zestoako
San Joan Artazubiaga merkataria.

Egun hartan San Joan Artazubiagak besteei 108 kinAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Jakobo tal burdina pletinaren balioa maileguz eman zien. ZoIpintza, Pedro Akoa eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. rra 1539ko martxoko Andre Mariaren egunean itzuliko
zioten. Kintal bakoitzak 12,75 erreal balio zuen, hau
m. (38-VI) 16] agiria).

1.25. irudia. altzolarats
jauregiaren aurriak.
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ren lurrak, eta Blas Lasaoren eta Pedro Akoaren Maria
Perez Lizarraraskoa alargunaren sagastia. Lursailak
47,25 sagarrondoko azalera zuen, eta azalera-unitate
Jarraian zordunek adierazi zutenez, Joan Ben- bakoitzak dukat bat balio zuen (1 dukat = Gaztelako
goetxeak eta Pedro Egañak 100 dukat jaso zituzten, 375 marai izanik).
eta Domingo Ostolatzak 24 dukat. Joan eta Pedrok
Hirugarren lursaila Txiribogako presaren ondoko
konpromisoa hartu zuten San Joan Perez lizentziatua
eta Domingo Ostolatza fidantza hartatik onik atera- hariztia zen, tartean gaztainondo batzuk zituena. Mutzeko, eta Domingo Ostolatzak ere bai, 24 dukat haien gakide hauek zituen: Maria Perez Portalekoa alargunafidantzatik San Joan Perez lizentziatua onik ateratze- ren eta seme Baltzola lizentziatuaren hariztia, Kristobal
Artzubiagaren eta ama Maria Perez Altzolaraskoaren
ko (ikus [XVI. m. (38-IX) 4] agiria).
lursaila, Legazpi (edo Urola) ibaia eta Zestoako Kon- 1538-XI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tzejuaren lurrak. 180 sagarrondoko azalera zuen. Habauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li- rizti hartako haritz batzuk lehenago Joan Fernandez
zentziatua azaldu zen. Ahalordea eman zien Zestoako Arreitzakoari salduta zeuzkaten, eta beste haritzen adaMartin Esteban Makatzagari eta Diego Gerediari, ha- rrak eta lepatutako zatiak ere bai. Sagarrondo azaleraren izenean Mirubiko etxe, burdinola, errota, mendi, unitate bakoita 3,5 errealean saldu zioten.
sagasti eta gianerako ondasunez jabe zitezen. KorrejiAipatutako hiru lursailak beren sarbide, irtenbide,
dorearen agindua zuen San Joan Perezek horretarako,
eta ahalordea jasotakoek ondasunez jabetzeko behar bide-zor eta eskubide guztiekin saldu zizkioten San
ziren izapide guztiak egingo zituzten. Lekuko Blas Joan Perezi. Lursailen aurka edo salmentaren aurka
Artazubiaga, Asentzio Arretxe eta Klemente Aisoro beste norbaitek oztopoak ipintzen baldin bazituen,
saltzaileek beren kontura arazoa konpondu edo auziizan ziren (ikus [XVI. m. (38-X) 35] agiria).
tara jo beharko zuten. San Joan Perezek hiru lursailen
prezio osoa ordaindu zuen egun hartan. Salerosketa1.1.9.2. San Joan Perez lizentziatuaren lursailen
agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Jusalerosketa-agiriak
lian Olazabal, Martin Akoa eta Esteban Aranguren.
- 1538-IV-26an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaEgun berean, Zestoan, eskribau eta lekuko berak
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan Bengoetxea eta Pedro Egaña (Sebastian Artazubiaga ze- aurrean zirela, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizennaren suhiak), eta, bestetik, San Joan Perez Idiakaitz- tziatuak ahalordea eman zien Joan Martinez Lilikoa
Lilikoa lizentziatua. Joanek eta Pedrok Zestoako bi apaizari eta Domingo Gorosarriri, egun hartan erosi
elizetan jakinarazi zuten Sebastian zenaren hiru lur- zituen hiru lursailez haren izenean jabe zitezen.
sail saltzeko zeuzkatela, eta San Joan Perez lizentziaOndoren, Pedro Egañak eta Joan Bengoetxeak
tuak erosi zizkien.
konpromisoa hartu zuten San Joan Perez lizentziatuaLehen lursaila Bergazelaiko sagastia zen, eta mu- rekin. Txiribogako hariztia lizentziatuak salgai ipini
gakide hauek zituen: Blas Artazubiagaren sagastia, eta egun hartan lizentziatuak ordaindutako prezioa
Martin Artzuriagaren baratzea eta hiribildutik Ertxi- baino txikiagoa eskaintzen bazioten, diferentzia bi
ñarako bidea. 29 sagarrondoko azalera zuen lursailak, saltzaileek ordainduko zioten. Salgai ipini eta prezio
handiagoa eskaintzen bazioten, diferentzia lizentziaeta bakoitzak Gaztelako 13 erreal balio zituen.
tuak hartuko zuen, bi saltzaileei burdinolaren errenBigarren lursaila Lizarrarats azpiko sagastia zen. tagatik eta hartu zioten maileguagatik deskontatzeko
Mugakide hauek zituen: Lizarrarasko sagastia, eliza- (ikus [XVI. m. (38-IV) 23] agiria).
da, guztira 124 dukat. Lekuko Joan Martinez Lilikoa
apaiza, Martin Akoa eta Anton Aizarna izan ziren.
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1.26. irudia. Zestoako
Lizarrarats etxea.

- 1538-IV-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Bengoetxea, Pedro Egaña eta Domingo Gorosarri aurkeztu ziren. Lehen biek Sebastian Artazubiaga zenaren Bergazelaiko sagastia saldu zioten
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari, eta Domingo Gorosarrik, lizentziatuaren izenean, sagastiaz
jabetzeko ahalordea zuen. Beraz, Joanek eta Pedrok
Domingo eskutik heldu eta Bergazelaiko sagastira sartu zuten. Honek beste biak handik atera eta sagarrondo
baten zenbait adar moztu zuen, lizentziatuaren izenean
jabe zela adieraztearren. Lekuko Domingo Bengoetxea
eta Martin Ondalde semea izan ziren.

- 1538-VI-7an, Zestoako Liliko hariztian, Intxausti
izeneko lekuan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
bi anaia elkartu ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua.
Lizentziatuak Joan Perez anaiari Zestoako Bergazelaiko sagastia saldu zion, zeinak mugakide hauek
baitzituen: Blas Artazubiagaren sagastia, Martin Artzuriagaren baratzea, Ertxiñako estrata, Joan Arronaren sagastia eta, behean, Akoa eta Aizarnako bidea.
Sagastiak 39 sagarrondoko azalerak zuen, eta bakoitza Gaztelako 14 errealean saldu zion (guztira 49
dukat eta 2 marai).

Ondoren pertsona berak Sebastian Artazubiaga zeJoan Perezek anaia lizentziatuari prezio osoa ornak Lizarrarats etxearen azpiko aldean eduki zuen sagastira joan ziren. Sagasti hura ere aipatutako biek saldu daindu zion, eta honek sagastiaren saneamendua bere
zioten lizentziatuari. Han ere gauza bera egin zuten, eta kontura egingo zuen, inork salerosketari aurka egiten
Domingo jabetu zen sagastiaz lizentziatuaren izenean. bazion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Bengoetxea, Pedro Egaña, Joan Akoa eta Martin Otxoa
Gero aipatutakoak Txiribogako presa ondoko ha- Ermukoa.
riztira, Sebastian Artazubiaga zenak eduki zuenera,
Jarraian San Joan Perez lizentziatuak ahalordea
joan ziren. Han ere Joanek eta Pedrok Domingo eskutik helduta hariztira sartu zuten Domingo, eta ho- eman zion Joan Martinez Lilikoa apaizari, Bergazenek, adar batzuk moztuta, San Joan Perezen izenean laiko sagastian bertan jabetza Joan Perezi eman ziejabetza bereganatu egin zuen. Lekuko Domingo Ben- zaion. Joan Perezek, berriz, Urbano Txiribogari eman
goetxea eta Fernando Zubeltzu izan ziren (ikus [XVI. zion ahalordea, sagastiaren jabetza Joan Perezentzat
har zezan.
m. (38-IV) 31] agiria).
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1.27. irudia. arroako
ermuaren aurriak.

Jarraian, eskribau beraren aurrean, San Joan Perez mingo Gorosarri izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VI)
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua Joan Bengoetxearekin 4] agiria).
eta Pedro Egañarekin elkartu zen. Azken biek lizen- 1538-VI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritziatuaren Altzolarasko burdinolako errenta aldiari
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik San Joan
amaiera eman zioten.
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, eta, bestetik, PeMaizter izandako biek zenbait erreminta utzi zu- dro Akoa eta emazte Katalina Akertza. Lizentziatuak
ten: bi ingude, taiela, burdin mea apurtzeko mailu txi- salgai ipini zuen lehenago Pedro Egañari eta Joan
kia, orgatxoa, hauspategiko gakoak, etab. Ikertzaileek Bengoetxeari erositako Lizarrarats azpiko sagastia;
burdinolaren egoera aztertu zuten, eta errenta aldian senar-emazteek eskaini baitzioten preziorik handiena.
izandako matxurak eta kalteak konpontzeko Joanek
Sagastiak mugakide hauek zituen: Pedro Akoaren
eta Pedrok lizentziatuari 17 dukat ordainduko zizkiolurrak, Domingo Lizarraratsen sagastia eta Zestoako
ten hil hartako San Joan egunean.
elizaren lurrak. Sagastiak 47,25 sagarrondoko azaleLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joan ra zuen, eta Pedro Akoak bakoitzagatik dukat bat orAkoa eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Arroako Bar- daindu zion orduantxe (guztira 47,25 dukat).
tolome Larretxe eta Azpeitiko Joan Berastegi.
San Joan Perez lizentziatuak bermeak eman zizkien
Biharamunean, Bergazelaiko lursailean, Joan lursail eta sagastiaren saneamenduaz. Lekuko zestoar
Martinez Lilikoa apaiza (Joan Perezen ahalordeaz) hauek izan ziren. Pedro Iribarrena, Joan Martinez LiUrbano Txiribogak (San Joan Perez lizentziatuaren likoa apaiza, Joan Bengoetxea eta Pedro Egaña.
ahalordeaz) sagastira sartu zuen, itxiturako atea gilJarraian San Joan Perezek ahalordea eman zion
tzaz irekita. Gero Urbano irten eta Joan Martinez
apaiza lursaileko sagasti eta baratze barruan ibili Joan Martinez Lilikoari sagastiaren jabetza lizenzen, adar batzuk aihotzaz moztu zituen, atea giltzaz tziatuaren izenean Pedro Akoari eta emazteari leitxi zuen eta lursailaren jabetza hartu zuen Joan Pe- kuan bertan eman ziezaien (ikus [XVI. m. (38-VI)
rezen izenean. Lekuko Grazian? Etorraetxea eta Do- 10] agiria).
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- 1538-VI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Martinez Lilikoa apaizak, San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren ahalordeaz, eskutik helduta Pedro Akoa Lizarrarats azpiko
sagastira sartu zuen. Pedro Akoak handik Martin Lizarrarats eta Joan Martinez atera egin zituen, eta sagastiaren jabe zela adierazteko adar batzuk moztu zituen. Lekuko Martin Lizarrarats eta Asentzio Arretxe
izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VI) 14] agiria).
1.1.9.3. Altzolarats jauregiko burdinolaren
errentamendua
- 1538-VI-28an, Altzolarats jauregi edo dorretxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
agertu ziren: batetik bertako San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua eta Maria Perez Arronakoa emaztea, eta, bestetik, Aiako Domingo Ostolatza eta Domingo Zinkunegi. Lizentziatuak bi aiarrei Altzolarats
jauregiko burdinola lau urterako errentan eman zien;
baita ondoko Olaetxea ere, beren familiekin lau urte
haietan bizi zitezen. Epea egun batzuk lehenago (San
Joan egunean) hasi zen.

Bi aldeek izendatutako ikerlariek aztertuko zuten burdinolaren eta etxearen egoera, eta errenta aldia amaitzean egoera berean utzi beharko zuten maizterrek.
Bi aiarrek lizentziatuari urtero 36 kintal burdina
ordainduko zioten errenta gisa Pazko garizumakoan.
San Joan Perezek burdinolako gailurra, aldaparoak,
presa, bi zepo nagusiak, gabi-ardatza, hauspo-ardatza,
gabia, ingudea eta boga zutik eta osorik mantenduko
zituen. Maizterren kontura izango zen konponketak
egitea, baina atal osoa berria egin behar baldin bazen,
nagusiak ordainduko zuen.
San Joan Perezek Altzolarasko jauregiaren mendietan urtero aiarrei 300 karga ikatz egiteko basoak emango zizkien, karga ikatzeko 3 txanponeko prezioan (guztira 8 dukat). Lizentziatuak markatutako haritz, gaztaina, lizar eta beste edozein zuhaitz moztu gabe eta lepatu
gabe utziko zituzten. Lepatu beharreko zuhaitzak irailetik otsailaren amaiera bitartean lepatuko zituzten. Urte
bakoitzean urte hartako 300 kargak egingo zituzten.

Burdinolaren ondoko errotak ez zion burdinolari
oztoporik egingo. Biak martxan ibiliko ziren ahal zeSan Joan Perezek hurrengo iraileko San Migel egu- nean. Burdinola geldirik zegoenean, errotak aginduko
nerako burdinola konponduta eta lanerako prest utziko zuen, baina burdinolako atal berriak egiteko urak kenzien, baina hauspoak ez (hauek aiarrenak izango ziren). du behar zirenean ez.

1.28. irudia. aiako san esteban
eliza.
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Urtero San Joan Perezek berak zuzenean bertako
ofizialekin burdinola 15 egunez erabili ahal izango
zuen burdina egiteko, San Migel eta San Joan bitartean, “burnin erdira” deitutako eran. Maizterrek labea
eduki ahal izango zuten etxerako behar zuten ogia
egiteko.

mingo Ostolatza aitak bakarrik jasoko zituen, eta ez
Domingo Zinkunegik. Berez 135,5 dukat jasorik zituen Domingo aitak, nagusiak emanda. Horrela beste
inork errentamendu hartan eskubideak edukitzea eragotzi nahi zuten.

Agirian lekukoetako bi Pedro Iribarrena eta Martin
Lizentziatuak Domingo Ostolatzari eta Domin- Akoa izan ziren.
go Zinkunegiri maileguz 300 dukat emango zizkien
Jarraian Aiako Joan Aranburuk konpromisoa hartu
burdinola hornitzeko, eta dukat haiek errenta aldiko
azken urteko Pazko garizumakoan itzuliko zizkioten. zuen errenta aldiko lau urteetan Domingo OstolatzaZor hura itzultzeko maizterrek hipotekatu egingo zi- ri Altzolarats jauregiko burdinolan urtero 300 karga
tuzten azken urteko burdinak, eta, gainera, fidatzai- ikatz emateko. “Burnin erdira” izeneko eraren arabera
(“ikatzagatik burdin mea, eta burdin meagatik ikatza”
leak ipiniko zituzten.
esaten zioten erara) zerbituko zuen Joan Aranburuk.
Delako 300 dukat horien zati izango ziren San Joan
Domingo Ostolatzak 30 dukat maileguz eman zizPerezek ikatza egiteko emango zizkien baso hauek:
Joan Martinez Lilikoaren bidez San Joan Perezek es- kion orduantxe Joan Aranbururi, eta honek zorra
kuratutako 1.400 karga ikatz; Elkanoko biztanleei errenta aldiko azken urteko Pazko garizumakoan orlizentziatuak erositako 500 karga ikatz; Zestoako dainduko zion Domingori.
Ezkurroako 230 karga ikatz; eta Zubiateko 160 karEgun berean Domingo Ostolatzak, Domingo
ga ikatz (Joan Bengoetxea eta Pedro Egañarengandik
eskuratuak). Baso haiek nagusiak maizterrei kostu- Zinkunegik, Domingo Ostolatza semeak eta Migel
prezioan (gastuak eta egon zitezkeen alkabalak gehi- Legarrolak (azken biek fidatzaile gisa) San Joan Perez
lizentziatuari obligazio-agiria eman zioten. Lizentziatuta) emango zizkien.
tuak egun hartan maileguz 135,5 dukat eman zizkien,
Kontratuan lekuko honako hauek izan ziren: Zes- eta ikatza egiteko baso batzuk ere bai.
toako Martin Azkue, Diego Geredia eta Martin Akoa,
Aiako Elkanon 500 karga ikatz egiteko basoa eman
eta Aiako Migel Saroeberri (Saroeberriko maizterra)
zien. Karga bakoitza 2 txanponean Beltran Mendia
(ikus [XVI. m. (38-VI) 24] agiria).
eskribauaren aurrean erosi zien lizentziatuak Domin- 1538-VI-30ean, Altzolarats jauregi edo dorre- go Agoteri, Nikolas Urozperoetari eta Elkanoko beste
txean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean aiar zenbaiti. Dena 20 dukat kostatu zitzaion, gehi 8 erreal
hauek agertu ziren: Domingo Ostolatza, Domin- ikertzaile-gastuengatik.
go Zinkunegi, Domingo Ostolatza semea eta Migel
Zestoan Bedama eta Erretzabal baserria bitartean
Legarregi. Lehen biek bi egun lehenago Altzolarats
jauregiko burdinola 4 urterako errentan hartu zuten. 1.400 karga ikatz egiteko basoa Joan Martinez Lilikoa
Beste biak (Domingo semea eta Migel) fidatzaile gisa apaizaren bidez eskuratu zuen San Joan Perezek. 42
dukat kostatu zitzaion, Blas Artazubiaga eskribauaren
sartu ziren orduan.
aurrean egindako agiriak zioenez. Ikertzaileei beste 6
Domingo Ostolatzak eta Domingo Zinkunegik erreal ere eman zizkien.
konpromisoa hartu zuten beste biak fidantza hartatik
Zestoan Ezkurroako saroiaren azpian eta Zubiaten
onik ateratzeko. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak maileguz ematen zituen diru eta basoak Do- 390 karga egiteko basoa eman zien. 12 dukat, 2,5 erreal
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1. (1538)

1.29. irudia. Zestoako
Zubimusuko zubia.

Egun batzuk lehenago San Joan Perez lizentziatuak
135,5 dukat eman zizkien Esteban Eztiolaren aurrean.
Horiez gain Domingo Ostolatzak, San Joan Perezek
emanda, beste 55 dukat eta 161 marai jaso zituen bi
zatitan. Zati batek 17 dukat eta 149 marai balio zuen,
269 kintal burdin meagatik (1 kintal = 24 marai), gehi
2 errealeko gastuak. Kintal haiek Joan Perez IdiakaitzObligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren: Lilikoak (lizentziatuaren anaiak) eman zizkion.
Zestoako Pedro Iribarrena eta Martin Akoa, eta SaiazBeste zatia orduantxe dirutan jaso zuen Domingo
ko Martin Azpuru (Indagarateko maizterra) eta Joan
Ostolatzak San Joan Perez nagusiak emanda, eta 38
Aranburu.
dukat eta 12 maraikoa zen. Guztira 190,5 dukat eta 161
Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean, Do- marai jaso zituen, eta haien obligazio-agiria eman zion
mingo Zinkunegik eta Migel Legarrolak konpromisoa lizentziatuari. Gainera, konpromisoa hartu zuen obligahartu zuten Altzolarats jauregiko burdinolaren erdia erren- zio-agirian Domingo Zinkunegik, Domingo Ostolatza
ta aldiko lau urteetan hornitzeko. “Burnin erdira” deitu- semeak eta Migel Legarrolak ere parte har zezaten.
tako eran hornituko zuten burdinola. Lekuko hauek izan
Maileguz hartutako diru eta lehengai guztien baziren: Zestoako Pedro Iribarrena eta Martin Akoa, eta
Aiako Joan Aranburu (ikus [XVI. m. (38-VI) 26] agiria). lioa 1542. urteko Pazko garizumakoan itzuliko zioten
lizentziatuari. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pe- 1538-VII-10ean, Zestoako zubian, Esteban Eztio- dro Artzeluz, Pedro Iribarrena eta Martin Akoa (ikus
la eskribauarekin San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li- [XVI. m. (38-VII) 14] agiria).
zentziatua eta Aiako Domingo Ostolatza azaldu ziren.
- 1538-VII-18an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Aiarrak, Domingo Zinkunegirekin batera, Altzolarats
jauregiko burdinola errentan hartu zuen 4 urterako, bertako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziaeta kontratuan San Joan Perez nagusiak burdinola tuarengana Aiako Domingo Ostolatza eta izen bereko
semea hurbildu ziren. Esteban Eztiola eskribauaren
hornitzeko 300 dukat maileguz ematea agindu zien.
eta 2 marai kostatu zitzaion lizentziatuari, gehi zenbait
gastu. Domingo Ostolatzak eta bere hiru lagunek hipotekatu egin zituzten burdinolan egindako burdinak,
bertako ikatzak, burdin mea, tresnak, mandoak, eta
abar, San Joan Perezi maileguz hartutako diruak eta
basoak, eta egindako gainerako zorrak ordaindu arte.
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bidez aita-semeek obligazio-agiria eman zioten San
Joan Perezi; izan ere, Altzolarats jauregiko burdinola
hornitzeko 55 dukat eta 161 marai, gehi 8 dukat eta
gehi 6 dukat eta 54 marai maileguz hartu baitzizkioten. 1542. urteko Pazko garizumakoan itzuliko zioten
zor osoa.

ikatzetan (1 karga = 6 txanpon). Ikatz haiek Nikolasek
Joan Bengoetxeari eta Pedro Egañari zor zizkien, eta
haien bidez eskuratu zituen San Joan Perezek.

- 1538-VII-19an, Zestoako hiribildutik kanpo zegoen ospitalean, bertako San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua eta Aiako Domingo Ostolatza aita
elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
San Joan Perezek lehendik Domingori Altzolarats
jauregiko burdinola hornitzeko maileguz 204,5 dukat
eta 215 marai emanak zizkion, eta egun hartan, uztailaren 19an, beste 62 dukat eman zizkion. Zor osoa
Domingo Ostolatzak eta bere lagunek 1542ko Pazko
garizumakoan ordainduko zioten lizentziatuari.

- 1538-XI-26an, Zestoako Altzolarats jauregiko
burdinolan, bertako nagusia eta maizterra bildu ziren,
hau da, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua
eta Aiako Domingo Ostolatza olagizona (hau bere bazkideen ordezkari ere izanik). Urte hartako ekainaren
28an Domingo Ostolatzak bere lagunekin burdinola 4
urterako errentan hartu zuen, baina lizentziatuak burdina lantzeko prest utzi behar zion burdinola, bere atal
eta erreminta guztiekin.

Domingo Ostolatza aitak konpromisoa hartu zuen
Domingo Ostolatza semea eta bere beste bi lagunak
obligazio hartan sartzeko. Gainera zorra ordaindu arte
Lehenago, ekainaren 30ean, San Joan Perezek burdinak, burdin mea, ikatza, hauspoak, mandoak eta
135,5 dukat eman zizkien maileguz. Beraz, guztira tresnak hipotekatuta geratu ziren. Lekuko Joan Mar204,5 dukat eta 215 maraikoa zen zorra. Lizentzia- tinez Lilikoa apaiza, Migel Artazubiaga eta Martin
tuak egun hartan 8 dukat eman zizkien, eta 6 dukat eta Akoa izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VII) 22] agiria).
54 marai 144 karga ikatz egiteko Indagarate azpiko
- 1538-IX-2an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribasoen bidez (karga ikatza egiteko egurra = 16 marai). Basoak Domingo Izetaren etxearen lurretan zeu- bauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa liden. Beste 55 dukat eta 161 marai uztailaren 10ean zentziatua eta Aiako Domingo Ostolatza aita elkartu
ziren. Lizentziatuak Domingori 50 dukat eman zizeman zizkien lizentziatuak.
kion, honek errentan hartutako Altzolarats jauregiko
Domingo Ostolatza aita-semeek hipotekatu egin zi- burdinola hornitzeko. Lehendik beste 266,5 dukat eta
tuzten burdinolako burdinak, ikatza, burdin mea, haus- 215 marai ere maileguz emanak zizkion lizentziatuak
(guztira 316,5 dukat eta 215 marai). Kopuru osoa
poak, mandoak eta tresneria, zor osoa ordaindu arte.
Domingok eta lagunek 1542. urteko Pazko garizuLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Akoa, Se- makoan itzuliko zioten. Bitartean burdinolako burdina, mea, ikatz, hauspo, mando eta gainerako tresneria
bastian Oliden eta Diego Geredia.
hipotekaturik geratu zen lizentziatuaren alde.
Ondoren Domingo Ostolatza semeak zin egin zuen
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziordura arte maileguz hartutakoagatik egindako obligazio-agiri guztiak errespetatuko zituela, eta ez zuela ren: Joan Martinez Lilikoa apaiza, Martin Akoa, Joan
25 urte bete gabea zela edo beste ezer aurka argudia- Bengoetxea eta Pedro Egaña (ikus [XVI. m. (38-IX)
5] agiria).
tuko (ikus [XVI. m. (38-VII) 21] agiria).

Burdinola honako maisu hauek ikertu zuten: ZesDelako 62 dukatak bi zatitan ordaindu zituen lizen- toako Lope Zulaikak eta Aiako Martin Olazabalek.
tziatuak: 50 dukat dirutan (25 dobloitan), eta 12 dukat Bertan lanean jardungo zuten Esteban Edarritzaga
Elkanoko Nikolas Urozperoetak emandako karga mazolari nagusiak eta Domingo Ezenarro ofizia- 50 -

1. (1538)

1.30. irudia.
altzolarasko olalde
(aia).

lak ere aztertu zuten burdinolaren egoera. Erreminta
hauek aztertu zituzten: borra bat, burdinazko 2 mailu,
altzairuzko 2 mailu, agoa-kurrikak eta beste zenbait
motatakoak, taielak, palankak, gakoak, garrangak,
arrago-aitzurra, burdin mea txikitzeko mailu txikiak,
burdinazko ziriak eta beste zenbait erreminta.
Burdinolaren presa, ubide, aldaparo, zepoak, gabia, aldabarrak, hauspategia eta estolda ere garbi eta
egoki zeuden lanerako. Olaetxea ere erreteila eginda
zegoen, sukaldean burdinazko laratzak zituela.

emateko agiria idatzi zuen. San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua zen nagusia, eta Segurako Domingo Arrizabalaga eta izen-deitura bereko semea
ziren maizterrak. Errenta aldia hil hartako San Migel
egunean (bezperan) hasi zen.
Errentamenduan bi aldeek zenbait baldintza bete
behar zituzten. Maizterrek nagusiari soroetan bildutako labore eta lihoaren laurdena bere garaian ordainduko zioten urtero. Maizterrek lizentziatuari urtero
udan 6 gaztanbera eta Eguberrietan 2 kapoi emango
zizkioten. Maizterrek luberria egiten zutenean, lehen goldaketa eta itxiturak egitea nagusiaren kontura
izango zen, eta handik aurrera maizterrak arduratuko
ziren.

Domingo Ostolatzak 4 urterako hartu zuen burdinola, bere atal eta erreminta guztiekin lanerako prest,
eta egoera berean itzuliko zuen dena errenta aldia
amaitzen zenean. Esteban Eztiolak idatzitako agiEtxerako astoaz gain, maizterrek e zuten ganadurik
rian lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Pedro
Iribarrena, Martin Akoa eta Esteban Edarritzaga, eta edukiko, nagusiarekin erdi bana ez bazen; ez zaldirik,
Aiako Joan Oliden eta Joan Elkano (ikus [XVI. m. ez erlerik eta ez beste ezer. Maizterrek ezingo zuten
idiekin jornalean lanera kanpora joan. Lizentziatuak
(38-XI) 13] agiria).
eskatutakoan joan egin beharko zuten idiekin laguntzera, baina honek otordua eman beharko zien.
1.1.9.4. Aiako Saroeberri baserriaren
errentamendua
Saroeberriko maizterrek beren laborea Altzolarats
- 1538-IX-30ean, Zestoako Altzolarats jauregi edo jauregiko errotan eho beharko zuten. Maizterrek Aldorretxean, Esteban Eztiola eskribauak Saiazko Ur- tzolarats jauregiko mendietan hesolak eta adarrak hardaneta ondoko Saroeberri baserria 9 urterako errentan tu ahal izango zituzten hesiak egiteko, eta etxerako
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Kontratuak 10 urteko iraunaldia izango zuen. Ganaduaren, izandako ugalketaren eta kontuen berri
zehatz emango zion Pedrok Antoniori. Ganadua salSaroeberrin nagusiak sagarrondoak aldatzen zitue- tzeko Antonio Lizarraratsen baimena beharko zuen
nean, maizterrek urtean bitan aitzurtu eta bi urtez behin Pedro Egaña gazteak.
simaurtu egingo zituzten. Sagarra maizterrek bildu eta
Bestalde, Antoniok Pedrori 4 dukat maileguz eman
erdi bana hartuko zuten. Nagusiak edozein landareren
zizkion, eta zor hura Pedrok kontratuaren amaieran
mintegiak eduki ahal izango zituen Saroeberrin.
itzuliko zion. Zor osoa ordaindu arte, hartutako ganaErrenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, alde dua eta ugalketaz lortuko zena hipotekatuta geratuko
bakoitzak besteari asmoen berri emango zion, baserrian ziren Antonio Lizarraratsen alde. Gainera, Pedrok
jarraitzeko ala uzteko. Maizterrek ziotenez, lizentziatuak uko egin zion, kontratu hari zegokionerako bakarrik,
honako ganadu hauek eman zizkien erdi bana Saroebe- kapare zelako zituen eskubideei, agindutakoa ordainrrin hazteko: golderako 3 idi, behi-aziendako 11 buru tzen ez bazuen.
(zezen bat), 22 ardi, 14 arkume eta 20 ahuntz. SaroebeAgirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
rrin maizter egondako Migel Aginagaren iritziz, ganadu
Domingo Arrona, Joan Martinez Baltzolakoa eta
haiek guztiek 83 dukat eta 30 txanpon balio zuten.
Martin Zubiaurre (ikus [XVI. m. (38-II) 6] agiria).
Lizentziatuak maizterrei maileguz 12 dukat ema- 1538-III-10ean, Arroan, Esteban Eztiola eskritea agindu zien. Egun hartan 6 dukat eman zizkien,
eta beste 6 dukatak Saroeberrira arreo eta tresneria- bauarekin bertako Martin Ibarrola eta Joan Lizarrarekin etortzen zirenean emango zizkien. Gainera, li- rats elkartu ziren. Joan Lizarraratsek gordailuan 90
zentziatuak maileguz 16 anega gari emango zizkien, dukat zeuzkan, eta zatika diru haiek Martin Ibarrolari
hazia ereiteko eta maizterrek ogia egiteko. Maizterrek eman zizkion: behin 70 dukat, beste behin 11 dukat,
ganaduen balioaren erdia, 12 dukatak eta 16 anega eta egun hartan, eskribauaren aurrean, beste 13 dukat.
gariak, ganaduen etekinetatik ordainduko zioten na- Beraz, Martinek Joani ordainagiria eman zion, lekuko
gusiari 9 urteko errenta aldian zehar. Errenta aldia hauek izanik: Nikolas Martinez Egiakoa, San Joan
amaitzen zenean, baserria bere ondasun eta itxitura Amilibia eta Fernando Azkarate-Arantza (ikus [XVI.
m. (38-III) 13] agiria).
guztiekin egoera onean utzi beharko zuten.
su-egurra ere bai. Txaradiak moztu berriak zirenean
ganadurik ez zuten bertan larratuko.

- 1538-IV-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Perez Makidakoa
(edo Maquendakoa) eta Zestoako Domingo Lizarrarats elkartu ziren. Azpeitiarrak zestoarrari 50 kintal
burdina mehea eman zizkion, eta Domingok ordainagiria eman zion. Lehenago Joan Perezek kontratua
egin zuen Domingorekin 200 kintal burdina mehea
1.1.10. Lizarrarats etxekoen kontratu eta
zerbitzeko, eta egun hartako 50 kintalak 200 kintal
agiriak
haien zati ziren. Beraz, Joan Perezek beste 150 kintal
- 1538-II-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eman behar zizkion Domingori.
aurrean Antonio Lizarrarats apaiza eta Pedro Egaña
Domingok lehendik 50 dukat ordaindu zizkion azgaztea azaldu ziren. Antonio apaizak behi-haziendako
16 buru (50 dukat balio zuten) eman zizkion, eta erdi peitiarrari, eta egun hartan beste 50 dukat, bere burbana haziko zituen Aizarnako Egañagoikoa baserrian. dinengatik. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:

Domingo Arrizabalaga semeak, 25 urte bete gabea
zelako, zin egin zuen errenta-kontratu hari ez ziola
aurka ezer argudiatuko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Akoa, Martin Ezenarro, Joan Ezenarro eta
Domingo Aranburu (ikus [XVI. m. (38-IX) 35] agiria).
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1. (1538)

1.31. irudia. arroako
Ibarrola baserria.

Antonio Lizarrarats, Julian Olazabal eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (38-IV) 19] agiria).
- 1538-IV-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Migel Altzate aurkeztu zen. Zenbait
pertsonak zorrak egin zizkion, eta haiek kobratzeko
ahalordea eman zien emazte Ana Lizarraratsi eta Martin Ermuari. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Legarda, Martin Lizarrarats eta Joan
Amezketa (ikus [XVI. m. (38-IV) 21] agiria).

bak ere beste 9 hartuta zeuzkalako), eta gainerakoak
etxerako izango ziren. Katalinak 12 mahai-zapi handi
eta 50 txiki zeuzkan. Zilarrezko zinta Graziatxo alabari utzi zion. Beste zenbait arropa ere banatu zien
bere alabei eta Antonio Lizarrarats semeari. Graziatxo
Eztiolari izara bat utzi zion, eta Ana Lasaori bi soineko. Maria Perez Aiakoaren alaba Marinari zor zion
dukata ordainduta zeukan.

Katalinak bere senar Domingo Lizarraratsi 8 dukat
eman zizkion, behartsuei banatzeko. Domingo sena- 1538-IV-29an, Zestoako Lizarraratsen, bertako rrak kudeatuko zituen Katalinaren ondasunak. LeKatalina Lizarrarats gaixo zegoen, eta Blas Artazubia- kuko Klemente Aisoro, Pedro Akoa eta Frantzisko
ga eskribauaren bidez, kodiziloa erantsi zion lehenago Olazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (38-IV) 32] agiria).
(1534-III-17an) Domingo Lizarrarats senarrarekin
- 1538-VII-5ean, Zestoako Lizarrarats etxean,
batera egin zuen testamentuari.
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez gaixo zegoen
Kodiziloan adierazi zuenez, 8 ohe oso zeuzkan Katalina Lizarraratsek lehenago egindako testabere Graziatxo Lizarrarats eta Maria Lizarrarats ala- mentuari eranskina gehitu zion. Urrezko dukat bana
bentzat. Horiez gain beste 11 ohe zeuzkan, 6 onak eman zien honako hauei: Graziatxo Eztiolari, Ana
eta 5 zaharkituak. Antonio Lizarrarats semeak 2 ohe Lasaori, Maria San Joan Aizarnazabali, Maria Garberri zituen. Katalinak 6 ohe janzteko ehunak ere ba- tzia? Montserratkoari, Graziatxo Artigari eta Maria
zeuzkan, eta alaben 8 izara eta beste 2 izara etxerako, Joanes Ibañetari. Azken honi ahizpa Ana Ibañeta zenagatik eman zion, dukata ongintzan erabil zezan.
eta 8 izara ere bai alabentzat.
Lekuko Domingo Lizarrarats senarra eta Antonio
Katalina Lizarraratsek 14 zoronga zituen. 9 Grazia- Lizarrarats seme apaiza izan ziren (ikus [XVI. m.
txo Lizarrarats alabarentzat izango ziren (Maria ala- (38-VII) 6] agiria).
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V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko
[XVI. m. (37-XII) 11] agiria). Domingo Lizarraratsek
harrezkero 100 dukat ordaindu zizkion, eta egun hartan, maiatzaren 28an, beste 20 dukat. Beraz, guztira
120 dukat zituen ordainduta eta ordainagiria jaso zuen
lekuko hauek aurrean zirela: Migel Artazubiaga, Joan
Gorosarri eta Zumaiako Joan Martinez Gorozikakoa
eskribaua (ikus [XVI. m. (38-V) 23] agiria).
- 1538-VI-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Artzubiaga eta Domingo Lizarrarats semea azaldu ziren. Pedro Artzubiaga Siziliara
joatekoa zen Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoa kapitain zenaren eta honen alargun Santxa Perez Ganboakoaren Santiago izeneko itsasontzian. Kapitainaren
eta emaztearen ondasun, interes eta eskubideak kudeatu behar zituen bidaia hartan, eta horretarako ahalordeak lehenago Getariako Domingo Otxoa Portukoa
eskribauaren bidez lortu zituen alargunarengandik.

1.32. irudia. Lizarrarats etxea.

- 1538-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin bertako Domingo Lizarrarats eta Zumarragako Joan Leizaratzu elkartu ziren. Aurreko urtean,
abenduaren 11n, kontratua egin zuten, Joanek Domingori ferratzeko 390.000 iltze zerbitzeko (ikus V ZESTOA XVI, MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI.
m. (37-XII) 11] agiria).

Egun hartan, berriz, Zestoako Domingo Lizarrarats semeak (Santxa Perezen suhiak) 24 dukat eta zaldia eman zizkion Domingo Artzubiagari bidaia hartarako, eta honek bere eginkizunak ahalik eta zintzoen
beteko zituen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
Akoa, Joan Lizarrarats eta Joaniko Lizarrarats (ikus
[XVI. m. (38-VI) 23] agiria).

- 1538-VII-5ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats
aita eta Azkoitiko Joan Perez Oiangurengoa bildu
ziren. Lehenago biek tratua egin zuten, azkoitiarrak
Domingori 400 dozena ferra eman ziezazkion (ikus
V ZESTOA XVI. MENDEAN (1537-1537) liburuko
Dena den, 1538ko apirilaren 27an iltzeak eman egin [XVI. m. (37-XI) 33] agiria). Domingo Lizarraratsek
zizkion Zumarragakoak, eta Domingok ordainagiria lu- ferra guztien prezio osoa ordaindu zion azkoitiarrari,
zatu zion. Lekukoak: Joan Legarda, Martin Legarda eta eta honek ordainagiria eman zion.
Pedro Artzubaiga (ikus [XVI. m. (38-IV) 25] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arro- 1538-V-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- na, Joan Pagino eta Antonio Lizarrarats (ikus [XVI.
ren aurrean Domingo Lizarrarats eta Azpeitiko Joan m. (38-VII) 10] agiria).
Perez Makidakoa elkartu ziren. Lehenago, 1537-XII- 1538-VII-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri11n egindako agiriaren bidez, Domingok azpeitiarrari 200 kintal burdina zorretan hartu zizkion (ikus bauak pleitamendu-kontratua idatzi zuen. San Joan izen- 54 -
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eko 100 upel inguruko edukierako itsasontziaren jabea
Hondarribiko Pasaiako Antso Iturain ontzi-maisua zen,
eta garraiatu beharreko salgaien jabeak Zestoako Domingo Lizarrarats semea eta Pedro Martinez Baltzolakoa.
Ontzi-maisuak itsasontzia marinelez eta tresneriaz
ongi hornituta edukiko zuen, eta Domingok eta Pedro
Martinezek beren salgaiak Pasaiako portuan abuztuaren 20rako bertako ohituraren arabera kargatuta edukiko zituzten. Itsasontzia abiatu eta lehenbizi Andaluziako Sanlucar de Barramedako portuan geratuko
zen. Han 10 egunera arte arituko ziren salgai batzuk
deskargatzen, eta handik Domingo Lizarraratsen salgaiak Sevillara eramango zituzten. Sanlucartik Sevillara beste itsasontzi batean edo batzuetan egin ahal
izango zuten garraioa.
Pedro Martinez Baltzolakoaren salgaiak hauek ziren: 200 kintal burdina lodi eta mehe (4 “ertz”eko pisua = 1 kintal burdina lodi; 6 barra burdina mehe = 1
kintal; eta 1 barra burdina mehe = 2 “ertz”?). Horiez
gain, Pedro Martinezek 8 upel burdineria eta arpeotarako 20 pieza zituen. Kintal burdinaren pleitaren
arabera ordainduko zen azken salgai hauen garraioa.
1.33. irudia. azpeitiko altuna etxea.

Domingo Lizarraratsen salgaiak hauek ziren: 100200 kintal burdina lodi (1 kintal = 4 “ertz”? pisukoa), tin Aldagoiti, eta Zestoako Domingo Lizarrarats aita
25 pieza, kutxa eta upel, burdineriaz eta iltzez beteak. elkartu ziren. Bi azpeitiarrek lehenago obligazio-agiria egin zioten zestoarrari Azpeitiko Joan Akemendi
Pedro Martinez Baltzolakoak kintal burdinagatik eskribauaren aurrean, 40 kintal burdina mehea emate38 maraiko pleita ordainduko zuen Sanlucar de Ba- ko. Egun hartan eman zizkioten 40 kintalak, eta Dorramedan deskargatu ondoren, eta 6 erreal orga bikea- mingo Lizarraratsek ordainagiria eman zien. Lekuko
Joan Urbieta azpeitiarra eta Julian Olazabal eta Margatik, eta 3 marai ohol bakoitzagatik.
tin Otxoa Ermukoa zestoarrak izan ziren.
Domingo Lizarraratsek kintal burdinagatik 40 maJarraian, Domingo Altunak konpromisoa hartu
raiko pleita eta upel bakoitzagatik 7 errealekoa ordainduko zuen Sevillan. Salgaiek bidaian izan zezaketen zuen berak eta Martin Aldagoitik Domingo Lizarraarriskuaren ardura merkatariena izango zen. Lekukoak ratsi saldutako bi zaldi, burdina eta iltzeen saneamenhonako hauek izan ziren: Zestoako Pedro Akoa eta Mi- dua egiteko. Inork eskatzen bazizkion, 25 dukat gehi
gel Artazubiaga, eta Hondarribiko Pasaiako Antonio gastuak ordainduko zizkion.
Iturain (ikus [XVI. m. (38-VII) 31] agiria).
Ondoren, Domingo Altunak Domingo Lizarrarats
- 1538-VIII-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- aitari obligazio-agiria eman zion; izan ere, lehenago,
bauaren aurrean Azpeitiko Domingo Altuna eta Mar- Domingo Alltunak premia zuenean, Domingo Liza- 55 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

rraratsek 32 dukat maileguz eman baitzizkion. Azpeitiarrak zorra hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zion (ikus [XVI. m. (38-VIII) 6] agiria).

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Fernandez Arreitzakoa, Domingo Bengoetxea eta
Klemente Aisoro (ikus [XVI. m. (38-IX) 10] agiria).

- 1538-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats apaiza eta Domingo Lizarrarats anaia aurkeztu ziren. Antoniok Domingori ahalordea eman zion zenbait zor kobratzeko. Batetik Hondarribian Esteban Urdanibiak 150 kintal burdina mehea eta Joanes Lesakak 240 kintal burdina mehea
zor zizkioten, eta, bestetik, Errenteriako Noblezia kapitainaren emazteak 240 kintal burdina pletinatan.

- 1538-X-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Anton Edarritzaga-Gorosarri, Joan Majado
de Poza suhia eta Domingo Lizarraras (zaharrena)
elkartu ziren. Lehendik Anton Edarritzaga-Gorosarrik
19 dukat zor zizkion Domingori, eta Joan Majado
de Poza suhia ezkondu zenean zor hura ordaintzeko
konpromisoa hartu zuen (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1537-1537) liburuko [XVI. m. (37-III) 8] agiria).

Ahalorde-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Joan Majadok lehenago, Fortun Santxez Iraetakoa
San Joan Elgoibar, Domingo Ezenarro eta Martin Liartzapezak emandako agiriaz eta testamentuan aginzarrarats (ikus [XVI. m. (38-VIII) 7] agiria).
dutakoaz, Zestoako Kontzejutik dirua kobratu behar
- 1538-VIII-30ean, Iraetako burdinolan, Blas Ar- zuen. Hain zuzen haren zati bat (19 dukatekoa) zen
tazubiagaren aurrean Zestoako Domingo Lizarrarats Domingo Lizarraratsek kobratu zuena, eta, ondorioz,
semea eta Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa azaldu ordainagiria eman zien. Ordura arte bi aldeen artean
ziren. Martin Perezek lehenago konpromisoa hartu izandako tratuen kontuak ere garbituta geratu ziren.
zuen Domingo Lizarrarats semeari 100 kintal burdiLekuko Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa eta
na mehea zerbitzatzeko. Hain zuzen burdinak eman
zituelako, Domingo Lizarrarats semeak ordainagiria Joan Belez Beduakoa, eta Iraetako (Debako parteko)
eman zion Martin Perezi. Lekuko Bartolome Etxabe, Fernando Sorazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (38-X)
Joaniko Lizarrarats eta Julian Lizarrarats izan ziren 32] agiria).
(ikus [XVI. m. (38-VIII) 28] agiria).
- 1538-XII-6an, Zestoako Lizarrarats etxean, Blas
- 1538-IX-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
bauak, Domingo Lizarrarats semeak eskatuta, aha- batetik, Domingo Lizarrarats aita, Maria Joanes Lilordea idatzi zuen Migel Artazubiagarentzat. Migel zarrarats alaba (Domingo Artazubiagaren alarguna)
zestoarra Valladolidko Medina de Rioseco herriko eta Domingo Lizarrarats semea, eta, bestetik, San
feriara joango zen, eta han, Domingo Lizarraratsen- Joan Artazubiaga (Esteban Artazubiaga eta Katalina
tzat, honen zenbait truke-letra kobratuko zien genoar Ipintzaren semea eta Domingo Artazubiaga zenaren
hauei: Toledon zeuden Joan Antonio Paris Pinelori eta anaia).
lagunei, Valladoliden zeuden Alexandre Pinerori eta
Domingo Artazubiaga Maria Joanes LizarraratseBenito Centurioni? eta beste zenbaiti.
kin ezkondu zenean, Domingo Lizarrarats aitak 200
Anbrosio Espindola, Frantzisko Espindola eta bes- kintal burdinako dotea agindu zion alabari (ikus IV
te batzuek Domingo Lizarraratsi igorritako truke-le- ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko
tra, zedula eta gutunak kobratzen saiatuko zen Migel [XVI. m. (35-V) 14] agiria). Ezkondu eta laster, DoArtazubiaga. Truke-letrak protestatu, trukatu eta bir- mingo Artazubiaga Indietan hil egin zen. Orduan
trukatu ahal izango zituen zordunen aurka, eta hauek Maria Joanes Lizarraratsek ahalordea eman zien Domingo Lizarrarats anaiari eta Esteban Akertzari Doauzitara eraman ahal izango zituen.
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1.34. irudia. arroako
akertzaberri.

mingo Artazubiagaren ondasunak eta hari egindako
zorrak jaso zitzaten (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-IV) 29] agiria).
Helburu horrekintxe Esteban Artazubiagak eta Katalina emazteak ahalordea eman zieten San Joan Artazubiaga semeari eta Esteban Akertzari (ikus [XVI. m.
(37-V) 8] agiria).

dina pletinaren balioa maileguz hartu zion, eta zorra,
burdinak Beduako errenterian zergak ordainduta utzita, hurrengo urteko Pazko garizumakoan ordainduko
zion (ikus [XVI. m. (38-XII) 14] agiria).

- 15378-XII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Martin Legardak ahalordea eman zion
Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats semeari. DoDomingo Lizarraratsek alabari agindutako dotea- mingo zestoarrak han Martini zegozkion diruak eta
ren erdia (100 kintal burdina) ordainduta zeukan, eta gauzak kobratuko zituen. Ahalorde-agirian lekuko
ezkontza seme-alabarik gabe hautsi zenez gero, 100 zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa,
kintalak jasotzea zegokion. Ezkontza aldia oso labu- Joan Legarda eta Joan Ibañeta apaiza (ikus [XVI. m.
rra izan zenez gero, senar-emazteek irabazirik ez zu- (38-XII) 19] agiria).
ten eduki.
1.1.10.1. Domingo Lizarrarats semearen
Ondorioz, Esteban Artazubiagak, emazteak eta ezkontzako agiriak
San Joan semeak Esteban Akertzaren bidez 100 kintal burdina eman zizkieten Domingo Lizarraratsi eta - 1538-V-13an, Getarian, ezkontza-kontratua idatzi
alabari. Beraz, hauek haiei ordainagiria eman zieten. zuten Getariako Joan Perez Ganboakoa eta Zestoako
Blas Artazubiaga eskribauek. Emaztea Getariako MaLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Go- ria Perez Aldamarkoa zen, Pedro Ibañez Aldamarkoa
rosarri eskribaua, Klemente Aisoro apaiza eta Joan kapitain zenaren eta Santxa Perez Ganboakoa alargunaren alaba. Senarra Zestoako Domingo Lizarrarats
Lizarrarats (ikus [XVI. m. (38-XII) 2] agiria).
zen (Domingo Lizarrarats eta Katalina Lizarrarats
- 1538-XII-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- emaztearen semea), Sevillan egon ohi zena. Bien
kribauarekin Joan Ondalde eta Antonio Lizarrarats arteko ezkontza lehenago ospatu zen Elizak aginduapaiza elkartu ziren. Joanek Antoniori 6 kintal bur- takoaren arabera.
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ondasun haiek guztiak emateko lehen agiria bi urte lehenago (1537-VII-19an) egin baitzuten. Santxa Perezek ahalordea eman zion Domingo Lizarrarats suhiari
hari eta Pedro Ibañez senar zenari egin zieten edozein
zor kobra zezan. Gainera, Santxa Perezek alaba Maria
Emandako ondasunak hauek ziren: Getariako hiri- Perez Aldamarkoari herenaren eta bostenaren hobebilduan Santxa Perez bizi zen etxea, bere txabolare- kuntza eman zion.
kin; kale nagusiko harrizko dorretxea; amaitu gabeko
Senar-emazteek egin beharko zituzten Santxa Perezdorretxe bat, bere baratzeekin, Getariako errebalean;
hiribilduko beste etxe bat, bere baratzearekin; harre- en eta senideen arimen aldeko elizkizunak eta elizako
sitik kanpoko etxe berri bat; errebaleko orubea bere konplimenduak. Dohaintzan emandako ondasunen gobaratzearekin; Gaztaaka baserria, bere 16 inausaldiko zamenaren erdia Santxa Perezentzat izango zen, bizi
mahastiekin, 2.000 sagarrondoko azalerako soroekin zen artean, eta gero gozamen osoa senar-emazteentzat
eta bere gainerako ondasun guztiekin; Arriate izeneko izango zen. Santxa Perezek, beste alabei zegokien sebaserria, bere ondasunekin; San Prudentzio elizaren nipartea, orduan dohaintzan emandakoez gain zituen
ondoko bi errota; Igerategiko lau inausaldiko mahas- beste ondasun batzuetatik ordainduko zien.
tia; Aldamarko lau inausaldiko mahastia; Lasaldeko
Domingo Lizarrarats suhiaren ezkontzara honen
bost inausaldiko mahastia; Lobreadiko? bi inausaldiko mahastia; Akerregiko mahastia; Sarasagako ma- aita Domingo Lizarraratsek eta ama Katalina Lizahastia; Eitzaga etxearen ondoko mahastia eta 120 sa- rraratsek honako ondasun hauek eraman zituzten:
garrondoko azalerako lurra, Eitzagako gaztainadia eta Zestoako Lizarrarats etxea, gurasoak bizi zirena, bere
hariztia; eta Deban zuen etxea, bere mendi, mahasti ondasun eta elizako hilobi eta Kontzejuko eskubideekin; Zestoako harresi ondoko sagastia; Lizarrarats
eta elizako zein Kontzejuko eskubideekin.
eta Arretxe etxeen eta Ana Ipintzaren lurren ondoko
Onibar horiekin guztiekin batera, Santxa Perez soro, sagasti eta zuhaitzak; hiribilduko orube bat;
Ganboakoak alabari eta suhiari 1.500 dukat emango Arretxeazpietako soroa, Esteban Artazubiagaren luzizkien 1539-VII-19an; izan ere, dohaintzan dote gisa rren ondokoa, bere harrizko itxiturarekin; OrroagaSantxa Perezek alabari eta suhiari dote gisa onibarrak eta 1.500 dukat agindu zizkion egun batzuk lehenago, baina egun eta agiri hartan berretsi egin nahi
zuen dohaintzan agindutakoa.

1.35. irudia. Mutrikuko
portua.
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diako sagastia, Legazpi (edo Urola) ibai ondoan, Pedro Olidenen eta Portalekoa etxearen lurren ondoan;
Artigagaraikoa (edo Ertxiñondo) etxeko sagastia,
Pagioko bidearen ondokoa; Aizubiko hiru soro, bertako intxaurrondoekin; Aizubiko ubidearen ondoko
gaztainadia; Domingoren gurasoek Zestoako Kontzejuari erositako Urraselusko gaztainadia; Joan Perez Arretxekoa zenari Moztin erositako gaztainadia;
Osinbelzko gaztainadiak; Pagio ondoko gaztainadia;
Aizarnako Urrutikoetxea baserria, bere soro, sagasti
eta ondasun guztiekin; eta Debako partean, Urtaranen
zeukan lizardia.

na betetzeko. Agiri hark zioenari aurka egiteko balio
zezaketen hainbat lege banan-banan aipatu eta guztiei uko egin zieten; baita Domingo eta Maria Perez
senar-emazteek ere.
Ezkontza-kontratuan lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Pedro
Artzubiaga, eta Getariako Beltran Untzeta eta Domingo Usarraga.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela
Santxa Perezek eta Domingo Lizarrarats suhiak agiria egin zuten. Santxa Perezek Zarauzko Joan Ortiz
Domingo Lizarrarats suhiak, aipatutako onibarrez Ganboakoa ezkontza-kontratu hartatik onik ateragain, beste 1.500 dukat emango zituen. Gainera, fi- tzeko konpromisoa hartu zuen. Domingo Lizarrarats
datzaile hauek aurkeztu zituen: Mutrikuko Pedro Or- suhiak, berriz, bere bost fidatzaileak (Pedro Ormaemaetxea, Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa, Joan txea, Pedro Martinez Baltzolakoa, Joan Artiga, Blas
Artiga eta Blas Artazubiaga, eta Debako Joan Baltzola. Artazubiaga eta Joan Baltzola) aterako zituen onik
kontratu hartatik.
Santxa Perezek eta senar-emazteek baldintzak eza- 1538-V-14an, Getarian, Blas Artazubiaga eskrirri zituzten dohaintzan agindutako 3.000 dukat haiek
kudeatzeko. Ahal bazen Domingok betiko errenta jaso- bauarekin Santxa Perez Ganboakoa, Maria Perez Altzeko moduan erabiliko zituen diruak, eta Santxa Perez damarkoa alaba eta Domingo Lizarrarats suhia elkaramaginarreba bizi zen artean, etekinen erdia harentzat tu ziren. Santxa Perezek eskutik helduta Maria Perez
eta Domingo hiribilduan harresi ondoan bizi zen etxeizango zen, eta gero osorik senar-emazteentzat.
ra sartu zituen. Senar-emazteak etxe barruan eta onEzkontza seme-alabarik gabe hausten bazen, San- doko txaboletan ibili ziren, jabetza bereganatu zutela
txa Perezek ekarritako ondasunak Maria Perezentzat adieraztearren. Lekuko hauek izan ziren: Getariako
izango ziren, eta besteak Domingo Lizarrarats semea- Domingo Usarraga eta Zestoako Antonio Lizarrarats,
rentzat. Ezkontza seme-alabak izanda hausten bazen, Frantzisko Ibañeta eta Martin Lizarrarats.
eta seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziEgun berean, Santxa Perezek Maria Perez eta Doren, bizirik zegoen gurasoak bere aldeak ekarritako
ondasunak jasoko zituen, eta beste aldeak ekarri- mingo senar-emazteak eskutik helduta Gaztaaka baserrira sartu zituen. Han ateak itxi eta ireki egin zituztakoak bere jatorrizko enborrera itzuliko ziren.
ten, eta aiztoaz adar batzuk moztu ere bai, jabe zirela
Santxa Perezek Zarauzko Joan Untsain bikarioari adierazteko. Lekuko lehen aipatutakoak eta Joan Liahalordea eman zion Maria Perez eta Domingo Liza- zarrarats izan ziren.
rrarats suhia aipatutako onibarretara sartu eta haien
Ondoren Gaztaakako basoetara sartu zituen Santxa
jabetza beregana zezaten.
Perezek senar-emazteak, eta han ere adar batzuk mozSantxa Perez Ganboakoa andreak eta Zarautz tu zituzten jabe berriek.
etxeko Joan Ortiz Ganboakoa jaunak bermeak eman
Egun hartan, azkenik, Santxa Perezek Eitzagako
zituzten dohaintzan dote gisa ekarritako ondasunen
saneamendua egiteko eta ezkontza-kontratuak zioe- mahasti, sagasti eta txabolara sartu zituen senar- 59 -
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1.36. irudia. Getariako
bista.

Jarraian Igerategira joan eta hango mahasti eta luemazteak. Txabolako ateak ireki eta itxi egin zituzten,
rren jabetza eman zion Santxa Perezek Domingo Lizaeta adarrak mozten ere ibili ziren.
rraratsi. Azkenik, Santxa Perez eta Domingo Lakodako
- 1538-V-15ean, Getarian, Blas Artazubiaga es- mahastien eta Eitzagako sagastian izan ziren. Haien
kribauaren aurrean Santxa Perez Ganboakoa eta Do- jabe egin zen Domingo, eta bide batez baita ezkontzamingo Lizarrarats azaldu ziren. Domingo, hain zu- kontratuko beste lur, mahasti, sagasti, orube, bi errota
zen, Maria Perez Aldamarkoa emaztearen ordezkari erdi, baso eta gainerako ondasunen jabe ere.
ere bazen.
- 1538-V-16an, Getarian, Blas Artazubiaga eskriSantxa Perezek eskutik helduta Domingo Geta- bauaren aurrean Zarauzko Joan Untsain bikarioa eta Doriako errebalean lehen oineraino eraikita zegoen do- mingo Lizarrarats agertu ziren. Joan Untsainek Santxa
rretxera sartu zuen. Domingo orubean eta baratzean Perez Ganboakoaren izenean Getariako kale nagusiko
ibili zen, jabetza bereganatu zuela adieraziz. Lekuko dorretxera sartu zuen Domingo, eta jabetza eman zion.
hauek izan ziren: Donostiako Joan Lezon, Getariako Lekuko honako hauek izan ziren: Donostiako Joan LeDomingo Usarraga eta Zestoako Martin Lizarrarats zon, Getariako Domingo Usarraga, eta Zestoako Joan
Lizarrarats, Martin Lizarrarats eta Frantzisko Ibañeta.
eta Frantzisko Ibañeta.
Ondoren Lasaldeko mahasti eta sagastira sartu
zuen Santxa Perezek Domingo, eta honek adar eta aihen batzuk moztu zituen. Domingok jabetza bere gain
hartu zuen, lehen aipatutakoak eta Antonio Lizarrarats lekuko izanik.
Gero Santxa Perezek Domingori Lobreadiko? mahastiaren eta sagastiaren jabetza eman zion, aipatutako lekukoen aurrean.

Ondoren Joan Untsainek Domingo Lizarrarats Getariako beste etxe batera (Santxa Perezek Domingo
Aldamar apaizarengandik eskuratutakora) sartu zuen;
baita errebaleko etxe berrira eta hiribilduko beste orube batzuetara ere. Haien guztien jabetza bereganatu
zuen Domingo Lizarraratsek.
- 1538-V-17an, Getarian, Joan Untsain eta Domingo Lizarrarats Blas Artazubiaga eskribauarekin Arria-
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gilea elkartu ziren. Joan Fernandezek Joan Zinkunegiri
hurrengo San Migel egunerako burdinolako hauspo
berriak egingo zizkion, eta Joan Zinkunegik guztira 58
dukat ordainduko zizkion epeka: egun hartan 2 dukat,
hamar egun barru 10 dukat, abuztuko Andre Mariaren
egunean 20 dukat, hurrengo San Migel egunean 13
Zestoan Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean dukat, eta Eguberri egunean beste 13 dukat.
hemen adierazitakoaren antzeko ezkontza-kontratua
Agirian lekuko Zestoako hiru apaiz hauek izan ziegin zuten Domingo Lizarrarats eta Maria Perez Aldamarkoa senar-emazteentzat. Agiriak 1539-IX-26ko ren: Klemente Aisoro, Domingo Urbieta eta Antonio
data duen arren, 1538. urteari dagokiona da, inola ere Lizarrarats (ikus [XVI. m. (38-V) 1] agiria).
(ikus [XVI. m. (39-IX) 27] agiria).
- 1538-VII-5ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Fernandez Arrei1.1.11. Joan Fernandez Arreitzakoa
tzakoa hauspogilea eta Aiako Domingo Ostolatza
hauspaginaren kontratuak
olagizona elkartu ziren. Joan Fernandezek Domin- 1538-II-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren gori Altzolarats jauregiko burdinolarako hauspo paaurrean Martin Artzuriagak obligazio-agiria eman rea egingo zion hurrengo Domu Santu egunerako 58
zion Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileari. Joan- dukatean. Domingok epeka ordainduko zizkion 58
ek Martini 12 dukat maileguz eman zizkion, eta honek dukatak.
zorra hurrengo ekaineko San Joan egunerako itzuliko
Egun hartan 20 dukat eman zizkion, hurrengo San
zion. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan
Artiga, Klemente Aisoro eta Julian Olazabal (ikus Migel egunean beste 10 dukat emango zizkion, eta
handik beste epe batera azken 28 dukatak. Lekuko
[XVI. m. (38-II) 12] agiria).
zestoar hauek izan ziren: San Joan Perez Idiakaitz- 1538-IV-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Lilikoa lizentziatua, Domingo Aranguren eta Joan
bauaren aurrean Hernaniko Domingo Aierdi eta Zes- Martinez Lilikoa (ikus [XVI. m. (38-VII) 9] agiria).
toako Joan Fernandez Arreitzakoa azaldu ziren. Do- 1538-VIII-5ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskrimingok Joan Fernandezi burdinolako hauspoak egiteko 30 ohol emango zizkion, erdiak bururako eta beste bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zestoako
erdiak gorako. Ohol guztiak Hondarribiko portuan Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogilea, eta bestetik,
emango zizkion Joan Fernandezi hurrengo maiatza- Asturiasko Villaviciosako Pedro Miranda maisua.
ren amaieran. Ohol bakoitzak dukat bat balioko zuen, Joan Fernandez, hain zuzen, Pedro Mirandaren alaba
eta egun hartan Joan Fernandezek 10 dukat aurreratu Katalina Martinez Mirandakoarekin ezkondu zen. Orzizkion. Beste 20 dukatak ohol guztiak portuan eman- duan aitak 30.000 maraiko dotea eman zion.
dakoan ordainduko zizkion.
Dena den, Katalina Martinez hil egin zen semeObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: alabarik izan gabe, eta aipatutako dotea Pedro Miranda
Joan de Artiga, Joan Fernandez Olazabalgoa eta An- aitari itzuli behar zitzaion. Doteak, arropek eta arreoak
balio zutenari hileta-gastuak kenduta, 52 dukat eman
ton Arretxe (ikus [XVI. m. (38-IV) 16] agiria).
behar zizkion Joan Fernandezek aitaginarrebari.
- 1538-V-2an, Zestoako errebalean, Blas ArtazubiaHala ere, tratua egin zuten, eta urtebete barru Joan
ga eskribauarekin Debako Sorarten bizi zen Joan Zinkunegi eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspo- Fernandezek burdinolako hauspo berriak emango zizte baserrian zeuden. Santxa Perezen izenean Joan
bikarioak baserriaren eta bertako lur, baso eta gainerako ondasunen jabetza eman zion; baita ezkontzakontratuan azaltzen ziren gainerako ondasun guztien
jabetza ere (ikus [XVI. m. (38-V) 10] agiria).
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1.37. irudia. txiribogako
auspagindegi.

kion Pedro Mirandari. Hauspoek 58 dukat balioko Belez Arbestaingoa, Martin Ondalde gaztea eta Joan
zuten, eta Beduako errenterian emango zizkion. Or- Bengoetxea (ikus [XVI. m. (38-VIII) 11] agiria).
duan Pedro Mirandak 6 dukat emango zizkion Joan
- 1538-XII-13an, Zestoako errebalean, Esteban
Fernandezi.
Eztiola eskribauarekin Joan Fernandez Arreitzakoa
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan hauspagina eta Martin Artzuriaga merioordea elkarMartinez Lilikoa apaiza, Joan Urbieta eta Fernando tu ziren. Martinek Joan Fernandezi 6 urte lehenago
Zestoako etxea eta baratzea errentan eman zizkion,
Sorazabal (Iraetako olagizona).
eta Joan Fernandezek errenta osoa ordaindu zioJarraian Joan Fernandez Arraitzakoak eta Pedro lako, Martinek (garai batean Zestoako probestuorde
Miranda maisuak egun hartara arte izandako tratuen izanak) ordainagiria eman zion. Lekukoak Martin
kontuak egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman Ondalde gaztea, Domingo Bengoetxea eta Asentzio
zioten. Urtebete barru Joan Fernandezek Beduan Arretxe izan ziren.
hauspoak ematea eta Pedrok 6 dukat ematea besterik
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zireez zen falta (ikus [XVI. m. (38-VIII) 3] agiria).
la, Martin Artzuriagak obligazio-agiria eman zion
- 1538-VIII-10ean, Ibañarrietan, Blas Artazubia- Joan Fernandez Arreitzakoari. Lehenago beste diru
ga eskribauaren aurrean Bartolome Txiriboga eta kopuru batzuen obligazio-agiriak eman zizkion
Joan Fernandez Arreitzakoa agertu ziren. Bartolomek Martinek, baina egun hartakoa gehituta guztira 60
Zumaiako parteko Amilibia etxearen jabe Domingo dukat-eko obligazio-agiri bakar bat geratu zen inAmilibiari 3 kintal burdina eta dukat bateko zorra darrean beste haiek ordezkatuz. Delako 60 dukatak
egin zion, baina zor hura Domingori Joan Fernandez hurrengo maiatzeko Pazko egunetik hasita 4 urteko
epean ordainduko zizkion Martinek Joan FernanArreitzakoak ordaindu zion.
dezi. Gainera, Joan Fernandez Arreitzakoak Martini
Ondorioz, Bartolomek, hurrengo Eguberri egun- behiak emanak zeuzkan, honek erdi bana haz zitzan,
ean, zor hura Joan Fernandezi ordainduko zion. Obli- eta horregatik 37 dukateko beste obligazio-agiri bat
gazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan ere indarrean zegoen.
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Ondoren Martinek aitorpena egin zuen, 60 dukateko
obligazio-agiria eta ganaduen 37 dukatekoa indarrean
zeudela onartuz (ikus [XVI. m. (38-XII) 11] agiria).

1.1.12. Blas Artazubiagaren kontratu eta
agiriak
- 1538-I-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek bildu ziren: batetik Joan Gorosarri
adingabea bere zaintzaile Joanes Ibañeta apaizarekin, eta, bestetik, Blas Artazubiaga (Joanes Ipintza
apaizaren eta Joaniko Aranburu oinordekoaren ordezkari ere izanik). Blas eta Joanes Ipintza, hain zuzen, Joan Otxoa Gorosarrikoa zenaren testamentubetearazle ziren, eta auzia zuten Valladolidko Kantzelaritzan Joan Gorosarrirekin eta honen zaintzaile
Joanes Ibañetarekin. Prozesua Fernando Vallejo eskribauaren esku zegoen.
Blasek eskatuta epaileek dei egin zieten Joanes Ibañetari eta Joan Gorosarriri Valladoliden aurkez zitezen,
baina bi aldeak ados jarri ziren deiaren epea hamabost
egun atzeratzeko. Beste deirik ez zitzaion bidaliko Joan
Gorosarriren aldeari. Agirian lekuko hauek izan ziren:
Frantzisko Olazabal, Joan Legarda eta Joan Fernandez
Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (38-I) 3] agiria).

1.38. irudia. Zestoako Gurutzeaga.

Atxagari eta beste 5 prokuradoreri eta Valladolidko
- 1538-III-26an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Kantzelaritzako Joan Ruiz Gamarrakoari eta beste
Eztiola eskribauaren aurrean Gregorio Arano, Do- 6 prokuradoreri ere. Katalinak zituen auzietan ormingo Arano anaia eta Blas Artazubiaga eskribaua dezkari izango ziren.
elkartu ziren. Gregoriok eta Domingok Blasi maileLekuko Joango Arretxetxipia, San Joan Amilibia
guz 6 kintal burdina pletinaren balioa hartu zioten, eta
zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean or- eta eta Martin Arzallus zestoarrak izan ziren (ikus
dainduko zioten, burdinak Beduako errenterian, zer- [XVI. m. (38-V) 5] agiria).
gak ordaindu ondoren, emanda.
- 1538-V-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko Zestoako Pedro Akoa, Joan Zuube eta bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Arroako Joan LaJoan Bengoetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (38-III) rretxebekoa eta Zumaiako Domingo Olaskoaga batetik, eta Zestoko Blas Artazubiaga eskribaua bestetik.
28] agiria).
Lehen biek Blasi sei kintal burdina pletinaren balioa
- 1538-V-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- (pletina 2 “ertz” pisukoa izanik) dirutan maileguz harbauaren bidez Zestoako Katalina Urrutiak ahalordea tu zioten, eta zorra hurrengo Domu Santu egunean oreman zien Blas Artazubiagari eta Miguel Artazubia- dainduko zioten, burdinak Beduako errenterian (zergari; baita Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo gak ordainduta) emanda.
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Zubiaurre, Martin Arano (Liliko mandazaina) eta Bartolo
Larretxe (ikus [XVI. m. (38-V) 19] agiria).

Blasek beste lauei maileguz 50 dukat eman zizkien
orduantxe, eta mailegu-hartzaileek konpromisoa hartu zuten zorra 15 egun barru ordaintzeko.

- 1538-VIII-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Larretxek eta Joan Igarategik obligazio-agiria eman zioten Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauari. Arroako biek Blasi 7 kintal
burdina pletinaren balioa dirutan maileguz hartu zioten, eta zorra hurrengo Eguberri egunean ordainduko
zioten, burdinak Beduan emanda. Lekuko honako
zestoar hauek izan ziren: Joan Ezenarro gaztea, Asentzio Arretxe eta Domingo Txiriboga (ikus [XVI. m.
(38-VIII) 17] agiria).

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Tomas Amilibia, Arroako Joan Igartza eta
Zestoako Joan Martinez Erretzabalgoa.

- 1538-IX-22an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Pedro Arzallus-Etxeberria eta Errezilgo Joan Martinez Arzalluskoak obligazio-agiria eman zioten Blas Artazubiaga
eskribauari. Blasek bi anaiei 13 kintal burdina pletinaren balio egun hartan dirutan eman zien, eta hauek
haien balioa 13 kintal burdina hurrengo urteko inauterietan Beduan emanda itzuliko zioten.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Esteban Artazubiaga, Joan Urbieta eta Frantzisko Artiga (ikus [XVI. m. (38-IX) 27] agiria).

Ondoren, Gregorio Elizaldek eta Maria Etorra
emazteak konpromisoa hartu zuten San Joan Amilibia eta Joan Perez Etxezarretakoa obligazio hartatik
onik eta kalterik gabe ateratzeko, zeren eta Blasek
emandako mailegua berez senar-emazteentzat baino
ez baitzen. Lekuko Tomas Amilibia, Joan Martinez
Erretzabalgoa eta Joango Amilibia izan ziren.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
Maria Etorrak zin egin zuen egindako agiriek ziotenari aurka ez ziela ezer argudiatuko (ikus [XVI. m.
(38-XII) 8] agiria).

1.1.13. Fernando Olazabalen tratu eta
agiriak
- 1538-I-20an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Anton Altzolarats eta Fernando Olazabal
medikua agertu ziren. Anton Altzolaratsi Joan Paginok eta aita Domingo Paginok lehenago 10 dukateko zorra egin zioten Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean. Egun hartan, ordea, Fernandok Antoni 10
dukateko zorra ordaindu egin zion. Ondorioz, Antonek Fernandori ahalordea eman zion, zor hura aitasemeei kobra ziezaien.

- 1538-X-18an, Zestoako errrebalean, Altzolarats
jauregiko Domingo Ostolatza olagizonak obligazioagiria eman zion Zestoako Blas Artazubiagari. Egun
hartan Blasek Domingori 20 kintal burdina pletinaren balioa dirutan maileguz hartu zion, kintala 13
errealean salduta. Burdinak egun hartatik hilabete
barru emango zizkion Beduako errenterian. Esteban
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes
Eztiolak idatzitako agirian lekuko zestoar hauek izan Ipintza apaiza, Grazian Ezenarro eta Pedro Olazabal
ziren: Fernando Artiga, Joan Ezenarro eta Domingo (ikus [XVI. m. (38-I) 12] agiria).
Txiriboga (ikus [XVI. m. (38-X) 23] agiria).
- 1538-I-20an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- 1538-XII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- bauaren bidez Joan Ezenarro maisuak ahalordea eman
kribauarekin hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako zien Fernando Olazabal medikuari, Pedro Akoari, BiGregorio Elizalde, emazte Maria Etorra eta San Joan zente Ezenarro semeari eta Martin Ezenarrori. Hauek
Amilibia, eta Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa Joan Ezenarrori beste batzuek egin zizkioten zorrak
eskribaua, eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua. kobratzen saiatuko ziren. Auzitara jotzeko ahalmena
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1.39. irudia.
debako parteko
olazabalgoikoa.

ere bazuten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Gorosarri, Martin Esteban Makatzaga eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (38-I) 15] agiria).

zabal, Bartolome Loiola eta Asentzio Arretxe (ikus
[XVI. m. (38-III) 6] agiria).

- 1538-VI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1538-II-21ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- bauaren aurrean Getariako Maria Domingez Urabauaren aurrera Anton Altzolarats agertu zen. Zes- akoa? eta Zestoako Fernando Olazabal medikua bildu
toako Domingo Paginolarreak eta seme Joan Paginok ziren. Maria Domingez, hain zuzen, Getariako Joan
10 dukateko zorra egin zioten lehenago Antoni, Blas Zurbanoren alarguna zen, eta Fernandok Joan ZurbaArtazubiaga eskribauaren aurrean. Zor haren zati bat nori eta bere fidatzaileei jasotako 16 dukaten ordaina(4 dukat) Fernando Olazabal medikuak lehenago or- giria eman zien.
daindu zion Antoni, eta egun hartan Esteban Eztiola
Lehenago zor handiagoa (20 kintal burdina eta 24
eskribauaren bidez beste 6 dukat eman zizkion Antoni.
Ondorioz, Anton Altzolaratsek ahalordea eta eskubidea dukatekoa) Getariako Domingo Otxoa Portukoa eseman zion Fernandori 10 dukateko zorra eta jasotzeko kribauaren aurrean egin zioten Fernandori Getariako
Paskual Altamira, Benito Arano eta Martin Abieta fiegindako gastuak aita-semeei kobra ziezazkien.
datzaileek Joan Zurbanorentzat. Fernando Olazabalek
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro konpromisoa hartu zuen Paskuali eta bere lagunei 20
Olazabal, Domingo Potzueta eta Joan Aranguren kintal eta 24 dukatak ez eskatzeko; izan ere, zor osoa
ordaintzeko falta zenagatik Maria Domingezek obliga(ikus [XVI. m. (38-II) 26] agiria).
zio-agiria emango baitzion. Lekuko hauek izan ziren:
- 1538-III-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Martin Arano, Joan Arretxetxipia eta Debako parteko
bauaren aurrean Joan Pagino eta emazte Santxa Au- Olazabalberrin maizter zegoen Sebastian Olazabal.
soroetxea aurkeztu ziren. Senar-emazteek auzia zuJarraian, eskribaua eta lekuko berak aurrean zirela,
ten Zestoako alkatearen aurrean Fernando Olazabal
medikuaren aurka, eta ahalordea eman zieten Pedro Maria Domingezek obligazio-agiria eman zion FerAusoroetxeari eta Migel Artazubiagari ordezka zitza- nando Olazabali 6 dukat ordaintzeko. Kopuru hori
ten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Ola- falta zitzaion 20 kintal eta 24 dukateko zor osoa or- 65 -
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daintzeko. Urtebete barru 2 dukat emango zizkion, eta Julian Olazabal, Martin Lizarrarats eta Pedro Ausogero urtebeteko tarteaz 2na dukat hurrengo bi urteetan roetxea (ikus [XVI. m. (38-VIII) 8] agiria).
(ikus [XVI. m. (38-VI) 6] agiria).
- 1538-X-29an, Zestoan, Fernando Olazabal me- 1538-VIII-6an, Zestoan, bertako Fernando Ola- dikua eta Domingo Apategi-Aranguren azaldu ziren
zabal medikua eta Aizarnazabalgo Mateo Enbil agertu Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Elkarren arteziren Esteban Eztiola eskribuaren aurrean. Lehenago ko harremanen kontuak egin zituzten, eta Domingok,
Zestoako Joan Paginok eta honen ama Maria Joango hain zuzen, Frantzisko Olasoren izenean urte hartan
Enbilek 22 dukateko eta 12,5 kintal burdina pletinako zituen hamarrenen laurdenagatik 2 dukat zor zizkion
zorra egin zioten Fernando medikuari, Blas Artazu- Fernando Olazabali.
biaga eskribauaren aurrean. Gainera, Joan Paginok
Bestalde, Fernandok Domingori honako ganadu
Fernando Olazabal medikuari beste 8 dukateko zorra
egin zion, honek zauriak eta beste gaitzen bat senda- hauek eman zizkion Aizarnako Aranguren baserrian
tzen egindako lanagatik eta auzi-gastuengatik. Beraz, lau urtez behar bezala zaindu eta hazteko: 14 ardi, 8
30 dukat eta 12,5 kintal burdinakoa zen zorra guztira, arkume, 20 ahuntz eta 5 antxume. Ganadua Martin
Ezenarrok (Ezenarroazpikoak), Joan Aldalurrek eta
eta zor osoa bere gain Mateo Enbilek hartu zuen.
Martin Azkuek (Gorosarrikoak) aztertu, eta 14 dukat
Mateo Enbilek 15 dukat hurrengo Eguberri egun- eta 4 errealean balioetsi zuten.
ean ordainduko zituen, handik urtebetera beste 15
Lau urte barru, urriaren amaieran, adin bereko
dukat, eta handik beste urtebetera 12,5 kintal burdinak Beduako errenterian. Obligazio-agirian lekuko ganadu kopuru bera eta balio berekoa emango zion
Julian Olazabal, Martin Lizarrarats eta Pedro Auso- Domingok Fernandori, eta bitartean urtero urriaren
amaieran 1,5 dukat etekinetatik (guztira 6 dukat).
roetxea zestoarrak izan ziren.
Ganaduak hipotekaturik geratu ziren, eta Domingok
Egun berean, eta eskribau bera aurrean zela, Mateo ezingo zituen saldu.
Enbilek obligazio-agiria eman zion Zestoako Pedro
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Lope ErAusoroetxeari. Mateok Pedrori egun hartan maileguz
10 kintal burdina pletinaren balioa dirutan hartu zion, nataritz, Martin Lizarraga eta Joan Garratza apaiza.
eta zorra hurrengo urteko martxoko Andre Mariaren
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
egunean ordainduko zion, burdinak Beduan ipinita.
Lekuko Julian Olazabal, Martin Lizarrarats eta Fer- Domingok Fernandori 2 dukat eman zizkion, aipatutako hamarrenen laurdenagatik. Gero beste 12 dukat
nando Olazabal izan ziren.
eta 4 erreal eman zizkion Domingok Fernandori, leJarraian, Mateo Enbilek Fernando Olazabal me- henago egindako 40 dukateko zorraren zati gisa. Ferdikuari 11 dukat eta Gaztelako 5 erreal eman zizkion. nandok, jasotakoaren ordainagiriak eman zizkion DoKopuru hura berez Joan Paginok zor zion medikuari, mingori (ikus [XVI. m. (38-X) 33] agiria).
eta lehenago Joan Paginoren aita Domingo Paginok
- 15378-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAnton Altzolaratsi. Zorraren trinkoa 10 dukatekoa
zen, eta 16 errealeko auzi-gastuak egin ziren onda- bauaren aurrean Fernando Olazabal medikuak ordainagiria eman zien Domingo Aranguren-Potzuetari eta
sunak exekutatzen.
emazteari. Elkarren artean izandako tratuen kontuak
Fernando Olazabalek Mateo Enbili ahalordea eta egin zituzten, eta, dirudienez, Domingok Fernandoeskubide guztiak eman zizkion zor osoa Joan Pagino- rekin 40 dukateko zorra zeukan. Gainerako guztiaren
ri kobra ziezaion. Lekuko honako hauek izan ziren: ordainagiria eman zion Fernandok. Ordainagirian le- 66 -
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1.40. irudia. aizarnako
aranguren baserria.

kuko honako zestoar hauek izan ziren: Joanes Potzue- bauaren bidez. Joan Olazabalek 4.000 anega kare
egingo zituen Joan Perezentzat (200 anega gehiago
ta apaiza, Lope Ernataritz eta Bartolome Loiola.
edo gutxiagoko perdoiaz).
Leku eta egun berean, eskribaua eta lekuko berak auEskulana, materialen garraioa, tresnak eta karea
rrean zirela, Domingo Aranguren-Potzuetak eta emazte
Maria Arangurenek obligazio-agiria eman zioten Fer- egiteko arriskua Joan Olazabalen kontu izango zen.
nando Olazabali, 40 dukat urtebeteko epean ordaintze- Joan Perezek Gaztelako 6 sos emango zizkion anega
ko. 40 dukat haiek 18na dukateko bi obligaziogatik eta kare bakoitzeko. Gainera, Joan Perezek bere basoeKatalina Iurramendiri egindako 4 dukateko zorragatik tan eta Zestoako Kontzejuaren basoetan karea egiteko
ordaindu behar zizkioten. Horretarako Aranguren ba- behar zuen egurra utziko zion, baina haiek moztu eta
serria hipotekatu egin zuten, eta sagastiaren erdia ere garraiatzea harginaren kontu izango zen.
bai (beste erdiko sagarra Joanes Ipintza apaizak eramaKarobiaren gainean Joan Perezek Zestoako Konten zuelako). Sebastian Aranguren maizterrak ordura
arteko errentagatik zor zizkien 15 dukatak eta geroko tzejuari erositako basoetatik ere Joan Olazabalek
errentak ere hipotekatu zituzten. Maria Arangurenek, hartu ahal izango zuen egurra. Behar ziren sastraka
gainera, zin egin zuen obligazio-agiriak zioenari ez eta txilarrak ere Joan Olazabalek bere kontura moztu
ziola aurka egingo (ikus [XVI. m. (38-XII) 20] agiria). eta garraiatu beharko zituen. Gainera karobiko zuloa
konpondu eta prestatu egingo zuen.

1.1.14. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
agiriak
1.1.14.1. Hargintzako eta karegintzako
kontratuak

Behar zen harri guztia Zestoako partean karobitik Sastarrain aldera zegoenetik hartu eta garraiatuko
zuen. Kalitate oneko harria izango zen. Lanak amaitutakoan geratzen ziren egur, ikatz, etab. Joan Perez
nagusiarentzat izango ziren.

- 1538-II-14an, Zestoako Lilin, bertako Joan PeJoan Perezek bi ohe eskainiko zizkien Joan Olazarez Idiakaitz-Lilikoa jaunak eta Joan Olazabal harginmaisuak kontratua egin zuten Esteban Eztiola eskri- bali eta langileei lanek irauten zuten biartean. Lanak
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hurrengo apirilaren erdi alderako amaituta egongo zi- tzejuari erositako basoetatik ere Joan Olazabalek
hartu ahal izango zuen egurra. Behar ziren sastraka
ren. Lanak hasita ez ziren etengo amaitu arte.
eta txilarrak ere Joan Olazabalek bere kontura moztu
Joan Perez nagusiak harginari 6 dukat aurreratu ziz- eta garraiatu beharko zituen. Gainera karobiko zuloa
kion. Beste 6 dukat karobia kargatuta pizteko prest konpondu eta prestatu egingo zuen.
zegoenean ordainduko zizkion, eta gainerakoa kare
Behar zen harri guztia Zestoako partean karobiguztia egindakoan.
tik Sastarrain aldera zegoenetik hartu eta garraiatuko
Joan Olazabalek bere partea betetzen ez bazuen, ho- zuen. Kalitate oneko harria izango zen. Lanak amairren ondorioz sortutako kalte guztiak ordaindu beharko tutakoan geratzen ziren egur, ikatz, etab. Joan Perez
zituen. Lekuko honako hauek izan ziren: Azpeitiko nagusiarentzat izango ziren.
Joan Berastegi, eta Zestoako Martin Ondalde gaztea
Joan Perezek bi ohe eskainiko zizkien Joan Olazaeta Joan Akoa (ikus [XVI. m. (38-II) 20] agiria).
bali eta langileei lanek irauten zuten biartean. Lanak
- 1538-IV-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- hurrengo ekainaren 8rako amaituta egongo ziren. Labauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta El- nak hasita ez ziren etengo amaitu arte.
goibarko Pedro Olazabal elkartu ziren. Lehenago,
Joan Perez nagusiak harginari 8 dukat aurreratu zizJoan Perezek 6 dukat ordaindu zizkion, eta, kontratuak zioenez, karobia pizteko prest zegoenean beste kion. Beste 6 dukat karobia kargatuta pizteko prest
6 dukat emango zizkion. Hala ere, Joan Perezek egun zegoenean ordainduko zizkion, eta gainerakoa kare
hartan, martxoaren 6an, beste 10 dukat eman zizkion, guztia egindakoan.
eta elgoibartarrak ordainagiria eman zion.
Joan Olazabalek bere partea betetzen ez bazuen,
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Do- horren ondorioz sortutako kalte guztiak ordaindu bemingo Amilibia eta Anton Arretxe, eta Zumaiako harko zituen. Lekuko honako hauek izan ziren: Joan
Joan Martinez Gorozikakoa eskribaua (ikus [XVI. m. Gorosarri, Pedro Akoa eta Joan Arretxe.
(38-IV) 9] agiria).
Kontuan hartu behar da Liliko jaunak urte hartako
- 1538-IV-17an, Zestoan, bertako Joan Perez otsailaren 14az gero 8.000 anega kare bereganatzeko
Idiakaitz-Lilikoa jaunak eta Joan Olazabal hargin- bi kontratu egin zituela (bakoitza 4.000 anegakoa),
maisuak kontratua egin zuten Esteban Eztiola eskri- baina ez dakigu kare haiek zein eraikuntzatarako
bauaren bidez. Joan Olazabalek 4.000 anega kare izango ziren (ikus [XVI. m. (38-IV) 14] agiria).
egingo zituen Joan Perezentzat (200 anega gehiago
- 1538-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaedo gutxiagoko perdoiaz).
ren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta ElgoiEskulana, materialen garraioa, tresnak eta karea barko Joan Olazabal elkartu ziren. Lehenago biek urte
egiteko arriskua Joan Olazabalen kontu izango zen. hartan bi kontratu egin zituzten (otsailaren 14an eta
Joan Perezek Gaztelako 6 sos emango zizkion anega apirilaren 6an, hurrenez hurren), elgoibartarrak zeskare bakoitzeko. Gainera, Joan Perezek bere basoe- toarrari launa mila anega kare Sastarrain aldean egitetan eta Zestoako Kontzejuaren basoetan karea egiteko ko. Egun hartan, maiatzaren 14an, Joan Perezek lehen
behar zuen egurra utziko zion, baina haiek moztu eta kontratuari zegokion zati bat (12 dukatekoa) ordaindu
zion Joan Olazabali, eta honek hari ordainagiria luzatu
garraiatzea harginaren kontu izango zen.
zion, lekuko honako hauek izanik: Klemente Aisoro,
Karobiaren gainean Joan Perezek Zestoako Kon- Martin Esteban Makatzaga eta Asentzio Arretxe.
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1.41. irudia. elgoibarko san
Bartolome parrokia.

Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak obligazioagiria eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Honek
Domingori 12 kintal burdina pletinaren balioa dirutan
eman zion, eta arroarrak burdinak Beduan emango zizkion hurrengo Eguberrietan. Lekuko Joanes Garratza
eta Klemente Aisoro apaizak, eta Asentzio Arretxe izan
ziren (ikus [XVI. m. (38-V) 11] agiria).
- 1538-VII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua aurrean zela, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Elgoibarko Joan Olazabal bildu ziren. Lehenago biek
bi kontratu eginak zituzten elgoibartarrak zestoarrari
karobietan karea egiteko.
Egun hartan Joan Perezek, lehengoez gain, beste
12 dukat eman zizkion Joan Olazabali karegintzako
lanengatik, eta honek hari ordainagiria eman zion.
Lekuko honako hauek izan ziren: Azpeitiko Joan
Akemendi eskribaua, Bergarako Andres Gartzia? Berasiartu eta Zestoako Joan Gorosarri eskribaua (ikus
[XVI. m. (38-VII) 1] agiria).

Perezek zati bat (6 dukatekoa) ordaindu zion. Elgoibartarrak ordainagiria eman zion, lekuko hauek izanik: Joan
Amilibia hargin-maisua, San Joan Elgoibar eta Joanes
Ibañeta apaiza (ikus [XVI. m. (38-VII) 23] agiria).
- 1538-IX-24an, Zestoako Liliko Intxaustiko hariztian, Esteban Eztiola eskribauaren ondora bertako
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Elgoibarko Joan Olazabal hargina hurbildu ziren. Joan Olazabal orduan
Sastarrain baserrian bizi zen, eta tratua egin zuen Joan
Perezekin. Harginak 200 beso nagusi (1 beso nagusi
= 32 hazbete) harri landu (paralelepipedo formakoak)
atera eta egingo zituen Joan Perezentzat. Harriek altueran gutxienez beso nagusiaren bi hereneko neurria
izango zuten. Ohe edo junturarako harrien ezaugarriak ere zehaztu zituzten.
Harrobian kareharria burdinazko ziriak eta borrak
erabiliz aterako zuten. Harriak harrobian bertan landu
eta adituek ikertuko zituzten. Harrien erdia Olazarraga eta Liliko errotaren arteko harrobitik aterako zuten,
eta beste erdia Moztierrekatik. Harrobietara lera bere
idiekin erraz sartu ahal izango zen, eta Joan Olazabalek garraiatuko zituen Liliko Intxaustiraino.

- 1538-VII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Joan Perezek beso nagusi bakoitzagatik zilarrezko
Elgoibarko Joan Olazabal hargina aurkeztu ziren. Joan
Olazabal zestoarrarentzat karea egiten ari zen, eta Joan erreal bat ordainduko zion. Joan Olazabalek harrien
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erdia hurrengo Eguberrietan prest edukiko zituen, eta
beste erdia hurrengo urteko Pazko garizumakoan. Lanen aurrerapen gisa Joan Perezek egun hartan harginari Gaztelako 50 erreal eman zizkion, eta gainerakoa
Eguberrietan harrien erdia prestaturikoan ordainduko
zion.

atera eta prestatu ahala ordainduko zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa eta Joanes Garratza apaizak, Joango Amilibia eta Gregorio
Elizalde. Agirian ez da zehazten Joan Perezek harri
hura zein eraikinetarako behar zuen.

Jarraian, Tomas Amilibiak Zestoako Joango AmiKontratuan lekuko honako hauek izan ziren: Az- libiarekin tratua egin zuen. Joangok Joan Perezenpeitiko Frantzisko Zarate merioordea, eta Zestoako tzako harriak harrobian ateratzen eta prestatzen lan
San Joan Amilibia eta Joan Arretxetxipia. Badirudi egingo zuen, Tomas Amilibiaren aginduetara. LaneJoan Perezek landutako harri haiek bere Liliko etxe- gun bakoitzeko Tomasek Joangori Gaztelako erreal
rako behar zituela (ikus [XVI. m. (38-IX) 32] agiria). bat ordainduko zion mantenurako, eta gero lan hartan izandako irabazien herena ere larunbatero Joan- 1538-XII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- go Amilibiarentzat izango zen. Tomasek egun hartan
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Ai- Joangori maileguz Gaztelako 16 erreal eman zizkion.
zarnazabalgo Tomas Amilibia hargina agertu ziren.
Kontratu-agirian lekuko Joanes Garratza apaiza,
Akoan Ertxiña aldera, Urreiztiko harrobian, idiak eta
gurdiak bertara erraz sartzeko lekuan, Tomasek Joan Asentzio Arretxe eta Pedro Goienetxea zestoarrak
Perezentzat 400 beso nagusiko (32 hazbeteko) luze- izan ziren (ikus [XVI. m. (38-XII) 7] agiria).
rako paralelepipedo formako kareharria atera, landu
eta eskuairatuta utziko zuen. Harrien galga txikiena 1.1.14.2. Siziliarako pleitamendu-kontratuak
beso erdia gehi hatz lodi batekoa izango zen, eta beste galga beso nagusiaren bi herenekoa. Hortik aurrera - 1538-IV-29an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskribi galga handi bereizi izango zituzten. Beheko oheek bauaren aurrean bertako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
galga nagusia izango zuten, galga batekoa, eta beste eta Debako Joan Diaz Agirrekoa elkartu ziren. Biek
hiru galgetan beheko oheek beso nagusiaren bi heren pleitamendu-kontratua egin zuten, Joan Perezek Joan
izango zituzten. Goiko oheek arra bete izango zuten, Diazen Santa Maria de Jesus itsasontzian Siziliako
eta junturek neurri handiagoa. Zuzen eta egoki findu Palermo e Messinaraino lilitarraren salgaiak eramaeta eskuairatutako kareharriak izango ziren, mendiko teko. Itsasontzian garraiatu beharrekoak hauek ziren:
2.600 kintal burdina lodi eta pletina (1 kintal = 150
harkaitzetik borraz eta ziriz ateratakoak.
libra izanik), burdinazko piezak, oihalak, hagak eta
Joan Perezek paralelepipedo formako harriagatik, lantzak, erretxina, ehotarriak eta beste zenbait salgai.
beso nagusi bakoitzeko 2,5 txanpon emango zizkion
Itsasontzia Debako itsasadarrean zegoen, eta Joan
Tomasi (1 txanpon = Gaztelako 15 sos). Tomasek,
bestalde, 400 beso nagusiko luzera osatzeko adinako Diazek prest edukiko zuen kargatzeko. Urik ez ziharriak atera, landu eta finduta hurrengo urteko Paz- tzaion sartuko; tresneriaz ongi hornituta egongo zen;
ko garizumakoan edukiko zituen. Tomas harrobian bela berriak, artilleria, armak eta aingurak behar bezalanean 6 egun barru hasiko zen, eta hura bere ofizial- la edukiko zituen; eta marinel eta jendez ongi osatuta
ekin ez zen beste inora lanera joango. Bestela Joan egongo zen.
Perezek Tomasen kontura beste langile batzuk ekarri
Hurrengo 10 eguneko epean, Debako itsasadarrean
ahal izango zituen.
bertako barratik irteteko moduan, ahal zituzten kintal
Joan Perezek Tomasi, egingo zuen lanaren kontu- guztiak kargatuko zituen, eta gainerakoa Mutrikuko
ra, 10 dukat aurreratu zizkion, eta gainerakoa harria kontxan kargatuko zioten itsasontziari. Joan Perez
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1.42. irudia. debako
itsasadarra.

Joan Perezek edo honen prokuradoreek, GiIdiakaitz-Lilikoak 2.600 kintal burdina baino gehiago kargatu nahi bazituen, eta itsasontziak horretarako puzkoako neurriko 100 kintal edozein portutan desgaitasuna baldin bazuen, Joan Diazek onartu egingo kargatzen zen bakoitzean, 19 dukat ordainduko zizkioten Joan Diaz Agirrekoari, lau eguneko epean. Bizuen, eta beste inoren kargarik ez zuen onartuko.
daia hartan izandako istripu eta abarrengatik izandako
Zestoarrak debarrari bere kintal burdinak eta gai- kalteak edo galerak Joan Perezen eta Joan Diazen arnerako salgaiak itsasontziaren ondoan utziko ziz- tean banatuko ziren, Espainiako ohituraren arabera.
kion. Joan Diaz Agirrekoak bere itsasontzia Mu- Joan Diazek Mutrikuko kontxatik bidaia hasterakoan,
trikuko kontxaraino hurrengo ekainaren erdi aldera Joan Perezek 8 dukat ordainduko zizkion, matxura eta
eramango zuen, eta uztailean (edo lehenago) bidaiari abarrengatik.
ekingo zion.
Kontratuak zioena betetzen ez zuen aldeak, hortik
Itsasontziak lehen geldialdia Alacanteko hondar- sortutako kalte eta ondorio guztiei erantzun beharko
tzan egingo zuen, eta bertan 4 lanegun egongo zen. zien. 500 dukateko isuna ordaindu beharko zuen, erHandik Mallorcara joan eta beste 4 lanegun egingo dia errege-ganberarentzat, eta beste erdia kontratua
zituen bertan. Gero Siziliako Palermora joan eta 8 betetzen zuen aldearentzat. Pleitamendu-kontratuan
lanegunez egongo zen, eta, azkenik, Messinan 10 lan- lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Liegun egingo zituen. Joan Perezek eta Joan Diazek likoa apaiza, Lope Ernataritz eta Martin Esteban
nahi bazuten, itsasontziak Cadizko badian 8 eguneko Makatzaga (ikus [XVI. m. (38-IV) 30] agiria).
geldialdia egin ahal izango zuen.
- 1538-VIII-30ean, Zestoako Lilin, Esteban EztioAipatutako portuetan itsasontziko salgaien zatia la eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
deskargatu ahal izango zuen Joan Diazek, Joan Pe- bertako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik,
rezek edo honen ordezkari edo prokuradoreek agin- Debako Joan Diaz Agirrekoa ontzi-maisua. Hilabete
dutakoaren arabera. Portu bakoitzean bertako pisu- batzuk lehenago, 1538-IV-24an, biek pleitamenduneurria erabiliko zen, eta Joan Diazek ordainagiria kontratua egina zuten zestoarraren burdina eta salgaiak debarraren Santa Maria de Jesus itsasontzian
notario publikoaren bidez eman beharko zuen.
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Kintal burdina guztiak 150 librakoak ziren, eta
guztira 2.610 kintal eta 110 libra kargatu ziren. Horiez
gain 6,5 pika-haga, 6 dozena pika-burdina, 6 lantzatxo-burdina eta pikentzako 6 dozena txurro kargatu
ziren. Kargamentu osoak bidaian izan zezakeen arriskua Joan Perezek bere gain hartu zuen.
Dena den, Joan Perez zestoarrak zioenez, aipatutako burdinez gain itsasontzian beste hauek ere kargatu ziren: burdina meheko 22 barra, bakoitza 2 “ertz”
pisukoa; burdina meheko 7 barra, bakoitza 3 “ertz”
pisukoa; eta burdina lodiko 7 barra pletinatan, bakoitza 2 “ertz” pisukoa. Joan Diazek hitz eman zuen
burdina haiek itsasontzian topatzen bazituen denak
emango zizkiola.
Agirian lekuko Debako Joan Zaldibar eta Kristobal Goienetxea, eta Zestoako Domingo Narruondo
izan ziren.
Ondoren Joan Diaz Agirrekoak Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari obligazio-agiria eman zion; izan
ere, Joan Diazek premia izan zuenean Joan Perezek
1.43. irudia. debako agirre jauregia.
406 dukat maileguz eman baitzizkion. Joan Diazen
itsasontzia portuetara iristen zenean, handik 4 eguSiziliako Palermo eta Messinaraino eramateko. Bi- neko epean Joan Perezi edo ahalordea zuenari zorra
daian zehar egin beharreko geldialdiak ere zehaztu itzuli egingo zion.
zituzten.
Jarraian Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zestoatik
Egun hartan, abuztuaren 30ean, Joan Diaz Agirre- kanpo zebilen Jakobo Ipintza zestoarrari ahalordea
koak aitortu zuenez, Debako itsasadarrean eta Geta- eman zion. Joan Diazek itsasontzian zeramatzan burriako kontxan Joan Perezek emandako burdina hauek dinak eta gainerako salgaiak erosi ahal izango zizkion,
kargaturik zeuden itsasontzian: burdina meheko 15.182 Joan Perezen izenean. Halaber, kontratuaren arabera
barra, bakoitza 3 “ertz” pisukoak; burdina meheko 80 pleitamendua ordaindu ahal izango zion Joan Diaz
barra pletinatxo luze, pisuz “ertz” bakarrekoak; burdina debarrari. Gainera, egun hartan Joan Diazek Joan Pemeheko 1.161 barra pletina, bakoitza 2 “ertz” pisukoa; rezi egindako 406 dukateko zorra kobratu ahal izango
eta burdina lodiko totxo bat, bakoitza 3 “ertz” pisukoa. zion (ikus [XVI. m. (38-VIII) 26] agiria).
Joan Perezek zioenez, burdina meheko barra guztiek
2.707 kintal pisatzen zituzten (Beduako neurrikoak),
eta burdina lodiko barra guztiek 642 kintal eta 2 libra.
Joan Diaz Agirrekoak burdina haiek guztiak Joan Perezi edo honen ahalordea zutenei emango zizkien pleitamendu-kontratuan zehaztutako portuetan.

- 1538-IX-2an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Jakobo Ipintza eta Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan Perezek
Jakobori honako agiri hauek eman zizkion: Joan Diaz
Agirrekoa ontzi-maisu debarrarekin Siziliara burdinak eta salgaiak eramateko egindako pleitamendu-
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kontratua, urte hartako apirilaren 29koa; Joan Diazen
Santa Maria de Jesus itsasontzian kargatutako burdinak eta salgaiak zehazten zituen zedula, abuztuaren 30ekoa; Joan Diazek Joan Perezi emandako 406
dukateko obligazio-agiria, abuztuaren 30ekoa; eta
Joan Perezek Jakobori emandako ahalordea, itsasontziko salgaiak hartzeko eta saltzeko, eta Joan Diazi
406 dukateko zorra kobratzeko.
Jakobo Ipintzak konpromisoa hartu zuen itsasontziaren bidaiako portuetan burdinak eta gainerakoak
ahalik eta ongien saltzeko. Maileguz emandako salgaien berri emango zion Joan Perezi, eta truke-letrak
bidaliko zizkion, Valentzian igorritakoak. Truke-letra
haiek Valentzian Antso Andak jasoko zituen Joan Perezen izenean, eta Sevillan eta Cadizen Nikolas Sanz
Aranburukoak. Truke-letrak Jakobok ekartzen baldin
bazituen, Gaztelako ferietan edo Gaztelako beste edozein lekutan trukatu ahal izango zituen, eta horrela jasotakoa Joan Perezi emango zion.

nekin. Han burdina batzuk saldu eta gainerakoarekin
Errenteriako Joan Martinez Arizabalokoaren itsasontzian Siziliara joan zen. Antso Andaren bidez Valentziatik Joan Perezi ordaindu zion, eta Sevillan
eta Cadizen Pedro Zuatzoren bidez ere bai. Cadizen
salgaien galeragatik 15.884 marai Lorenzo Gartzia
Cadizkoaren esku utzi zituen. Gainera, egun hartan
Zestoako Lilin 99 dukat eman zizkion Jakobok Joan
Perezi (ikus [XVI. m. (38-IX) 3] agiria).
- 1538-IX-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zion Valentziako Antso Andari. Joan
Perezen aginduz Antso Andak Valentzian asegurua
egin zuen, 1536ko irailean, gero Pasaiako portutik
Donostiako Joan Lopez Agirrekoaren La Maria itsasontziarentzat eta zeraman kargarentzat. 2.200 dukat-

Jakobok konpromisoa hartu zuen Joan Perezi idazteko, eta Valentzian, Sevillan eta Cadizen Joan Perezek agindutakoa betetzeko. Joan Perezek Jakobori
ehuneko 5eko komisioa agindu zion egindako salmentetan, baina Jakobok Siziliako irlan Joan Perezek
zituen ondasun eta tratuez arduratu beharko zuen, Sizilian zegoen bitartean. Gainera, Joan Perezek Jakobori idatzita aginduak emandakoan, bete egingo zituen.
Siziliako irlan Jakobok Joan Perezen izenean 1.000
upel gariraino erosi ahal izango zituen, gero itsasontziaren itzulerako bidaian Valentzian, Andaluzian,
Portugalen, Gipuzkoan edota Bizkaian saltzeko.
Kontratu hartan lekuko debar hauek izan ziren: Sebastian Arakistain, Domingo Etxenagusia eta Bartolo
Larretxe.
Jarraian, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ordainagiria eman zion Jakobo Ipintzari. Jakobo lehenago, beste bidaia batean ibili zen Donostiako Joan Lopez Agirrekoaren itsasontzian, Cadizen, Joan Perezen burdi- 73 -
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Alonsok bere anai-arrebekin Gasteizen zituen lurrak
eko balioa eraman behar zuen Siziliako Palermora
eta Messinara, Joan Lopez Agirrekoa semea patroi gehienez urte eta erdiko epean banatu egingo zituzten,
izanik. Aseguru-agiria Valentziako Vertomus? Serrat eta Alonso Bilbaori zegokion partea Domenjak erosi
egin zion. Alonsok Domenjari seinale gisa errentako
eskribauak idatzi zuen.
40 anega gari utzi zizkion. Lurrak anai-arreben artean
Itsasontziak Galiziako kostan ekaitzagatik kalte banatu arte, Alonsok Domenjari 10 anega gari emanhandiak izan zituen, eta salgai asko galdu egin ziren. go zizkion urtero (ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN
Itsasontzia Cadiza iritsitakoan, bertako epaileen au- (1520-1525) liburuko [XVI. m. (23) 14] agiria).
rrean kalte handiak aitortu ziren, eta auzia hasi zen
Geroztik Alonso Bilbaok ez zuen ezer egin kontraontzi-jabearen eta Joan Perezen artean. Gero Sevillan
eta azkenean Granadako errege-entzutegian jarraipe- tu hark zioena betetzeko, eta Domenjaren oinordeko
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semeak auzitara eraman
na izan zuen auziak.
zuen Alonso, Valladolidko gorte eta Kantzelaritzako
Dena den, Sevillan zegoen Nikolas Sanz Aran- Frantzisko Mentxaka alkate eta lizentziatuaren aurrera.
burukoak, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren izenean, Joan Perezek zioenez, 40 anega gari zor zituen Alonsok
tratua egin zuen Joan Lopez Agirrekoa aitarekin eta (anega 4.000 maraian izanik), eta kontratua egin ondosemearekin, asegurua egindako 2.200 dukatei buruz. ren 100 dukatengatik urtero 10 anega gariko zentsua
zor zion (guztira zentsuagatik 130 anega). Joan PerezSevillan egin zuten horretarako agiria.
ek alkateari eskatu zionez, Alonsok zin eginda aitortu
La Maria itsasontzia errege-aginduz Cadizen bahi- egin behar zuen kontratuko sinadura berea zela.
tu egin zuten, eta burdinak hilabete batzuetan han
Alonso Bilbaok bere erantzunean esan zuenez, ez
egon ziren. Gero burdinak Errenteriako Joan Martinez Arizabalokoaren itsasontzian kargatu eta Siziliako zen gogoratzen kontratu hura sinatu zuenik, eta kontratuak zioena betetzeko obligaziorik ez zuen. Kontratua
Palermora eta Messinara joan ziren.
egindako Domenja ez omen zegoen Gasteizen. GaineGorabehera haien guztien agiriak zeuden, eta gastu ra Gipuzkoan anega gariak gehienetan 12 edo 13 erreal
handiak egin zituzten. Ondorioz, Valentziako Antso balio omen zituen (7.000 marai edo gehiago).
Andak, Joan Perezen ahalordeaz, aseguratzaileei kalBi aldeen arrazoiak entzunda, Frantzisko Mente haiengatik zegokiona kobratuko zien.
txakak epaia eman zuen Valladoliden 1536-VII-27an.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Alonso Bilbao kondenatu egin zuen kontratua betePedro Iribarrena, Bartolome Etxabe eta Domingo Na- tzera. 9 egunen buruan 130 anega gari (urteko 10 anega) ordainduko zizkion Joan Perezi. Gainera, Alonsok
rruondo (ikus [XVI. m. (38-IX) 26] agiria).
bere lurren salmenta-agiria emango zion Joan Perezi.
Joan Perezek, lurrek 100 dukat baino gehiago balio
1.1.14.3. Alonso Bilbaorekin Gasteizko lurrez
bazuten, aldea ordaindu egingo zion Alonsori. Alonizandako auzia
sok ordainduko zituen Joan Perezek egindako auzi- 1538-X-15ean, Valladoliden, Kantzelaritzako epai- gastuak.
leek errege-gutun betearazlea bidali zieten Zestoako
Alonso Bilbaok epaiaren aurka gora jo zuen, eta
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Gasteizko Alonso
Bilbao gorteko prokuradoreari. Lehenago, 1523-X- Kantzelaritzako epaileei Mentxaka alkatearen epaia
24an, Gasteizen, Alonso Bilbaok kontratua egin zuen deusezta zezatela eskatu zien. Bere arrazoiak azaldu
Domenja Lilirekin, honen prokuradore Martin Liza- zituen horretarako. Joan Perez bere testigantzak eta
frogak azaldu zituen. Ondoren, 1537-VIII-3an, Kanrraratsen bidez.
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1.45. irudia. Gasteizko
katedral berria.

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
tzelaritzako epaileek berretsi egin zuten Mentxaka
Joan Fernandez Olazabalgoa, Martin Zubiaurre eta
alkateak emandako epaia.
Joango Arretxe (ikus [XVI. m. (38-I) 19] agiria).
Alonso Bilbaok gora jo zuen, eta berrikuspen mai- 1538-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
lan auzia aztertu eta epaia bertan behera utz zezatela
eskatu zuen. Gero, ordea, Alonso Bilbaok epaia onartu ordainagiria idatzi zuen Joan Amilibia maisuak (seme
egin zuen. Kontratua betetzeaz gain, Alonsok auzi-gas- San Joan Amilibiaren eskutik) Joan Perez Idiakaitztuengatik Joan Perezi 2.625 marai ordainduko zizkion Lilikoari 8 dukat eman zizkiolako. 8 dukatak bes9 eguneko epean. Orduan epaileek errege-gutun betea- te zor batzuen zatia baino ez ziren. Lekuko zestoar
razlea eman zioten Joan Perezi. Alonsok epaiak zioena hauek izan ziren: Martin Arzallus, Joan Arano eta Pebetetzen ez bazuen, ondasunak enkantean saldu egingo dro Egaña (ikus [XVI. m. (38-II) 9] agiria).
zizkioten, eta diru harekin Joan Perezi zegokiona or- 1538-II-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskridainduko zioten (ikus [XVI. m. (38-X) 19] agiria).
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu
1.1.14.4. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren ahalorde zen. Ahalordea eman zien Martin Esteban Makatzagari eta Joan Urbano zestoarrei ondasun batzuen jaeta ordainagiriak
betza Joan Perezen izenean har zezaten. Lehenago
- 1538-I-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Joan Martinez Amilibikoak zorra egin zion Joan Perebauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalor- zen ama Domenja Lili zenari, eta ondorioz Getariako
dea eman zion Burgosko Joan Ortega de Curiel jau- portuan zuen etxea eta ondasunak exekutatu egin ziznari. Liliko jaunak, ama Domenja Lili zenak emanda, kioten. Domenjaren oinordeko unibertsal Joan Perez
errege-eskubidea zuen Burgosko hirian hango zer- zenez gero, honen izenean jabetuko ziren aipatutako
getatik urtero 60.000 marai kobratzeko, eta ahalorde ondasunez ahalordea zuten bi zestoarrak.
haren bidez Joan Ortegak 1538. urtekoak kobratuko
Bestalde, lehen Bergarako Lope Aierdik zorra egin
zituen zestoarrarentzat. Auzitara jotzeko eta beste
edozein izapide egiteko ahalmena zuen burgostarrak, zion Domenjari, eta Joan Perezek exekutatu egin zizkion etxea, sagastia, arreoa, upelak, etab. Ondasun haiediru haiek eskuratzeko.
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ere bai: bai Bedamako Saletxean eta bai beste zenbait
etxetan ere. Egun hartan, ordea, lan guztien kontuak
egin zituzten, eta Joan Perez nagusiak dena ordaindu
ziolako, elkarri ordainagiria eman zioten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Migel Gorriaran (Linatzetako maizterra) eta Anton Lasao (ikus [XVI. m. (38-III) 2] agiria).

1.46. irudia. sastarraingo presa.

- 1538-VII-5ean, Sastarrainen harri eta karez Liliko burdinolarako egiten ari ziren presaren ondoan,
Blas Artazubiagarekin Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
eta Debako Joan Arantza zurgin-maisua elkartu ziren.
Lehenago Joan Arantzak eta Martin Artzuriagak Joan
Perezi Akoan basoa erosi zioten 63,5 dukatean (ikus
III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko
[XVI. m. (29-XII) 4 ] agiria). Geroztik Joan Arantzak
epeka ordaindu zizkion 63,5 dukatak Joan Perezi. Lehenbizi Joan Perezek 423 marai? deskontatu zizkion
Joan Arantzari, honek Zestoako elizan egin zion lanaren saritik. Gero Joan Arantzaren emazteak 12 dukat
eman zizkion, eta ondoren Joan Arantzak 43 dukat eta
1,5 txanpon. Joan Arantzak zor osoa ordaindu zuelako, Joan Perezek ordainagiria eman zion.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Lizataz ere jabetuko ziren Martin Esteban eta Joan Urbano.
Gainera, hauek ahalmena zuten aipatutako etxeetan bi- rrarats, Domingo Ezenarro eta Martin Amilibia (ikus
zitzeko, etxeak eta ondasunak errentan emateko, prezio- [XVI. m. (38-VII) 8] agiria).
ak finkatzeko eta abarretarako, Joan Perezen izenean.
- 1538-VIII-8an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-LiAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Debako likoak ahalordea eman zion Jakobo Ipintzari, Blas ArJoan Martinez Garatekoa eta Joan Armendia, eta Zes- tazubiaga eskribauaren bidez. Joan Perezen izenean
toako Pedro Olazabal (ikus [XVI. m. (38-II) 16] agiria). Jakobok 2.200 dukat kobratu behar zizkien, Valentzian uztailean Antso Andak egindako truke-letren bi- 1538-III-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dez, Rodrigo Lermari eta honen lagunei, Medina del
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Campoko maiatzeko feria deiturikoan. Feria amaiErrezilgo Joan Zabala zurgin-maisua azaldu ziren. tuta baldin bazegoen, beste edonon kobratuko zuen
1537-IV-14an biek kontratua egin zuten, Joan Zaba- Jakobo Ipintzak zor hura Joan Perezentzat. Jakobok
lak Bedaman, Zestoako partean, Saletxea izeneko ba- ahalmena zuen truke-letrak protestatzeko, trukatzeko,
serria eraiki zezan (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN birtrukatzeko eta zordunak auzitara eramateko; baita
Antso Anda auzitara eramateko ere.
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-IV) 9] agiria).
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Dena den, Joan Zabalak kontratuko lan guztiak
egin zituen, eta gainera kontratutik at beste batzuk Joan Berastegi, Grazian Etorraetxea eta Joan Arano
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Egun eta leku berean, eskribaua zein lekuko berak
(Martin Aranoren semea) (ikus [XVI. m. (38-VIII)
bertan zirela, Martin Esteban Makatzagak, Joan Perez
9] agiria).
Idiakaitz-Lilikoaren, izenean Getariako portuko etxea
- 1538-XI-7an, Zestoan, Liliko Intxaustiko hariz- bere ondasunekin urtebeterako errentan eman zion
tian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Maria Perez Irarrazabalgoari. Errenta gisa dukat bat
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan Martinez Arre- ordaindu beharko zuen Maria Perezek, eta Akerregiko
txekoa (Akoarretxekoa) elkartu ziren. Joan Perezen mahastian sasoian sasoiko lanak egin beharko zituen
ama Domenja Lili zenak Blas Artazubiaga eskribaua- (ikus [XVI. m. (38-II) 18] agiria).
ren aurrean egin zuen testamentuan iloba Joan Martin- 1538-III-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriezi 25 dukat agindu zizkion. Delako 25 dukatak egun
hartan honela eman zizkion Joan Perezek: 22 dukat bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan Ezedirutan, eta beste 3 dukatak deskontatu egin zizkion narro (Kristobal Ezenarroren semea) eta Maria Anton
Joan Martinezi, hain zuzen Joan Arretxek (Joan Mar- Indo fidatzailea, eta, bestetik, Joan Perez Idiakaitztinezen aita zenak) Joan Perezi zor hura egin ziolako. Lilikoa. Joan Ezenarrok Joan Perezi maileguz 2 dukat
hartu zizkion, eta hurrengo Pazko garizumakoan itzuOndorioz, elkarri ordainagiria eman zioten, eta, liko zion zorra.
gainera, egun hartara arte elkarrekin izandako traJoan Ezenarro 25 urte bete gabea zelako, zin egin
tuen kontuak egin eta garbitu egin zituzten. Lekuko
hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa zuen obligazio-agiriaren aurka ez zuela ezer arguapaiza, Joango Amilibia eta Martin Lizarrarats (ikus diatuko. Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako
Gartzia Gaintza (Zestoako bikarioaren morroia), eta
[XVI. m. (38-XI) 2] agiria).
Azpeitiko Joan Sagasti eta Joan Balda (ikus [XVI. m.
(38-III) 17] agiria).
1.1.14.5. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
obligazio-agiriak
- 1538-IV-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1538-II-12an, Getarian, Esteban Eztiolaren aurrean bauaren aurrean Arroako Joan Armendia eta Zestoako
Maria Perez Irarrazabalgoa (Joan Martinez Amilibia- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu ziren. Joan ArPortukoa eskribauaren alarguna) azaldu zen. Maria- mendiak Joan Perezi 50 kintal burdina totxotan Eguren senar zenak lehenago zorra egin zion Zestoako berri egunerako emango zizkion Liliko olatxoan; izan
Domenja Lili zenari. Geroztik, zorra ordaindu ez zue- ere, burdina haien balioa Joan Perezi maileguz hartu
lako, Domenjaren oinordeko Joan Perez Idiakaitz-Li- baitzion. Lekuko Martin Zubiaurre, Anton Arretxe eta
likoa semeak Maria Perezek Getariako portuan zuen Joan Aranburu izan ziren.
etxea eta ondasunak exekutatu egin zizkion. OtsailaEgun eta leku berean, eskribau bera aurrean zela,
ren 12an, ordea, Maria Perezek obligazio-agiria eman
zion Joan Perezi zorraren azken 19 dukatak eta auzi- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zien
gastuen 9 errealak ordaintzeko. Hurrengo abuztuaren Zestoako Martin Esteban Makatzagari eta Domingo
amaierarako ordainduko zion guztia, eta bitartean Lizarrarats semeari, eta Mutrikuko Pedro OrmaetxeaMaria Perezek bere ezkontzara eramandako dotea hi- ri. Hiru hauek Valladolidko Villalon herrira joango
ziren, “garizumako feriara”. Han Joan Perezentzat
potekatuta egongo zen.
Valentzian igorritako truke-letrak eta zedulak, eta gaiObligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren: nerako zorrak, kobratuko zituzten. Letrak eta zedulak
Zestoako Martin Artzuriaga, eta Getariako Martin trukatu, birtrukatu eta protestatu ahal izango zituzten,
Amilibia apaiza (Maria Perez Irarrazabalgoaren se- eta zordunak auzitara eramateko ahalmena ere bazuten.
mea) eta Joan Leaburu.
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1.47. irudia.
ezenarrogoikoa
baserria.

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Martinez Lilikoa eta Joanes Garratza apaizak,
eta Domingo Aranguren. Ahalordea jasotako bat Domingo Lizarrarats semea zenez gero, Sevilla utzi eta
jaioterrira itzuli zela pentsa daiteke (ikus [XVI. m.
(38-IV) 4] agiria).
- 1538-IV-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Ezenarro eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan Ezenarrok
konpromisoa hartu zuen Joan Perezentzat Pikote haitzeko markatutako basoan egur-ikatza egiteko. Joan
Perezek 25 marai ordainduko zizkion karga ikatzeko Joan Ezenarrori, eta honek lana berehala hasi eta,
etenik gabe, hurrengo ekaineko San Joan egunerako
dena amaituta edukiko zuen.

burdina totxotan ekarriko zizkion bere kontura, zergak ordainduta, Liliko olatxoraino urte hartako Domu
Santu egunerako. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, berriz, burdina haien balio osoa egun hartan ordaindu
zion. Kontratuan lekuko Martin Esteban Makatzaga,
Joan Arretxe eta Anton Arretxe zestoarrak izan ziren,
eta Joan Armendia arroarra ere bai.
Jarraian Joan Perez Zestoarrak Joan Armendia
arroarrarekin egin zuen tratua. Aipatutako egun bererako 100 kintal burdina totxotan ekarriko zizkion
zestoarrari Liliko olatxoraino (Liliberaino). Joan Armendiak ere egun hartan jaso zuen burdinen balioa
dirutan.
Lekuko lehen aipatutako hiru zestoarrak eta Joan
Perez Areitzagakoa arroarra izan ziren (ikus [XVI. m.
(38-IV) 26] agiria).

Joan Perezek egun hartan 6 dukat aurreratu zizkion, eta gainerakoa ikatzak egin ahala ordainduko
- 1538-V-4an, Zestoako errebalean, Blas Artazuzion. Lekuko Joan Gorosarri, Domingo Ezenarro eta
Domingo Goienetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (38- biaga eskribauaren aurrean Martin Indo eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Joan Perezek MarIV) 22] agiria).
tini maileguz 24 dukat eman zizkion, eta honek zorra
- 1538-IV-27an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola bi hilabete barru ordainduko zion. Lekuko zestoar
eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Arroako hauek izan ziren: Joanes Ibañeta, Domingo Arrona
Joan Perez Areitzagakoa eta Zestoako Joan Perez eta Martin Esteban Makatzaga (ikus [XVI. m. (38-V)
Idiakaitz-Lilikoa. Arroarrak zestoarrari 125 kintal 3] agiria).
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- 1538-V-9an, Zestoan, Lili ondoko hariztian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Zubiaurre
eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Martinek eta Joan Perezek desadostasunak zituzten Zestoako
partean Sastarain etxearen gainean zegoen intxaurdi
baten eskubidez. 20 intxaurrondo zahar eta landatzeko lekua zituen.

- 1538-VII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Zarauzko erroldako Joan Martinez Amilibikoa eskribaua
azaldu ziren. Joan Perezek Joan Martinezi maileguz
30 dukat eman zizkion, eta honek hari zorra hurrengo
abuztuko lehen igandean ordainduko zion.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri
Elkarren arteko auziak saihestearren, Martinek eskribaua, Domingo Arrona, Pedro Artzeluz eta Pedro
Joan Perezi 12 dukatean saldu zizkzion itnxaurdiari Etxeberria (ikus [XVI. m. (38-VII) 11] agiria).
buruzko eskubideak, eta handik aurrera lilitarraren- 1538-VIII-5ean, Zestoako Lilin, Blas Artazubiatzat geratuko zen. Martin Zubiaurrek bermeak eman
zituen kontratu haren aurka ez joateko. Beste pertso- ga eskribauarengana Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
naren bat edo batzuk aurka azaltzen baziren, Martinek Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa (Nuarbeko Errazti
bere kontura eramango zituen auzitara eta kenduko burdinolako olagizona) hurbildu ziren. Joan Perezek
Martin Perezi 300 kintal burdina mehearen balioa dizituen oztopoak.
rutan maileguz eman zion, eta honek zorra hurrengo
Lekuko hauek izan ziren: Joan Akoa, Urbano Txi- martxoko Andre Mariaren egunean burdinak Beduan
utzita ordainduko zion. Burdinak Muskizko eta Porriboga eta Azpeitiko Joan Berastegi.
tugaleteko burdin mearekin lortutakoak izango ziren.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zire- 300 kintal burdina mehe haiez gain, Joan Perezek eta
la, Martin Zubiaurrek Joan Perezi 30 dukat maileguz Martin Perezek elkarri ez zioten ezer zor, kontuak
hartu zizkion, premia zuelako. Zor hura urtebete ba- eginda erabaki zutenez.
rru itzuliko zion Martinez Joan Perezi (ikus [XVI. m.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
(38-V) 6] agiria).
Martin Izarra, Joango Arretxe eta Joan Arano (Martin
- 1538-VI-23an, Zestoan, Esteban Eztiola es- Arano mandazainaren semea).
kribauaren aurrean Arroako Sebastian Zelaieta eta
Egun hartan, Zestoan, eskribau beraren aurrean,
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren.
Elkarren artean izandako tratuen kontuak egin eta Se- Martin Perez Erraztikoa eta Kantabriako Noja herriko
bastiani 315 maraiko zorra azaldu zitzaion. Orduan- Pedro Redondo elkartu ziren. Pedro, hain zuzen, Lope
txe, gainera, Joan Perezek beste 4 dukat (2 dobloitan) Casas jaunaren ordezkari zen, eta urte hartan Martin
eman zizkion, eta zorra guztira 4 dukat eta 315 ma- Perezi 1.500 kintal burdin mea zerbitzatu zizkioten.
Kintal haiek 112 dukat balio zuten, eta Martin Perezek
raikoa zen.
106 dukat ordaindu zizkion. Beste 6 dukatak, Pedro
Sebastian Zelaietak zor osoa Beduako errenteriatik Redondok Azpeitiko Barrenolako andreari zor zizkioZestoako Liliko burdinolaren plazaraino burdin mea lako, Martin Perezek Barrenolako andreari emango
garraiatuta ordainduko zion. Kintal bakoitza garraia- zizkion. Ordainagirian lekuko honako zestoar hauek
tzearen prezioa 6 maraikoa zen. Sebastianek garraio- izan ziren: Joan Martinez Lilikoa, Joan Pagino eta
lan guztiak hurrengo Domu Santu egunerako amaitu- Joan Zubiaurre (ikus [XVI. m. (38-VIII) 5] agiria).
ta edukiko zituen. Obligazio-agirian lekuko honako
- 1538-X-25ean, Zestoako errebalean, Blas Artazuzestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro apaiza, Pedro Artzubiaga eta Joan Akoa (ikus [XVI. m. (38-VI) biaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik
Arroako Domingo Etxenagusia eta Joan Egaña, eta,
18] agiria).
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1.48. irudia. azpeitiko
Barrenola.

bestetik, Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. Joan haiek Maria Perez Altzolaraskoari eta seme Kristobal
Perezek beste biei egun hartan 12 kintal burdina pleti- Artzubiagari kobratzeko.
naren balioa (pletina bakoitza 2 “ertz” pisukoa izanik)
Katalina Baltzolak, gainera, zin egin zuen eginmaileguz eman zien, eta hauek zorra hurrengo mardako agiriak zioenari ez ziola aurka egingo. Lekuko
txoko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten.
hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Tomas Amilibia,
Obligazio-agirian lekukoetako bi Esteban Arta- eta Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa, Andres
zubiaga eta Domingo Aizarnazabal izan ziren (ikus Idiakaitz eta Martin Olaskoaga (ikus [XVI. m. (38XI) 8] agiria).
[XVI. m. (38-X) 30] agiria).
- 1538-XI-11n, Iraetako zubian, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Debako Katalina Baltzola Martin Elorriaga senarrarekin azaldu zen. Bertan zen Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa ere. 1537-II-13an,
arbitro epaileen erabakiz, Maria Perez Altzolaraskoa
eta seme Kristobal Artzubiaga kondenatu egin zituzten Katalina Baltzolari 120 dukat ordaintzera. Lau urtez irailean San Migel egunez 30na dukat ordainduko
zizkioten (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (15361537) liburuko [XVI. m. (37-II) 7] agiria).
1537. urtean Katalinak 30 dukat Blas Artazubiagaren eskutik jaso zituen, baina 1538an ez zioten
ordaindu, eta auzitara jo zuen. Orduan Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak ordaindu zizkion Katalina Baltzolari urte hartako 30 dukatak. Katalinak eta semarrak
eskubide guztiak eman zizkioten Joan Perezi 30 dukat

1.1.15. Martin Zubiaurreren eta Domenja
Akoabarrenaren agiriak
- 1538-I-22an, Zestoan, Martin Zubiaurre eta Oikian
bizi zen Maria Oribia agertu ziren Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean. Martinek merioordearen bidez
Mariaren ohe bat eta beste zenbait gauza bereganatu
zituen (merioaren auzi-gastuak izan ezik), eta haien
ordainagiria eman zion. Lekuko Zestoako Julian Olazabal eta Frantzisko Olazabal izan ziren (ikus [XVI.
m. (38-I) 20] agiria).
- 1538-IV-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Bergarako Joan Mazolaegi eta Zestoako
Martin Zubiaurre azaldu ziren. Lehenago Martinek
Joani Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren aurrean 7 dukateko zorra egin zion, eta egun hartan zes-
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toarrak 7 dukatak itzuli egin zizkion. Beraz, Joanek
Martini ordainagiria eman zion, honako hauek lekuko
izanik: Gregorio Elizalde, Migel Artazubiaga eta Frantzisko Olazabal (ikus [XVI. m. (38-IV) 3] agiria).
- 1538-V-25ean, Zestoan, Joan Otaegi eta Martin
Zubiaurre elkartu ziren. Martin Zubiaurre, hain zuzen, Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenaren emazte eta
seme-alaben izenean zegoen. Elkarren artean izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta egun hartara
arte elkarri egindako zorrak kitaturik geratu ziren.
Lekuko Martin Arzallus, Frantzisko Zubiaurre (Martin Ibañezen semea) eta Bartolome Loiola izan ziren
(ikus [XVI. m. (38-V) 17] agiria).
- 1538-V-25ean, Zestoan, Martin Zubiaurrek ahalordea eman zien anaia Joan Zubiaurreri eta Azpeitiko Frantzisko Zarateri eta Pedro Ondarrari, Esteban
Eztiola eskribauaren bidez. Azpeitiko Marina Eizagirrek ondasun batzuk exekutatzeko eskea egin zuen
auzitan, eta hain zuzen aurka egingo zioten ahalordea zuten hirurek. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Martin Arzallus eta Frantzisko Zubiaurre, eta Saiazko
Domingo Agote (ikus [XVI. m. (38-V) 18] agiria).
- 1538-VI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Andres Areitzaga eta Zestoako Domenja Akoabarrena alarguna bildu ziren.
Andresek Domenjari eta honen seme Frantzisko Zubiaurreri 7 dukateko zaldi beltz gorrizta, kopeta zurikoa, orduan erosi zien (1 dukat = 375 marai). Zorra epeka ordainduko zien: erdia hurrengo iraileko
San Migel egunean, eta beste erdia hurrengo urteko
maiatzaren 1ean. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Blas Artazubiaga, Domingo Arrona eta Joan Otaegi,
eta Azpeitiko Joan Garagartza (ikus [XVI. m. (38-VI)
1] agiria).
- 1538-VI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Domenja
Akoabarrena (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna), eta, bestetik, Azpeitiko parteko Lasaoko Gallari baserrian bizi zen Joan Zubiaurre (Joan Martinez
Zubiaurrekoaren semea). Martin Ibañezek lehenago

1.49. irudia. azpeitiko ondarra etxea.

Joan Zubiaurreri maileguz 10 dukat eman zizkion, eta
egun hartan Domenjak beste 6. Beraz, Joan Zubiaurrek 16 dukateko zor osoa hurrengo abuztuko Andre
Mariaren egunetik hasita urtebeteko epean ordainduko zuen.
Joan Zubiaurrek zor osoa ordaindu arte hipotekatu egin zituen ganadu hauek: zaldi beltza, idi parea,
sei behi eta 120 ardi eta ahuntzen erdiak. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats apaiza,
Joan Garratza, Migel Artazubiaga eta Martin Esteban
Makatzaga (ikus [XVI. m. (38-VI) 13] agiria).
- 1538-VI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Lasaoko Gallarin bizi zen Joan Zubiaurrek (Joan Martinez Zubiaurrekoaren semeak)
ordainagiria eman zion Domenja Akoabarrenari. Domenja, hain zuzen, Martin Ibañez Zubiaurrekoaren
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alarguna zen, eta Joan Zubiaurre iloba. Martin Ibañezek bizi zenean Joan Martinez ilobari maileguz 24
dukat eta Gaztelako 7 erreal eman zizkion, eta Joan
Zubiaurrek obligazio-agiria eman zion Domenjari zorra egun hartatik urtebeteko epean ordaintzeko. Joan
Zubiaurrek bere hainbat ganadu (zaldi beltza, idi parea, behiak, ardiak eta ahuntzak) hipotekatu egin zituen zor osoa ordaindu arte.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Joan
Pagino eta Asentzio Arretxe.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan zirela,
Domenja Akoabarrenak beste ordainagiri bat eman
zion Fernando Sorazabali. Fernandok, batetik, Joan
Oliden gazteak Domenjari egindako 3 dukateko zorra ordaindu zion. Bestetik, Joan Torresek Domenjari
egindako beste 3 dukateko zorra ere ordaindu zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Garratza Azkenik, Fernandok Domenjari hartutako urdaiagatik
eta Antonio Lizarrarats apaizak, eta Martin Esteban 3 dukat, 4 erreal eta 7 marai ordaindu zizkion. DoMakatzaga eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (38- menja alargunak guztiaren ordainagiria eman zion
Fernandori.
VI) 15] agiria).
Ondoren, Fernando Sorazabalek Domenjari ordai- 1538-VII-10ean, Zestoan, Martin Zubiaurrek
Joan Arretxeren emazte Marina Artigari obligazio- nagiria eman zion; izan ere, honek lehen zor zizkion
agiria eman zion, maileguz hartutako 4 dukat Mari- 18 dukat eta 250 maraiko zorra ordaindu egin baitzion
nak eskatutakoan itzultzeko konpromisoaz. Lekuko (ikus [XVI. m. (38-VIII) 14] agiria).
Esteban Eztiola izan zen (ikus [XVI. m. (38-VII) 13]
- 1538-VIII-28an, Zumaian, Joan Arbestain eskriagiria).
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zestoako
- 1538-VII-24an, Ibañarrietan, Esteban Eztiola Martin Zubiaurre eta Aizarnazabalgo Joan Esnal gazeskribauarekin hauek bildu ziren: batetik, Zestoako tea, eta, bestetik, Zumaiako Domingo Arriola olagizoMartin Zubiaurre (Zubiaurre etxearen jabea), eta, na. Haiek honi maileguz 30 kintal burdina pletinatan
bestetik, Marina Artiga (Joan Arretxeren emaztea). hartu zizkioten, eta zorra ordaintzeko obligazio-agiria
Marinak Martini 20 dukat maileguz eman zizkion, eta eman zioten. Burdinak hurrengo Domu Santu egunean emango zizkioten Beduako, Oikiako edota NaMartinek zorra 8 egun barru ordainduko zion.
rruondoko errenterian, zerga guztiak ordainduta.
Lekuko honako hauek izan ziren: Lope Irure, PeObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zudro Oñati errementaria eta Martin Belez Arbestaingoa
(Joan Belez Arbestaingoaren semea) (ikus [XVI. m. maiako Pedro Zabala eta Joan Indo, eta Bilboko Joan
Mustrikauri. Jarraian Martin Zubiaurrek konpromisoa
(38-VII) 27] agiria).
hartu zuen Joan Esnal obligazio hartatik onik eta kal- 1538-VIII-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- terik gabe ateratzeko; izan ere, zor osoa berez Martinkribauaren aurrean Domenja Akoabarrena (Martin ena baitzen (ikus [XVI. m. (38-VIII) 24] agiria).
Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna) eta Fernando Sorazabal (Iraetako olagizona) aurkeztu ziren. Joan 1.1.16. Lasaotarren kontratu eta agiriak
Zubeltzuk Domenjari 7 dukat zor zizkion, eta Fernando Sorazabal fidatzaileak ordaindu zion zorra. Beraz, - 1538-I-13an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaDomenjak ordainagiria eman zion Fernandori, eta es- ren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao eta Sebastian
kubide guztiak ere eman zizkion Joan Zubeltzuri eta Oliden (Arangurengo maizterra) azaldu ziren. SebasMartin Otxoa Ermukoari (honek ordainketa segurtatu tianek Maria Nikolasentzat Lasaoko mendietan ikatza
behar zuelako) 7 dukatak gehi egindako gastuak ko- egingo zuen, adituek esandako prezioan, guztira 20
bratzeko.
dukateko balioraino. Maria Nikolasek lanaren aurre- 82 -
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1.50. irudia. Lasaoko ermita.

betetzen ez zuen aldeak 500 dukateko isuna ordaindu
beharko zuen. Maria Akertzak eta Maria Nikolasek
zin egin zuten agiriak zioena bete egingo zutela. Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Joan Otxoa ArtazuAgirian lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako biagakoa (Aizarnako erretorea), eta Zarauzko Beltran
Joan Ezenarro eta Asentzio Arretxe, eta Azpeitiko Si- Mendia eskribaua (ikus [XVI. m. (38-IV) 11] agiria).
mon Ibarluze (ikus [XVI. m. (38-I) 7] agiria).
- 1538-V-26an, Zestoan, Anton Lasaok ahalordea
- 1538-IV-8an, Aizarnako plazan, Blas Artazubia- eman zien Zestoako Isabel Iraeta serorari, Joan Zuuga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik beri eta Martin Otxoa Ermukoari. Zenbait pertsonak
Maria Nikolas Zabala-Lasao (Lasao etxeko andrea, Anton Lasaori zorrak egin zizkion eta haiek kobraMartin Gartzia Lasaokoa senar zenaren, Joan Gartzia tzen saiatuko ziren Esteban Eztiola eskribauaren bidez
Lasaokoaren eta gainerako seme-alaben izenean), eta, emandako ahalordea zuten hirurak. Lekuko zestoar
bestetik, Maria Akertza (Katalina Lasaoren alaba) hauek izan ziren: Gregorio Elizalde, Joan Amezketa
eta Txomin Arano (ikus [XVI. m. (38-V) 20] agiria).
bere senar Joanes Zarautzekin.
rapen gisa lehenago 12 dukat ordainduak zizkion, eta
egun hartan azken 8 dukatak eman zizkion Sebastiani.
Honek konpromisoa hartu zuen berehala lanean hasi
eta ikatz guztiak egin arte lana ez eteteko.

Maria Akertzak zioenez, ama Katalina zenaren bidez senipartea zegokion Lasaoko etxean, baina Maria Nikolasek ezetz zioen. Auzia ebazteko, bi aldeek
arbitro epaileak izendatu zituzten: Asteasuko Martin
Ibaiaga eta Azpeitiko Domingo Ibañez Irarragakoa.
Bi arbitroek, ados jartzen ez baziren, hirugarrena
izendatu ahal izango zuten.

- 1538-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean honako hauek elkartu ziren: batetik
Domingo Oiartzun bere seme Pedro Oiartzun eta Txomin Oiartzunekin, eta, bestetik, Lasaoko Maria Nikolas Zabala-Lasao andrea. Domingo bere emazte Maria
Zuarro eta Pedro eta Txomin semeak Azpeitiko partean
Lasaoko etxeak zuen Zuarro baserrian maizter ziren.

Domingo Oiartzunek eta bere bi semeak konproEpaia 30 egun barru eman beharko zuten, baina
epea beste 10 egunez luzatu ahal izango zen. Epaia misoa hartu zuten Maria Nikolasentzat Orolditzako
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- 1538-VI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribasoetan (Azpeitiko partean) 1.000 karga ikatz egiteko. Karga ikatzaren prezioa 2,5 txanponekoa izango bauarengana Maria Nikolas Zabala-Lasao andrea eta
zen (1 txanpon = 7,5 marai), eta lan guztiak bi urteko Joan Arano hurbildu ziren. Joan Aranok Zestoako
Kontzejuari mendiak hartu zizkion, Izedibelarren?,
epean amaituta egongo ziren.
Artzegian eta Saroezarretan, guztira 1.110 karga ikatz
Lehenago Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauaren egiteko. Karga ikatzagatik Joan Aranok 3 txanpon oraurrean Domingo Oiartzunek eta emazte Maria Zua- daindu behar zizkion Kontzejuari.
rrok 12 dukat maileguz hartu zizkioten Maria Nikolas
Egun hartan, ordea, Joan Aranok Kontzejuari harandreari, eta ondoren beste 10 dukat ere bai, eta egun
hartan beste 10 dukat. Beraz, Lasaoko andreak guztira tutako basoak Maria Nikolasi eman zizkion prezio
32 dukat aurreratu zizkien, eta ikatzak egin ahala or- berean, eta honek egingo zituen aipatutako ikatzak
dainduko zien gainerakoa. Ikazkintzako lanak hasi eta beretzat Kontzejuari ordainduta. Lekuko hauek izan
ez zituzten etengo amaitu arte. Bestela Maria Niko- ziren: Joan Gartzia Lasaokoa, Joan Otaegi, Joan Zelasek Domingoren kontura lanak beste batzuen bidez laia-Intzina eta Blas Artazubiaga (ikus [XVI. m. (38VI) 20] agiria).
egin ahal izango zituen.
Pedro Oiartzun eta Txomin Oiartzun semeek, 25
urte bete gabeak zirelako, zin egin zuten obligazioagiri haren aurka ez zirela inoiz hasiko. Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Gartzia Lasaokoa (Maria
Nikolasen semea), Joan Otaegi, Martin Azpiazu eta
Azpeitiko Migel Etxegarai.
Aipatu beharra dago agiri honetan azaltzen den Zuarro (baserriaren izena) eta Juarros (Burgosko eskualdearen izena) gure iritziz euskarazko “zuhar” (edo “zumar”) erroa dutela (ikus [XVI. m. (38-V) 21] agiria).

- 1538-IX-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ana Lasao alarguna eta Martin Gabiria bildu ziren. Zabaleta baserriaren nagusi Ana
Lasaok ordainagiria eman zion Martin Gabiria maizterrari. Errentamendu-agiria Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren bidez egin zuten bere garaian.
Martinek errentagatik zor ziona ordaindu zion, 5
dukat eta 45 marai izan ezik, eta Anak ordainagiria
eman zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolome Etxabe, Asentzio Arretxe eta Joan Martinez
Erretzabalgoa.

1.51. irudia. Zabaleta
baserriaren aurriak.
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Jarraian Ana Lasaok Martin Gabiriari Zabaleta baserria urtebeterako errentan eman zion, bere lur, sagasti, baratze eta gaztainadiekin. Ana Lasaok beretzat
gorde zuen Esteban Aisoro bikarioak erabiltzen zuen
sagastia. Errenta aldia hurrengo San Migel egunean hasiko zen. Urteko errenta 3 dukat eta 9 errealekoa zen.
Baserriko ganadua erdi bana haziko zuen Martin Gabiriak, eta galerak bazeuden seinaleak erakutsi beharko
zituen. Maizterrak urtearen amaieran ordaindu beharko
zuen errenta (ikus [XVI. m. (38-IX) 18] agiria).

na errementaria azaldu ziren. Lehenago, 1537-XII-18an,
Martinek Frantziskori obligazio-agiria eman zion 75 aizkora zerbitzatzeko (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-XII) 8] agiria).

- 1538-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Ana Lasao alarguna eta Martin Gabiria elkartu
ziren. Martin maizter zegoen Ana Lasaoren Zabaleta
baserrian, eta lehenago Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren aurrean egidako errentamendu-kontratua bete
zuelako, Anak Martini ordainagiria eman zion. Martinek
ere eman zion Anari, honek ere bere partea bete zuelako.
Handik aurrera Anak eta Martinez Esteban Eztiolaren aurrean 1538-IX-14an egindako errentamendu-kontratuak
jarraituko zuen indarrean.

- 1538-III-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Joan Bengoetxea
eta Pedro Egaña (Sebastian Artazubiaga zenaren suhiak), Frantzisko Olazabal eta Maria Otxoa Akertzakoa emaztea, eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatua.

Egun hartan Pedrok aizkorak eman zizkion, eta
ordainduta zeudenez gero, kontuak garbituta geratu
ziren. Agirian lekuko hauek izan ziren: San Joan Elgoibar, Joan Garratza, Migel Artazubiaga eta Pedro
Akoa (ikus [XVI. m. (38-I) 22] agiria).

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak Frantzisko Olazabal eta emaztea Sebastianena izandako etxera sartu
zituzten, eta hauek bertan ibili ziren, ateak eta leihoak
itxiz eta irekiz, etxearen jabe zirela adieraztearren.

Egun hartan, otsailaren 11n, Martinek delako 75
aizkorak eman egin zizkion, eta Frantziskok ordainagiria luzatu zion. Lekuko Joanes Ibañeta, Martin
Zubiaurre Akoakoa eta Josefe Igartza izan ziren (ikus
[XVI. m. (38-II) 15] agiria).

Sebastian Artazubiagak San Joan Perez lizentziatuari zorrak utzi zizkion Altzolarats jauregiko burdinolaren errentagatik eta maileguz hartu zizkion
diruengatik, Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Ar- aurrean egindako agirien arabera. Zor haien zati bat
tiga, Martin Zubiaurre eta Kristobal Olaskoaga (ikus ordaintzeko, Joan Bengoetxea eta Pedro Egaña suhiek
saldu egin zuten Sebastianek Zestoako hiribilduan
[XVI. m. (38-XI) 7] agiria).
zuen etxea. Jakobo Ipintzaren eta Maria Antxietaren
1.1.17. Frantzisko Olazabalen kontratuak etxeen arteko etxea zen, eta Frantzisko Olazabali eta
emazteari 105 dukatean saldu zieten.
- 1538-I-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauareOrduantxe ordaindu zituen 105 dukatak Frantziskin Frantzisko Olazabal eta Pedro Basabe elkartu ziren. Lehenago, 1537-XII-18an, Pedrok konpromisoa kok, eta dirua zuzenean San Joan Perez lizentziatuak
hartu zuen Frantziskori Zestoan burdinazko 75 aizko- jaso zuen, Sebastianek egindako zorraren zati bat orra zerbitzatzeko (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN daintzeko. Salerosketa-agirian lekuko zestoar hauek
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-XII) 16] agiria). izan ziren: Joan Martinez Lilikoa, Joanes Garratza,
Pedro Artzubiaga, Anton Arretxe eta Pedro Akoa.
Haien balio kobratu zuen.

Ondoren, leku berean, Frantzisko Olazabalek Ma- 1538-II-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Frantzisko Olazabal eta Errezilgo Martin Barre- ria Joango Ganbara amaginarrebari ordainagiria eman
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zion. Frantzisko Maria Otxoa Akertzakoarekin ezkondu
zenean, Maria Joangok 100 dukateko dotea agindu zion,
eta egun hartan 55 dukat ordaindu zizkion. Frantziskok
diru hura egun hartan etxea erosteko erabili zuen. Amaginarrebari dotearen zati ziren dukat haien ordainagiria
eman zion (ikus [XVI. m. (38-III) 29] agiria).

konpromisoa hartu zuen ama obligazio hartatik onik
ateratzeko. Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Pedro Akoa, eta Arroako Martin Diaz Ermukoa
eta Joan Areitzaga (Joan Areitzagaren semea) (ikus
[XVI. m. (38-VIII) 10] agiria).

1.1.18. Bedua etxekoen kontratu eta
- 1538-V-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- agiriak

bauaren aurrean Maria Joango Ganbara alarguna, alaba Maria Otxoa Akertzakoa eta honen senar Frantzisko Olazabal azaldu ziren. Maria Joango amak alabari
eta suhiari ezkondu zirenean agindutakoa eman zien:
3 ohe berri jantzita, 7 zoronga, mahai-zapi handiak,
zilarrezko zinta, hiru soineko (bat berria), lutozko jantzia, oihalezko kapa eta arropa gordetzeko bi kutxa.

- 1538-III-23an, Beduan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Katalina Etxezarreta-Beduak ahalordea eman zien honako hauei: Zumaiako Lantzarote
Bedua semeari, Domingo Martinez Intxaustikoari,
Joan Akoari, Joan Fernandez Olazabalgoari, Migel Artazubiagari, Pedro Akoari eta Martin Otxoa
Ermukoari. Katalina andreak auzia zuen Azpeitiko
Senar-emazteek ordainagiria eman zioten Maria Amador lizentziatuarekin zilarrezko katilua eskatzen
Joangori, eta Maria Otxoak zin egin zuen agiriak zio- ziolako, eta ahalordea emandakoek ordezkatuko zuenari ez ziola aurka egingo. Lekuko Zestoako Esteban ten. Lekuko Zestoako Martin Lizasoeta, Sebastian
Artazubiaga, Pedro Artzubiaga eta Pedro Ziordia izan Zulaika eta Joan Gorosarri zestoarrak izan ziren (ikus
ziren (ikus [XVI. m. (38-V) 2] agiria).
[XVI. m. (38-III) 23] agiria).
- 1538-V-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Frantzisko Olazabalek ahalordea eman zion
emazte Maria Otxoa Akertzakoari. Biak ezkondu zirenean, Maria Joango Ganbara amaginarrebak bere
fidatzaileekin dotea agindu zien. 45 dukat artean kobratzeko zeuzkaten, bi marko pisatzen zuen katilua,
eta Zestoako hiribilduko “Palankadoan” (oraingo plazako Iraeta etxearen ondoan) Maria Joangok zeukan
orubea ere bai.

- 1538-IV-5ean, Beduan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Katalina Etxezarreta eta Maria Perez
Arronakoa andreekin Joan Belez Beduakoa elkartu zen. Joan Belezek Ibañarrietako bentaren errenta (azkena igarotako Eguberriak artekoa) ordaindu
zien bi andreei, eta hauek ordainagiria eman zioten.
Lekuko Zestoako Martin Indo, Arroako Joan Perez
Areitzagakoa eta Azpeitiko Joan Otxoa Urangakoa
izan ziren (ikus [XVI. m. (38-IV) 8] agiria).

Maria Otxoa Akertzakoak kobratuko zituen zor
haiek, eta auzitara jotzeko ahalmena ere izango zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Legarda, Martin Lizarrarats eta Anton Artetxe (ikus [XVI. m. (38V) 9] agiria).

- 1538-IX-20an, Beduan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurean hauek azaldu ziren: batetik bertako
Katalina Etxezarreta-Bedua eta Maria Perez Arronakoa, eta, bestetik, Getarian bizi zen Katalina Ortiz
Beduakoa (Katalina Etxezarretaren alaba eta Frantzisko Arronaren alarguna).

- 1538-VIII-10an, Beaingo San Lorenten, Arroako
Martin Ibarrola eta Zestoako Frantzisko Olazabal
Esteban Eztiolaren aurrean azaldu ziren. Martinek
zioenez, Frantziskori 30 kintal burdina ordaintzeko
konpromisoa hartu zuen, eta ama Domenja Ibarrola fidatzaile zen. Zor osoa ordea, Martinena zen, eta

Katalina Ortizek Katalina Etxezarreta amari 140 dukat
maileguz eman zizkion, Beduako mendietan itsasontzietarako oholak egiteko. Maria Perez Arronakoak, berriz,
Katalina Ortizi 29 dukat eta 24 marai hartu zizkion
maileguz, Beduako lonja eraikitzeko eta Aizarnan hilo-
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1.52. irudia. Beaingo
san Lorente ermita.

biagatik zeukaten auzirako. Maria Perezek eta Katalina eta Beduako etxearen kalterako zelako. Bi zestoarrek
Etxezarretak zor osoa hurrengo Pazko garizumakoan ziotenez, haien asmoa ez zen inori kalterik egitea.
ordainduko zioten, eta bitartean Beduako oholak Maria
Orduan Fernando Sorazabal agertu zen, Iraetako
Ortizen alde hipotekatuta geratu ziren.
olagizona, eta Nikolas Martinezen izenean jakinarazi
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zu- zion Katalinari, ez ziola eskubideetan kalterik egin nahi
maiako Lantzarote Bedua (Otxoa Martinez Beduakoa eta prest zegoela ordaindu beharrekoa ordaintzeko. Kazenaren anaia), eta Zestoako Martin Akoa eta Joan Be- talinak baimena eman zien, baina ardo haiek eramateko
baino ez. Lekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako
lez Arbestaingoa (ikus [XVI. m. (38-IX) 25] agiria).
Lope Izeta, eta Zestoako Martin Zubiaurre eta Erramun
- 1538-X-12an, Ibañarrietako Urtarainzabal mui- Edarritzaga (ikus [XVI. m. (38-X) 14] agiria).
noan, Arrozpide gainean, Katalina Etxezarreta-Bedua
- 1538-XI-13an, Beduan, Esteban Eztiola eskriBlas Artazubiaga eskribauarekin zegoen. Beduako lurretatik Zestoako Frantzisko Akoabarrena eta Fernan- bauaren aurrean Arroako Joan Oliden eta Beduako
do Iribarrena igarotzen ari ziren gurdia eta bi barrika Katalina Etxezarreta eta Maria Perez Arronakoa andre alargunak azaldu ziren. Maria Perezek eta Kataliardo zeramatzatela.
nak Beduako basoa saldu zioten Joan Olideni, bertan
Katalinak Frantzisko eta Fernandori nondik ze- 200 karga ikatz egin zitzan. 28 marai balio zuen karga
tozen eta noren ardoak ziren galdetu zien. Ardoak ikatza egiteko egurrak, hau da, guztira 15 dukat ken
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunarenak omen 25 marai.
ziren. Zumaiatik itsasadarrean gora Eskazabal (edo
Joan Olidenek orduan bertan 10 dukat eman zizEskasabel) izeneko lekuraino ekarri eta han Joan Fernandez Dorrekoaren lurretan lehorreratu eta gurdian kien bi alargunei, eta gainerako 5 dukatak ken 25 maraiak 1539ko Errege egunean ordainduko zizkien. Lezeramaten ardoa.
kuko honako hauek izan ziren: Arroako Joan ZubelKatalinak eragotzi egin zien handik igarotzea, ar- tzu, Zestoako Martin Lizaso eta Azpeitiko Joan Leitza
bitro epaileen epaiak eta errege-aginduak zeudelako, (Joan Martinez Lasaokoaren mandazaina).
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1.53. irudia. Beduako
portua.

Jarraian, leku berean eta eskribau bera aurrean
zela, Maria Perez Arronakoak (Otxoa Martinez Beduakoaren alargunak) Beaingo San Lorenteko Ana
Agote serorarekin batera, ahalordea eman zuen. Maria Perez bere seme-alaben tutore eta zaintzaile gisa
zebilen, eta hauek zituen seme-alabak: Migel Otxoa
Beduakoa, Maria Ortiz Beduakoa eta Katalina Bedua.
Beduako etxearena zen San Lorente ermita, eta patronatua Maria Perezen esku zegoen.

Zelaieta zenaren eta Grazia Artigaren alaba. Klemente Aisoro apaizak ezkondu zituen Zestoako elizan.

Kristobal Zelaieta zenak bere testamentuan ahalmena eman zion Grazia emazteari haien etxe eta ondasunak Maria alabari edo Martin Zelaieta semeari emateko. Graziak dohaintzan Maria Zelaietari eta Martin
Legardari ondasun hauek eman zizkien: Zestoako hiribilduko etxea (Kalabarreneko plazatxoan - oraingo
Pio Baroja plazatxoan - Maria Martinez Lilikoa alarBestalde, San Lorenten serora izandako Grazia gunaren etxe ondoan zegoena), Gurutzeagako bide
Irurek eta Ana Irurek zenbait mailegu eman zuten, eta ondoko baratzea (“Palankado” aldekoa, oraingo hehaiek (eta beste zenbait zor) kobratzea Maria Perezi rriko plazan zegoen portale ondokoa, Joan Martinez
eta Ana Agoteri zegokien. Ondorioz, haiek kobratze- Amilibikoa eta Esteban Eztiola eskribauen baratzeen
ko ahalordea eman zieten Zumaiako Lantzarote Be- artekoa), eta Arretxeazpiko sagastia (Fernando Olazaduari, Anton Garateri eta Lope Fernandez Izetakoari, balen eta Anton Arretxeren sagastien artekoa).
eta Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari,
Joan Herediari eta beste bi prokuradoreri. Lekuko
Grazia Artigak dohaintzan emandako ondasun
Joan Oliden, Joan Zubeltzu eta Martin Lizaso izan zi- haien guztien gozamenaren erdia beretzat izango
ren (ikus [XVI. m. (38-XI) 11] agiria).
zuen bizialdirako. Graziak eskubide hura hil baino
lehen senar-emazteei ematen bazien, hauek manten1.1.19. Zestoan izandako zenbait ezkontza du beharko zuten ama bizi zen artean. Gero hiletak,
hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren ur- 1538-I-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- teurrena egin beharko zizkioten. Graziak, gainera, 10
bauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Martin dukat balio zuen zilarrezko katilua agindu zien, huLegarda zen, Joan Legardaren eta Santxa Gesalagaren rrengo ekaineko San Joan egunean emateko; baita 3
semea. Emaztea, berriz, Maria Zelaieta zen, Kristobal ohe eta arropak ere.
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Grazia Artigak fidatzaile hauek aurkeztu zituen:
Maria Artiga (Martin Olazabalen alarguna), Frantzisko Olazabal eta Joan Zuube. Grazia Artigak zioenez,
ama Teresa Artigak (Maria Zelaietaren amonak) hil
zenean Maria Zelaietari zekor bat agindu zion, eta
Graziak beteko zuen agindu hura.

tak zin egin zuen agiri haren aurka ez zuela adingabea
zela edo iruzurra egon zela edo beste ezer argudiatuko
(ikus [XVI. m. (38-I) 24] agiria).

- 1538-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Arroako
Kristobal Artzubiaga zen senargaia, Joan Artzubiaga
Martin Legardak ezkontzara 60 dukat ekarriko zi- zenaren eta Maria Perez Artzubiagakoaren semea.
tuen, eta diru hura hurrengo bi urteetan etxea konpon- Emaztegaia, berriz, Katalina Amilibia zen, Zestoako
tzen erabiliko zuen. Fidatzaile gisa Joan Legarda anaia Joan Amilibia hargin-maisuaren eta Domenja Zuubeaurkeztu zuen. Ezkontza seme-alabarik gabe hausten Amilibiaren alaba.
bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
Maria Perez alargunak Arroako Artzubiaga basebaziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza, eta
ezkontza aldiko irabazien erdia, bere jatorrizko enbo- rria bere soro, sagasti, mendi, baso eta gainerako ondasun guztiekin eman zien ezkongaiei. Gainera, Maria
rrera itzuliko ziren.
Perez amak e zuen beretzat gorde ondasunen gozameEzkontza-kontratuan lekuko honako hauek izan naren erdia, baina ezkongaien kargu izango zen hura
ziren: Domingo Arrona, Klemente Aisoro eta Do- hiltzen zenean hiletak eta elizkizunak egitea. Maria
Perezek Aizarnazabalgo Joan Atristain aurkeztu zuen
mingo Artiga.
fidatzaile gisa, eta biak arduratuko ziren dohaintzan
Egun eta leku berean, eskribau zein lekuko berak emandako ondasunen saneamenduaz, seniparteagatik
aurrean zirela, Martin Zelaietak (Mariaren anaiak) edo beste ezergatik erreklamaziorik baldin bazegoen.
bere seniparteagatik zegokiona jasotzeko eskubiJoan Amilibia hargin-maisuak, berriz, alaba Katade guztiak Maria arrebari utzi zizkion. Ama Grazia
Artigak seniparteagatik 30 dukat agindu zizkion, eta linaren dote gisa 52 dukat, bi ohe oso, arreoa eta arrohaiek kobratuta gainerakoa arrebarentzat izango zen, pak agindu zituen. 40 dukat Maria Perezentzat izango
aita zenaren borondatea errespetatuz. Martin Zelaie- ziren, eta 12 dukat Kristobalentzat. Epe hauetan or-

1.54. irudia.
aizarnazabalgo
amilibiaundi.
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dainduko zuen dotea: 5 dukat hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean (Maria Perezentzat); 15 dukat
hurrengo iraileko San Migel egunean (10 Maria Perezentzat eta 5 Kristobalentzat); beste 16 dukat 1539.
urteko San Migel egunean (11 Maria Perezentzat eta
5 Kristobalentzat); eta azken 16 dukatak 1540. urteko
San Migel egunean (11 Maria Perezentzat eta 5 Kristobalentzat).
Joan Amilibia hargin-maisuak fidatzaile hauek aurkeztu zituen: San Joan Amilibia semea, Joango Amilibia semea, eta Joan Ereño. Oheak eta arreoa senaremazteek eskatu ahala emango zizkien Joan Amilibiak.

goen Madalena, baina Joan Mateok ezetz zioen. Dena
den, Joan Mateoren baimena behar izanez gero, eman
egingo zion Madalenari agiri hura egiteko. Lekuko
Zestoako Joan Ereño, eta Zumaiako Tomas Amilibia
eta Domingo Amilibia anaiak izan ziren (ikus [XVI.
m. (38-VI) 25] agiria).
- 1538-VIII-18an, Arroan, Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eta Zestoako Blas Artazubiaga eskribauek, ezkontza-kontratua idatzi zuten. Senarra Zumaiako Joan Ganboa zen, Joan Martinez Ganboakoa
zenaren eta Maria Fernandez Otsangokoaren semea.
Emaztea, berriz, Zestoako Esteban Artazubiagaren
eta Katalina Ipintzaren Grazia Artazubiaga alaba zen.
Joan eta Grazia Elizaren aginduen arabera ezkondu
zituen apaizak.

Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe hausten
baldin bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe
hiltzen baldin baziren, dohaintza eta dote gisa emanMaria Fernandez Otsangokoak eta Joan Ganboak
dako ondasun bakoitza jatorrizko enborrera itzuliko
ezkontzara dohaintzan ondasun hauek eraman zituzzen, ezkontza aldian izandako irabazien erdiarekin.
ten: Zumaian kale berrian bizi ziren etxea; Agirre
Bai Maria Perezek eta bai Joan Amilibiak, konpro- baserria bere ganadu eta ondasun guztiekin; Iparramisoa hartu zuten bere fidatzaileak kontratu hartatik girreko sagastia eta mahastiak (itsasoaren ondokoak);
onik eta kalterik gabe ateratzeko. Lekuko honako beheko talai ondoko mahastia (Andres Perez Indanehauek izan ziren: Joan Perez Mantzizidorkoa, Domin- takoaren mahastiaren ondokoa); beste mahasti bat, talaiko bidearen ondokoa; Itzurungo beste mahasti bago Amilibia eta Tomas Amilibia.
tzuk (Joan Arteagaren eta Joan Perez Elorriagakoaren
Ondoren, eskribau beraren aurrean Arroako Ma- lurren ondoan); Zumaiako elizako hilobia; 10 ohe
dalena Areitzaga eta Katalina Areitzaga azaldu ziren. oso; zilarrezko 4 katilu; zorongentzako orratzak; eta
Joan Areitzaga zenaren eta Maria Perez Artzubia- 50 kintal burdina.
gakoaren alabak ziren, eta Arroako Artzubiaga baMaria Fernandez Otsangokoak ondasun haien goserrian zegokien seniparteari uko egin zioten anaia
Kristobal Artzubiagaren alde. Areitzaga etxean zego- zamenaren erdia beretzat izango zuen bizi zen artean.
Bizi zela gozamenaren erdia senar-emazteei ematen
kien seniparteari ez zioten uko egin.
bazien, hauek mantenduko zuten ama bizialdi osoan.
Maria Perez amak eta Kristobal anaiak Madalena Hiltzen zenean ohiko hiletak eta elizkizunak egingo
Areitzagari 12 dukat eta ohe bat agindu zioten dote zizkioten.
gisa, eta Katalina Areitzagari 10 dukat eta ohe bat.
Esteban Artazubiagak eta Katalina Ipintzak Grazia
Kopuru haiek Joan Amilibiak alabaren doteagatik
Maria Perezi ordaindu ahala emango zizkioten Ma- alabari dote hau agindu zioten: 100 dukat; zilarrezko
dalenari eta Katalina Areitzagari. Bi ahizpek zin egin katilua; eta hiru ohe oso. Bestalde, San Joan Artazubiaga anaiak Graziari hauek agindu zizkion: 100
zuten agiri hark zioenaren aurka ez zirela hasiko.
dukat; zilarrezko katilua; zilarrezko pitxerra; ohe bat,
Eskribauak galdera egin zion Madalena Areitzagari osoa; eta arropak. Ondasun hauek 15 eguneko epean
ea Joan Mateorekin ezkonduta zegoen. Baiezkoan ze- emango zizkioten Graziari.
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1. (1538)

1.55. irudia. Zumaiako
bista.

tetik, Zestoako Esteban Artazubiaga, emazte Katalina
Ipintza ete hauen seme San Joan Artazubiaga. Joan
Ganboa eta Grazia Artazubiaga ezkondu zirenean,
1538ko abuztuaren 18an egindako ezkontza-kontratuan Graziari bere gurasoek eta San Joan Artazubiaga anaiak dote hau agindu zioten: urrezko 200 dukat,
zilarrezko bi katilu, zilarrezko pitxerra, lau ohe oso,
Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten ba- soinekoak, arropak, arreoa, etab.
zen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
Egun hartan Graziaren guraso eta anaiak dote osoa
baziren, dohaintzan eta dote gisa emandako ondasun
eman zieten senar-emazteei eta Maria Fernandezi, eta
bakoitza bere jatorrizko enborrera itzuliko zen.
hauek ordainagiria eman zieten. Joan Ganboak eta GraGrazia Artazubiagak anaia San Joan Artazubiagaren zia emazteak zin egin zuten gurasoen eta anaiaren ondaalde uko egin zion gurasoen herentzian izan zezakeen sunetatik ezer ez zutela eskatuko. Ordainagirian lekuko
edozein eskubideri. Graziak eta Maria Fernandezek zumaiar hauek izan ziren: Joan Saez Akoakoa eskrizin egin zuten ezkontza-kontratuak zioenari ez ziotela baua, Joan Fernandez Dorrekoa, Martin Ibañez Amiliaurka egingo. Alde bakoitzak konpromisoa hartu zuen bikoa eta Joan Alos (ikus [XVI. m. (38-X) 9] agiria).
bere fidatzaileak kontratu hartatik onik ateratzeko.
Maria Fernandezek eta Joan Ganboa semeak fidatzaile hauek aurkeztu zituzten: Zumaiako Joan Fernandez Arbestaingoa eta Joan Saez Akoakoa. Esteban
Artazubiagak eta seme San Joanek aurkezturiko fidatzaileak zestoar hauek ziren: Blas Artazubiaga eskribaua eta Migel Artazubiaga.

1.1.20. Maria Sebastian Artigaren eta
Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Lope Izeta, Joan Esteban Arangurenen testamentuak

Fernandez Dorrekoa eta Migel Indaneta (ikus [XVI.
m. (38-VIII) 16] agiria).
- 1538-X-10ean, Zumaian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zumaiako Maria Fernandez Otsangokoa, Joan Ganboa
semea eta honen emazte Grazia Artazubiaga, eta bes-

- 1538-II-18an, Zestoako Artigagaraikoa (edo Ertxiñondo) baserrian, Maria Saustin (edo Sebastian) Artigak
testamentua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren
bidez. Hildakoan Zestoako elizan lurperatuko zuten,
Artigaraikoa etxearen hilobian, haren arbasoekin batera. Ohiko hiletak eta elizkizunak egingo zizkioten.
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Maria Sebastian Artigak zenbait limosna eman zituen: gatibu zeuden kristauak askatzeko, Gaztelako 2
erreal; Zestoako elizari, dukat erdia; Aizarnako elizari, 2 erreal; eta Santa Engraziako ermitari, zilarrezko
2 erreal. Maria Sebastianen arimaren alde 30na meza
emango zituzten Zestoako elizan Klemente Aisoro
eta Antonio Lizarrarats apaizek. Horrez gain, Maria
Sebastianek 3na erreal utzi zituen Esteban Aisoro
bikairoarentzat, Joan Martinez Lilikoarentzat, Joanes
Ibañetarentzat eta Domingo Urbietarentzat, haren arimaren alde mezak eman zitzaten.

nari. Zor haiek Maria Sebastianen semea ezkontzen
zenean jasotako dotetik ordainduko zituzten, eta ez
lehenago. Gainera, Fortun Iraeta senar zenari Maria Perez Altzolaraskoak eta Joan Ipintza semeak 12
dukat zor omen zizkioten.

Maria Sebastianek Marina Artigari dukat bat utzi
zion, eta Esteban Aisorori senar Fortun Iraetaren arimaren alde emandako 30 mezak ordainduko zizkioten.
Urte hartan Domenja ahizpak aukeratutako pertsona
behartsuei bost otarkada gaztaina eta bost otarkada sagar emango zizkieten. Artigagaraiko gaztaina Grazia
Ondoren Maria Sebastian Artigak bere zorren be- Artiga ahizparentzat izango zen, Domingo Olazabalrri eman zuen. Martin Ibañez Zubiaurrekoaren ondo- Artiga semea ezkontzen zen arte. Maria Zelaeta ilobari
rengoei dukat bat ordainduko zieten. Domenja Artiga 2 urteko biga eta ohe bat emango zizkioten.
ahizpa serorari 20 kintal burdina emango zizkioten,
Maria Sebastianek Artigagaraikoa baserrian 7
seniparteagatik zegozkiolako. Horrez gain Domenjari
egin zion 7 dukateko zorra ordainduko zioten. Mar- ardi, 21 ahuntz eta 2 behi zeuzkan. Gainera Edarritin Zubiaurreri 10 dukat ordainduko zizkioten. Gra- tzagakoek egindako zorragatik, 5,5 dukat ordaindu
zia Artiga ahizpa alargunari zor zizkion 10 dukatak zizkion Joan Badiolari. Horrez gain etxean 3 ohe oso
ere emango zizkioten. Domingo Lizarraratsi 6 dukat Domenja ahizpa serorari utzi zizkion. Bi kutxa eta
gainerako tresneria Domenja ahizpak zainduko ziemango zizkioten.
tuen. Beste zorren bat edo beste ordaintzeko agindua
Maria Sebastianen Fortun Iraeta senar zenaren ere eman zuen.
hartzekodunei 7 dukat ordainduko zizkieten (Grazia
Maria Sebastian Artigak oinordeko unibertsal
Iraetari, Maria Beltrango Iraetaren oinordekoei, Maria Lopez Iraetakoaren oinordekoei) eta Anton Aizar- Domingo Olazabal-Artiga semea izendatu zuen.

1.56. irudia. artiga
(edo arteaga) baserria
(desagertua).
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Estebanek ospitalean jantzitako ohea eta beste ohe
Domingo semea adinez nagusi izan baino lehen edo
testamentua egin baino lehen hiltzen bazen, oinor- huts bat zeuzkan. Barberuaren ohepekoa eta beste
deko Grazia Artiga edo honen ondorengoak izango zenbait gauza ospitaleko Maria Martinez arduradunaziren. Domingo Olazabal-Artiga semea adinez na- ri utzi zizkion.
gusi izan arte, Grazia Artiga ahizpak kudeatuko ziTestamentu-betearazle Domingo Aranguren
tuen ondasunak.
eta Maria Ruiz Arangurengoa izendatu zituen.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Gra- Domingoren emazte Maria Rruiz Arangurengoa
zia Artiga ahizpa, Joan Aurrekoetxea eta Domenja Ar- (Estebanen iloba) oinordeko unibertsal izendatu
tiga ahizpa serora. Testamentuan lekuko hauek izan zuen. Joan Igartza maisuak bere kontzientziaren
ziren: Joan Artiga, Julian Olazabal, Joan Legarda eta arabera zioena bete egingo zuten. Testamentuan
lekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubiaga,
Martin Legarda.
Domingo Azpuru eta Martin Akoa (ikus [XVI. m.
Lau egun geroago, Maria Sebastian Artigak kodizi- (38-VI) 19] agiria).
loa erantsi zion bere testamentuari. Maria Sebastianek
zioenez, bere Martin Olazabal (edo “Martieko” Ola- 1.1.21. Joan Arretxeren, Maria Joango
zabal) senar zenak zorra egin zion Lasaoko Maria Bengoetxearen eta Elbira Bulanoren
Nikolas Zabala-Lasao andreari, baina Maria Sebas- testamentuak
tian eta bere oinordekoak ez zeuden zor hura ordaintzera behartuta. Hala ere, Maria Nikolasek zin egiten - 1538-VII-14an, Zestoako Akoarretxen, Joan Arretxe
bazuen, 7 dukateraino ordainduko zioten Domingo ohean gaixo zela, testamentua egin zuen Esteban Ezsemea ezkontzen zenean etorriko zen dotetik. Hortik tiola eskribauaren bidez. Hildakoan Aizarnako elizan
aurrerakoa Joan “Zuri” Zuuberi edo zuzenbidez ze- Akoarretxekoen hilobian lurperatuko zuten. Ohiko
gokionari kobratu beharko zion. Lekuko Martin de hiletak, hirurrena, bederatziurrena eta bi urteurreneko
Legarda, Martin Akoa eta Klemente Aisoro izan ziren elizkizunak egingo zizkioten Aizarnako elizan. Or(ikus [XVI. m. (38-II) 25] agiria).
dainketa Joan Arretxeren alaba Maria Arretxe zenaren
eta Domingo Agirre suhi zenaren arteko kontratuaren
- 1538-VI-23an, Aizarnan, Esteban Arangurenek arabera egingo zen.
testamentua egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren
bidez. Aizarnako elizan Aranguren etxekoen hilobian
Aizarnako eta Zestoako elizetan 30na meza emanlurperatuko zuten, eta ohiko hiletak eta elizkizunak go zituzten apaiz hauek: Joan Martinez Lilikoak,
egingo zizkioten. Honako limosna hauek eman zi- Joanes Potzuetak, Joanes Ipintzak eta Joan Otxoa
tuen: gatibu zeuden kristauak askatzeko erreal erdia, Artazubiagakoak (Aizarnako erretoreak). Joan Arreeta Aizarnako elizako lanetarako beste erreal erdi bat. txek limosna hauek eman zituen: Aizarnako elizari,
dukat erdia; Santa Engraziako ermitari, erreal erdia;
Estebani Aizarnako Aranguren etxean zegokion Zestoako ospìtaleari erreal erdia; Zestoako elizari, bi
senipartea, Maria Arangureni (Domingo Arangurenen erreal; eta gatibu kristauak askatzeko erreal bat.
emazteari) utzi zion.
Ondoren Joan Arretxek bere zorren zerrenda egin
Bestalde, Martin Legarda gazteak dukat bat zor zuen: Joan Lizarraratsi, 7 erreal; Domingo Lizarraratzion. Sebastian Arangurenek beste dukat bat zor zion, si, 16 txanpon; Margarita Zuuberi, erreal bat; eta Joan
baina honek 2 erreal itzuli zizkion. Esteban Aranguren- Perez Idiakaitz-Lilikoari, 3 dukat. Katalina Makusek pertsonaren bati 15 erreal zor zizkion. Horien eske koari Londresko oihalez egindako kapusaia eman
zetorrenari, zin eginarazita, ordaindu egingo zizkioten. zion, zenbait zerbitzu egin ziolako.
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Joan Arretxek zioenez, doteagatik zenbait diru kopuru jasotzeko zeukan, eta haien ordainagiriak eskribauaren aurrean eman zituen, Aizarnako erretore Joan
Otxoa Artazubiagakoak eta, batez ere, Iraetako Maria
Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak bultzatuta. Berez, ordea ez omen zituen diru haiek kobratu.

Joan Arretxek zioenez, lehenago Martin Esteban
Makatzagaren esku zeuden kutxa bat eta izarak saldu
egin zituzten. Handik 40 txanpon jaso eta Petri Sabat
morroiari eman zizkioten lana ordaintzearren. Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa apaiza, Martin Arano eta Martin Esteban Makatzaga (ikus [XVI. m. (38-VII) 18] agiria).

Domingo Egurtzak idi parea gordetzeko eraman
- 1538-XII-21ean, Txiriboga ondoko Bengoetxea
omen zion Joan Arretxeri, baina gero saldu eta 6
dukat zor omen zizkion. Joan Arretxek etxean ganadu baserrian, bertako Maria Joango Bengoetxeak teshauek zeuzkan: 3 behi, urteko zekorra, txahal urrixa tamentua egin zuen, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Maria Joango Domingo Goiburueta zaldia.
Bengoetxearen alarguna zen, eta hiltzen zenean, AiAlaba Maria Arretxe zenaren eta suhi Domingo zarnako elizan, Bengoetxea baserriak zuen hilobi naAgirre zenaren artean bere garaian egin zen ezkon- gusian lurperatuko zuten. Hileta-egunean hilen meza
tza-kontratua ontzat eman zuen. Hauen seme Joaniko kantatuko zuten elizan. Hirurrena, bederatziurrena eta
Agirre legezko seme-alabarik gabe hiltzen bazen, urteurrena ere egingo zizikioten Aizarnako elizan.
Akoarretxe bere ondasun guztiekin Joan Arretxe seMaria Joangok zenbait limosna ere eman zuen: maimearen esku gertuko zen, eta Joan Arretxe semea hiltzen bazen, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Joan Arretxe ruen lurretan gatibu zeuden kristauak askatzeko, erreal
testamentugilearen iloba) izango zen oinordekoa, eta bat; Aizarnako eliz jantziak egiteko, 2 urteko zekor goondasunak Liliko maiorazkoari erantsiko zitzaizkion. rria; izara bat (gorpua biltzeko hiletan, eta gero elizarentzat); Santa Engraziarentzat, erreal bat; eta Zestoako
Joan Arretxek bere oinordeko Joan Arretxe semea eta Aizarnazabalgo elizentzat erreal bana.
utzi zuen, eta testamentu-betearazle hauek utzi ziAizarnako elizan 30na meza emango zituzten Matuen: Joan Arretxe semea eta Joan Perez Idiakaitzria Joangoren arimaren alde Joanes Ibañeta eta Joanes
Lilikoa iloba.

1.57. irudia. arretxeko
portalea.
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Potzueta apaizek. Domingo Urbieta apaizak Maria
Joangori 4 erreal zor zizkion, Domingo Beltrani urdaia eman ziolako. Domingo Beltranek dukata zor
zion Maria Joangori, eta Domingo Urbieta apaizak
4 errealen ordainetan mezak emango zituen haren
arimaren alde. Domingo Bengoetxea semeari behia bere txahalarekin utzi zion. Joan Bengoetxea
semeari, berriz, 2 zekor eta 2 behi, haren hiletak,
elizkizunak eta limosnak ordaintzeko. Maria Anton
bilobari kutxa bat utzi zion.
Maria Joangoren senar zenak testamentuan adierazitakoa Txiriboga etxekoei kobratu egingo zieten.
Domingo Bengoetxea semeak ere Goiburun zenbait dukat kobratzeko zituen. Joan Bengoetxeak,
berriz, Domingo Lizasoetari dukat erdia kobratuko
zion. Bartolome Etxaberen emazteari seme Joan
Bengoetxeak dukat erdia kobratuko zion. Diru hura
Joan Ondalderen emazte Maria zenaren (Maria
Joangoren alabaren) alde Domingo Urbietak mezak
emateko izango zen.
Maria Beltran Urbieta zenak bere testamentuan
Maria Joango Bengoetxeari zorra ordaintzeko agindua eman zuen, eta Joan Bengoetxea semea arduratuko zen kobratzeaz.

1.58. irudia. san Kristobal ermitaren erretaula.

Maria Joangoren alaba Maria Bengoetxea zena
Joan Ondalderekin ezkondu zenean, 170 dukateko
dotea agindu zion amak, eta dote osoa ordainduta zegoen: 120 dukat dirutan, 2 behi txahalekin, idi bat, 3
ardi, eta Goiburutik ateratako 50 dukat.

zeuzkan zorren zerrenda eta eman nahi zituen limosnen zerrenda egin zituen. Limosnak hauek ziren: gatibu zeuden kristauak askatzeko, erreal bat; Aizarnazabalgo San Migel elizari, erreal bat; San Kristobal
ermitari erreal erdia; Oikiako San Bartolome elizari,
Testamentu-betearazle Joan Bengoetxea semea eta erreal bat. Beste 3,5 errealen mezak ere emango zituzJoan Fernandez Arreitzakoa hauspogilea izendatu zi- ten Aizarnazabalen eta Oikian haren arimaren alde.
tuen. Oinordeko unibertsal Joan Bengoetxea semea
Domingo Olazabalek honako zor hauek zeuzkan
izango zen. Testamentuan lekukoetako bi Bartolome Txiriboga eta Bartolome Etxabe izan ziren (ikus kobratzeko: Arroako Grazia Kortazarrek 6 dukat (zilarrezko katilua bahituta zeukan); Zestoako Martin
[XVI. m. (38-XII) 18] agiria).
Zubiaurrek 48 txanpon ikatzengatik; Martin Ondal- 1538-II-23an, Aizarnazabalen, Domingo Amili- dek 2 dukat eta 7 erreal (burdinazko 5 barra bahituta
biaren bidez Elbira Bulanoren senar Domingo Ola- zeuzkan); Joan Sarasola gazteak 6 erreal; Bertonila
zabal maizterrak, ohean gaixo egonik, kobratzeko Agirrek dukat bat (izara bahituta zeukan); Joan Esnal
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Testamentuan lekukoetako bi Domingo Amilibia
gazteak 2 erreal; Maria Lopez Mirubikoak 2 dukat eta
5 erreal (ahuntzak saldu zizkiolako); Zarauzko Joan eta Tomas Azkona (Iraetako jaunaren morroia) izan
ziren (ikus [XVI. m. (38-II) 30] agiria).
Iñurritzak 27 txanpon.
Gainera Domingo Olazabalek poltsan 14 dukat zituen. Joan Olazabal eta Domingo Olazabal (Domingo
Olazabalen semeak) lekuko izan ziren (ikus [XVI. m.
(38-II) 27] agiria).

1.1.22. Arbetarren eta ermutarren tratu
eta agiriak

Limosna hauek eman zituen: gatibu zeuden kristauak askatzeko 1,5 erreal, eta Aizarnazabalgo elizari
2 erreal. Joan Urainziar apaizak 30 meza emango zituen Elbiraren eta Domingo Olazabal senar zenaren
arimaren alde. Martin Goiburu apaizak meza bana
emango zuen Oikiako elizan eta Aizarnazabalgo San
Kristobal ermitan.

Joan Herediak korrejidoreari agindua eman zezala
eskatu zion, Arbeko ondasunen inbentarioa egin zezaten. Korrejidoreak agindua eman zion Alonso Valenzuela merio nagusiari horretarako.

- 1538-I-5ean, Azpeitian, Joan Heredia prokuradoreak eskea egin zion Gipuzkoako korrejidore Antonio
- 1538-II-24an, Aizarnazabalgo Amilibia base- Saavedra lizentziatuari Esteban Oliden adingabearen
rrian, Elbira Bulanok (Domingo Olazabalen alargu- izenean. 1537-XI-27an, Esteban Arbek testamentua
nak) testamentua egin zuen Zestoako Esteban Eztiola egin zuen (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536eskribauaren bidez. Hiltzen zenean Aizarnazabalgo 1537) liburuko [XVI. m. (37-XI) 30] agiria). Bertan
elizan lurperatuko zuten senar zena zegoen hilobian. Esteban Oliden Arroako Arbe baserriko ondasunen
Han egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.
oinordeko unibertsal izendatu zuen.

- 1538-I-7an, Arroako Arben, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Oliden azaldu zen, seme Esteban Olidenen adingabearen zaintzaile gisa. Bertan
Elbira Bulanok kobratzeko zenbait zor zeukan. Ma- ziren, halaber, Frantzisko Zarate merioordea eta Maria Lopez Laurgaingoak (Joan Mirubiaren emazteak) 9 ria Sebastian Elorriaga (Esteban Arberen alarguna).
erreal zor zizkion (kapote batzuk bahituran hartu ziz- Merioordeak zin eginarazi zion Maria Sebastiani, eta
kion), eta Maria Lopezek berak beste 12 erreal zor zi- honek ondoren Esteban Olideni utzitako ondasunen
zkion (burdinazko 4 barra bahiturik zeuzkan).
inbentarioa egin zuen.
Horrez gain senar zenak kobratzeko zeuzkan zoHauek ziren ondasunak: Arbe etxea eta Saletxea,
rrak Domingo Amilibiak idatzitako txostenean zeu- bi sagasti zahar, Estaaseta? eta Ipartzeta? lursailak,
den. Haiek ere kobratu egingo zituzten.
baratzea, Arbeko basoak, Saletxeko basoak, frutaarbolak eta gaztainadia.
Ondoren Elbira Bulanok etxeko ondasunen zerrenda egin zuen: 17 ardi, 2 ohe oso, 2 izara, zurezko 2
Horiez gain Arbe baserriko ganaduak zeuden (teskutxa, mahai-zapiak, soinekoak, kapak, Londresko tamentuan zehaztuak), eta Saletxean Peru Joan Araoihalezko jantzia, galtzak eta senar-emazteen beste norekin erdi bana 20 ahuntz eta 21 ardi.
zenbait arropa. Testamentu-betearazle Joanes Olazabal eta Domingo Olazabal semeak izango ziren.
Beste 4 txerri, 2 laia, 3 aitzur, 3 igitai, goldea, area,
Maria Olazabal alabari 3 dukat emango zizkioten bostortza, etab. ere bazeuden. Kutxak, koilarak, jansoinekoa egin zezan. Oinordeko Joanes, Domingo, tziak etab. ere inbentarioan sartu zituzten.
Martin eta Maria Olazabal seme-alabak izango ziren.
Dena Esteban Olidenentzat geratu zen. Inbentario- 96 -
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1.59. irudia. arroako
agotegoikoa.

Testamentuan Anton Ermuak agintzen zuenez,
an lekuko hauek izan ziren: Debako Joan Martinez
Usarragakoa eta Joan Aramendia, eta zestoar bat (ikus Joan Anton Ermua semeak Marta Ermua arreba eta
honen bi alaba txiki urtebetez elikatu eta mantenduko
[XVI. m. (38-I) 4] agiria).
zituen. Gainera, Anton Ermua aitak testamentuan
- 1538-I-20an, Zestoako Ibañarrietan, Zumaiako Marta alabari utzitako ezer ez zion Joan Anton ErJoan Arbestain eskribauaren aurrean Joan Perez Etxe- muak eskatuko hurrengo bi urteetan.
zarretakoa eskribaua eta Lope Irure (Irure baserriaren
Bai Joan Anton Ermuak eta bai Joan Agotek,
jabea) elkartu ziren. Egun hartan Joan Perezek eta
Lope Irurek obligazio-agiria eman zioten Arroako onartu egin zituzten baldintza haiek. Lekuko honako
Joan Anton Ermuari, 7 kintal burdinaren balioa eta hauek izan ziren: Zumaiako Martin Diaz Mirubikoa
3 dukat maileguz hartu zizkiotelako. Zor hura ordea, eta Joan Urtzuriaga, eta Joan Martingo Zumaya (ikus
berez Joan Perez Etxezarretakoak egin zuen, eta Lope [XVI. m. (38-I) 10] agiria).
Irurek ez zuen ezer jaso. Beraz, Joan Perezek konpro- 1538-I-22an, Zumaian, Joan Arbestain eskrimisoa hartu zuen Lope Irure obligazio hartatik onik
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Arroako Joan
ateratzeko.
Anton Ermua (Anton Ermua aitaren oinordekoa) eta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan Joan Agote (Marta Ermuaren senarra). Joan Agotek
Urtzuriaga, eta Debako Joan Armendia eta Sebastian ontzat eman zuen Anton Ermua aitaginarreba zenak
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren biZulaika (ikus [XVI. m. (38-I) 10] agiria).
dez egindako testamentua.
- 1538-I-22an, Zumaian, Joan Arbestain eskriTestamentuan Anton Ermuak agintzen zuenez,
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Arroako Joan
Anton Ermua (Anton Ermua aitaren oinordekoa) eta Joan Anton Ermua semeak Marta Ermua arreba eta
Joan Agote (Marta Ermuaren senarra). Joan Agotek honen bi alaba txiki urtebetez elikatu eta mantenduko
ontzat eman zuen Anton Ermua aitaginarreba zenak zituen. Gainera, Anton Ermua aitak testamentuan
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren bi- Marta alabari utzitako ezer ez zion Joan Anton Ermuak eskatuko hurrengo bi urteetan.
dez egindako testamentua.
- 97 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

Bai Joan Anton Ermuak eta bai Joan Agotek,
onartu egin zituzten baldintza haiek. Lekuko honako
hauek izan ziren: Zumaiako Martin Diaz Mirubikoa
eta Joan Urtzuriaga, eta Joan Martingo Zumaia (ikus
[XVI. m. (38-I) 17] agiria).

Akoakoa semeari, Pedro Akoari eta korrejimenduko
Joan Heredia, Beltran Arizmendi eta beste hiru prokuradoreri. Edozein auzitegitan haien ordezkari izango
ziren. Lekuko Zestoako Joan Arregi, Pedro Olazabal
eta Martin Esteban Makatzaga izan ziren (ikus [XVI.
m. (38-II) 8] agiria).

- 1538-I-22an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Arroako Joan Armendia eta Joan Anton
Ermua agertu ziren. Joan Armendiak Joan Antoni maileguz 50 kintal burdina pletinaren balioa (56 dukat eta
9 erreal) hartu zion egun hartan. Kintal bakoitzak 12,5
erreal balio zuen, hau da, guztira 625 erreal (625 erreal
= 56 dukat + 9 erreal. Beraz, 1 dukat = 101 erreal).

- 1538-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak ordainagiria idatzi zuen, Arroako Katalina
Olidenek eskatuta. Katalinaren aitona Joan Arbe
zena zen, eta testamentuan Katalinari 5 dukat agindu zizkion. Joanen seme eta oinordeko Esteban
Arbe hil egin zen, eta honen Maria Sebastian Elorriaga alargunak 5 dukatak ordaindu egin zizkion
Joan Armendiak burdina haiek Arroako Narruon- Katalinari Joan Armendiaren bidez. Ondorioz, Kadoko errenterian edo Beduakoan utziko zizkion, zerga talinak Maria Sebastiani ordainagiria eman zion.
denak ordainduta, Joan Antoni hurrengo Eguberri egu- Zin egin zuen Katalinak agiriak zioenari ez ziola
nean. Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Martin Diaz aurka egingo.
Mirubikoa, Joan Urtzuriaga eta Joan Martingo Zumaia.
Ordaiangirian lekuko hauek izan ziren: Joan GaEgun eta leku berean, Joan Anton Ermuak ordaina- rratza apaiza, Anton Arretxe eta Joan Goienetxea
giria eman zion Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari. (ikus [XVI. m. (38-II) 13] agiria).
Honek gordailuan 134 dukat zeuzkan, eta horietako
- 1538-VIII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri57 dukat Joan Antoni eman zizkion. Lekuko Joan
Urtzuriaga, Joan Armendia eta Joan Agote izan ziren bauaren aurrean Arroako San Joan Ermuak ordainagiria eman zion Joan Anton Ermua anaiari. Joan Antoni
(ikus [XVI. m. (38-I) 18] agiria).
etxeko seniparteagatik 30 dukat zegozkion, eta San
- 1538-II-3an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- Joan anaiak zati bat (10 dukatekoa) eman zion: egun
bauaren aurrean Joan Martinez Akoakoa aita bere hartan 8 dukat eta lehenago beste 2 dukat. Joan Anseme-alabekin eta suhiekin aurkeztu zen. Seme-ala- tonek, gutxi falta arren 25 urte bete gabea zelako, zin
bak hauek ziren: Joan Martinez Akoakoa semea, Ana egin zuen ordainagiriak zioenaren aurka ez zuela ezer
Akoa serora, Domenja Akoa, Katalina Akoa eta Ma- egingo.
ria Akoa. Domenja, Katalina eta Mariaren senarrak,
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Marhurrenez hurren, Anton Altzolarats, Domingo Aldalur
tin Otxoa Ermukoa, Joanto Amezketa eta San Joan
eta Martin Legarda ziren.
Amezketa semea (ikus [XVI. m. (38-VIII) 20] agiria).
Seme-alaben ama Maria Beltran Arbe izan zen, eta
- 1538-IX-16an, Aizarnan, Esteban Eztiola esArroako Arbebekoa etxean zegokion senipartea jaso
gabe hil zen. Horregatik, haren senar eta seme-alabek kribauaren aurrean Zestoako Joan Etxabek ahalorauzia zuten korrejidorearen aurrean Esteban Arbe ze- dea eman zien bere emazteari eta Martin Otxoa Ermukoari. Azken biek ordezkatuko zuten edozein
naren oinordekoekin.
auzitan. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan
Horretarako Joan Martinez Akoakoa aitak eta ziren: Bartolome Etxabe, Joan Ondalde eta Domingo
seme-alabek ahalordea eman zieten Joan Martinez Lizasoeta (ikus [XVI. m. (38-IX) 21] agiria).
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- 1538-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Otxoa Ermukoa eta Joan
Arretxe elkartu ziren. Martin Otxoa San Joan Arretxe
zenaren ondasunen kudeatzaile zen. San Joan Arretxe
hildakoan Katalina Goienetxea alargunak kudeatu zituen Zestoako hiribildu ondoko Arretxe etxearen ondasunak, Martin Otxoak baino lehen.

Bi aldeek beteko zuten epaia, edo, bestela, betetzen
ez zuen aldeak 50 dukateko isuna ordainduko zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Blas Artazubiaga
eskribaua eta Pedro Otxoa Artazubiagakoa (gurutzada
santuko altxorzaina) (ikus [XVI. m. (38-X) 2] agiria).

- 1538-X-11n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriJoan Arretxe Domingo Arretxeren semea zen, Arre- bauaren aurrean Nikolas Martinez Egiakoa eta San
txetxipia etxearen jabea. Martin Otxoa eta Joan Arre- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitro epaileak azaldu
txe auzitan zebiltzan Arretxetxipi ondoko atetik igaro- ziren. Zestoako Arretxe eta Arretxetxipikoen arteko
tzeko bide-zorragatik. Martin Otxoaren arabera, Arre- auzia ebazteko Nikolas Martinezek eta San Joan Petxeazpira ate hartatik ibiltzeko eskubidea zuten haiek rez lizentziatuak bi agiri aztertu zituzten. Bata Joan
eta haiek salduta Arretxeazpian lurrak zituztenek, Aizarnak eta emazteak Domingo Arretxerekin eta
baina Joan Arretxek aurka egiten zion, salmenta bidez Joan Perez Arretxekoarekin izandako auzian arbitroek emandako epaia zen. Bestea, berriz, Domingo
bide-zorra ez zela besteengana pasatu argudiatuz.
Arretxek eta Joan Perez Arretxekoak Joan Martinez
Arretxetxipiren aurreko parra eta pikondoa, Arre- Amilibikoa eskribauaren aurrean egindako ituna zen.
txekoena, moztu egin zituen Joan Arretxek, eta hoBi arbitro epaileek epaia eman zuten. Arretxekoek
rren inguruan beste auzi bat zuten. Bien arteko desadostasun haiek eta beste batzuk ebazteko, bi arbitro askatasuna izango zuten Arretxetxipiko izkina zegoen
epaile izendatu zituzten: San Joan Perez Idiakaitz- atetik, kargatuta edo kargarik gabe, ibiltzeko. AbereLilikoa lizentziatua (Altzolarats jauregiko jauna), rik ezingo zen handik ibili. Ate hartatik honako lursail
eta Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna). Bi hauetara aske pasatzerik izango zuten beraien jabeek:
hauek ezingo zuten hirugarren arbitroa izendatu. 15 Joan Aizarna pilotu zenaren eta emaztearen oinordeeguneko epean emango zuten epaia, baina epea lu- koek zuten lursailera, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
lursailera eta Domingo Arronaren lursailera. Lur
zatzerik izango zuten.

1.60. irudia. arretxeko
portalea. ezkerrean
egon zen arretxetxiki
etxea.
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- 1538-XII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Madalena Zuubek Martin Otxoa Ermukoari ahalordea eman zion, haren auzietan ordezka
zezan. Lekuko Joan Gorosarri, Gregorio Elizalde eta
Txomin Egaña zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
Arretxe etxetik ez zen inor lursailetara igaroko. (38-XII) 6] agiria).
Arretxetxipiko horma zaharra eta berria, harriz eta
karez egina, bide-zorrik gabe aske geratuko zen, eta 1.1.23. Edarritzagatarren, arzallustarren
bertan etxeko atea edo leihoak egin ahal izango zituz- eta amilibitarren agiriak
ten. Arretxekoek han ezingo zuten egurrik edo haberik finkatu.
- 1538-I-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Frantzisko Zubiaurre eta Anton Edarritzaga
Arretxeko aurre osoa aske geratuko zen. Hormatik zeuden. Frantzisko, hain zuzen, Martin Ibañez ZuArretxetxipian aurrez aurre zeuden bi mugarrietarai- biaurrekoa zenaren eta Domenja Akoabarrenaren senoko tartea aske geratuko zen bide-zor gisa, Arretxe- mea zen. Antonek lehenago Martin Ibañez zenari 9
koak eta Arretxetxipikoak ibil zitezen. Han ezingo dukateko zorra egin zion, eta egun hartan Frantzisko
zuten zuhaitzik edo parrarik landatu.
semeari 5 dukat ordaindu zizkion. Ondorioz, honek
ordainagiria eman zion.
Epaia Aizarnan eman zuten, lekuko hauek izanik:
Joan Otxoa Artazbiagakoa erretorea, Antonio Lizarra- Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri, Anrats apaiza, eta Pedro Iribarrena.
ton Arretxe eta Joango Arretxe (ikus [XVI. m. (38-I)
5] agiria).
Egun berean, Zestoako Arretxetxipian, Esteban
Eztiola eskribauak epaiaren berri eman zien Katalina
- 1538-I-19an, Azpeitiko Barrenola burdinoIgartzari eta Teresa Arretxeri (Joan Arretxeren emaz- lan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako
teari eta izebari), Asentzio Arretxeren eta Pedro Etxe- Migel Martinez Olaberrietako jauna eta Zestoako
berriaren aurrean (ikus [XVI. m. (38-X) 11] agiria).
Martin Arzallus aurkeztu ziren. Martinek Migeli
obligazio-agiria eman zion, maileguz 5 dukat eta
- 1538-XI-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 12 txanpon hartu zizkiolako. Zestoarrak zorraren
baua bertan zela Katalina Idiakaitz (Jakobo Ipintza erdia hurrengo 15 eguneko epean itzuliko zion, eta
senarraren izenean) eta Domingo Urbieta (Jakoboren beste erdia hurrengo maiatzean zehar. Lekuko Azahalordeaz) azaldu ziren. Azaroaren 11n Nikolas Mar- peitiko Migel Barrenola, eta Errezilgo Joan Arzatinez Egiakoa eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa ar- llus eta Frantzisko Arzallus izan ziren (ikus [XVI.
bitro epaileek epaia eman zuten Arretxetxipiko bide- m. (38-I) 8] agiria).
zorraz. Hain zuzen hango atetik eta bidexkatik ibiltzeko eskubidea aitortu zioten Jakobo Ipintzari.
- 1538-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnako Pedro Arzallus-Etxeberria eta
Ondorioz, emazte Katalina, Arretxetxipiko Joan Arre- emazte Maria Ruiz Etxeberrikoa azaldu ziren. Senartxeren izeba Teresa Arretxe ere bertan izanik, bidexka emazteek auzia zuten Beltran Arizmendirekin eta hohartatik bere sagastiraino ibili zen, eta atea ireki eta itxi nen taldekoein, eta ahalordea eman zieten Pedro Akoa
egin zuen, senarraren izenean eskubidearen jabe zela eta Martin Otxoa Ermukoa zestoarrei haien prokuadieraziz. Domingo Urbietak ere onetsi egin zuen Ka- radore izan zitezen. Lekuko San Joan Elgoibar, San
talinak egina. Lekuko Joan Martinez Lilikoa eta Martin Joan Amilibia eta Joango Amilibia izan ziren (ikus
Lizarraga izan ziren (ikus [XVI. m. (38-XI) 1] agiria).
[XVI. m. (38-II) 11] agiria).
haiek guztiak Arretxeko jabe Joan Perez Arretxekoak
eta emazteak bere garaian saldutakoak ziren. Aipatutako atea giltzaz itxita egongo zen, eta lurjabeek giltza
bana edukiko zuten.
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Errenta aldia hurrengo Domu Santu egunean hasiko zen, eta Martinek San Joani urtero bildutako
labore guztien laurdena ordainduko zion; baita jasotako sagar, gaztaina eta intxaurren erdia ere. Baserrian ganaduak erdi bana haziko zituen Martin Lizasoetak. Martinek txerri bat beretzat bakarrik hazi
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Pagino, ahal izango zuen, baina besterik ez. Maizterrak hurrengo inauteri egunean 6 dukat ordainduko zizkion
Frantzisko Zubiaurre eta Joan Bengoetxea.
San Joani, errenta gisa eman beharreko laboreengaJarraian, Pedro Egañak eta Joan Bengoetxeak or- tik, eta handik urtebetera beste 6 dukat ordainduko
dainagiria eman zioten Joan Martinez Amilibikoa zizkion. Martin Lizasoetak errenta aldiaren amaiehargin-maisuari. Lehen bien aitaginarreba Sebastian ran soroak eta itxiturak hartutakoan bezain egoera
Artazubiaga zenari Joan Martinezek 24 dukateko zo- onean utziko zituen.
rra egin zion, baina harginak diru haiek Sebastiani
Errentamendu-kontratuan lekuko zestoar hauek
berari bizi zenean ordaindu zizkion. Lekuko Frantzisko Zubiaurre, Joan Pagino eta Joan Zuube izan ziren izan ziren: Martin Izarraga, Martin Amilibia eta Julian Olazabal (ikus [XVI. m. (38-IV) 28] agiria).
(ikus [XVI. m. (38-II) 21] agiria).
- 1538-II-17an, Aizarnan, Joan Martinez Amilibikoa
hargin-maisuak ordainagiria eman zion Joan Zuube semeari, honek 24 dukat ordaindu zizkiolako. Berez zor
hura Joan Zuube aitak egin zion, baina izen bereko semeak ordaindu ziolako egin zuen ordainagiria.

- 1538-IV-28an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
Martin Lizasoeta eta San Joan Amilibia (hau Joan
Igartzaren eta Migel Martinez Olaberrietakoaren ordezkari ere izanik). San Joan Amilibiak Aizarnako
Potzuetako baserria, Zazpisagastiko sagastiarekin, 8
urterako errentan eman zion Martin Lizasoeta maizterrari.

- 1538-V-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Oiartzun eta emazte Maria
Zuarro, eta Zestoako Martin Arzallus azaldu ziren.
Domingo eta Maria Azpeitiko partean Lasaoko etxeak
zuen Zuarro baserriko maizterrak ziren, eta Martin
Arzallus ermandade-alkateak preso eduki zituen kartzelan. Han senar-emazteek mantenuagatik Gaztelako
3 dukat zahar ken 12 txanponeko zorra egin zioten (1

1.61. irudia.
akoabarrena baserriak.
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eta Martin Lizarrarats semea, eta, bestetik, San Joan
Amilibia (Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisuaren semea). Maria Perezek eta Martinek ordainagiria
Maria Zuarrok zin egin zuen obligazio-agiriak zio- eman zioten San Joan Amilibiari; izan ere, honek 35
enari ez ziola aurka egingo. Lekuko honako hauek kintal burdina pletina eman baitzizkien. Lehenago
izan ziren: Julian Olazabal, Gregorio Elizalde eta Joan Martinez Amilibikoak 70 kintal burdinaren zoTxomin Oiartzun (Domingo Oiartzunen semea) (ikus rra egin zion Martin Lizarrarats aita zenari, eta egun
hartan erdia ordaindu zien San Joan Amilibiak.
[XVI. m. (38-V) 16] agiria).
txanpon = 7,5 marai izanik). Hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zioten zorra.

- 1538-VII-23an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Joan Amilibia
hargin-maisua eta Deba zein Zestoako auzotar zen
Martin Artzuriaga azaldu ziren. Joanek eta Martinek
egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Martini 2 dukat eta 17 txanponeko zorra
azaldu zitzaion. Horrez gain, Etxeandiko errementeria egiteko Joanek erabilitako harria eta karea zor
zizkion Martinek, eta haren balioa Domingo Etxenagusia harginak zehaztuko zuen.
Elkarri emandako ordainagirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joanes Garratza eta Klemente Aisoro apaizak,
eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (38-VII) 26] agiria).
- 1538-IX-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Martin Lizarraratsen alarguna)

Martin Lizarrarats semeak, 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen ordainagiri hark zioenari ez ziola
aurka ezer argudiatuko. Hasierako zazpi lerro eta bi
lerro erdi izan ezik, agiri osoa Martin Lizarrarats semeak bere eskuz idatzi zuen.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Hernando Olazabal, Joan Urbieta eta Domingo Gorosarri (ikus [XVI. m. (38-IX) 8] agiria).
Zumaiako Marina Garratzak (Martin Gartzia Arteagakoaren alargunak) auzia zuen Zestoako Martin
Fernandez Edarritzagakoarekin. Korrejidoreak Martin Fernandez Marinari 50 kintal burdina eta auzi-gastuak ordaintzera kondenatu zuen. Martin Fernandezek
gora jo eta auzia Valladolidko Kantzelaritzara eraman
zuen (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537)
liburuko [XVI. m. (36-I) 13] agiria).

1.62. irudia.
amilibitxikiko sarrera.
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1.63. irudia. oikiako
epelolabekoa.

- 1538-IX-23an, Zumaian, Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren bidez, Joan Gartzia Villafrancakoak eta Marina Garratzak ahalordea eman zieten
honako hauei: Zestoako Joan Gorosarriri eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Frantzisko Oro, Joan Lopez Arrietakoa, Joan Lazkano eta
Martin Arrate prokuradoreei. Martin Fernandez Edarritzagakoarekin zuten auzian ordezkari izango ziren.

baina Pedrok gora jo eta auzia Valladolidko Kantzelaritzan zegoen.

Egun hartan Pedro Arzallusek ahalordea eman zien
Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste
hiru prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzelaritzako
Joan Otxoa Urkizukoari eta beste lau prokuradoreri,
auzian senar-emazteak ordezka zitzaten. Ahalordeagirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan
- 1538-XI-18an, Valladolidtik, errege-erreginen gu- Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Joan
tuna bidali zioten Martin Fernandez Edarritzagakoari. Zabala (Zestoako alkatea), Joan Otaegi eta Domingo
Gipuzkoako korrejidoreak epaia eman ondoren gora jo Legarda (ikus [XVI. m. (38-X) 6] agiria).
zuen, baina prozesurik ez zuen eraman eta izapiderik
- 1538-X-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola esez zuen egin. Beraz, Marinak eta Joan Gartziak apelakribauaren aurrean Pedro Arzallus eta emazte Mazioa bertan behera utz zezatela eskatu zieten.
ria Ruiz Etxeberrikoa agertu ziren. Senar-emazteek
Kantzelaritzako epaileen iritziari jarraituz, 15 egu- Errezilgo Kontzejuarekin auzia zuten Valladolidko
neko epea eman zioten Martin Fernandezi auzitara aur- Kantzelaritzan Antxiturbiko saroiari buruz. Beste auzi
kez zedin. Prozesua eta apelazio-agiria eraman beharko bat Zestoako Pedro Lopez Egañakoarekin eta Martin
zituen, berak edo prokuradoreak. Bestela auzia amai- Zubiaurrerekin zuten korrejidorearen aurrean, zenbait
kintal burdinagatik. Beste auzi bat Martin Fernandez
tutzat joko zuten (ikus [XVI. m. (38-IX) 31] agiria).
Edarritzagakoaren ondasunak kudeatzen zituen Mar- 1538-X-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- tin Otxoa Ermukoarekin zuten.
ren aurrean Pedro Arzallus eta emazte Maria Ruiz
Ondorioz, egun hartan korrejimenduko Joan HeEtxeberrikoa azaldu ziren. Pedrok eta Mariak auzia
zuten Errezilgo Kontzejuarekin Antxiturbiko saroiari rediari eta beste 3 prokuradoreri, eta Valladolidko
buruz. Gipuzkoako korrejidoreak epaia eman zuen, Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta beste 3
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prokuradoreri ahalordea eman zieten, auzi guztietan Pedro Olazabal, Joan Martinez Akoakoa gaztea, Joan
haien ordezkari izan zitezen. Lekuko Zestoako Joan Urbano eta Joan Makatzaga zestoarrak (ikus [XVI. m.
Gorosarri eta Martin Arzallus, eta Arroako Martin (38-II) 7] agiria).
Azkaeta izan ziren (ikus [XVI. m. (38-X) 27] agiria).
- 1538-II-12an, Aiako Izeta etxe atarian, Esteban
- 1538-XII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Frantzisko Zubauarekin Zestoako Joan Amilibia hargin-maisua eta biaurrek Aiako Domingo Izetari ordainagiria eman
Zumaiako Otxoa Epelola elkartu ziren. Lehenago zion. Domingok, hain zuzen, Frantziskoren aita MarOtxoak eta emazteak Joan Amilibiari 24 dukateko zorra tin Ibañez Zubiaurrekoa zenari 22 dukateko zorra
egin zioten, Getariako Sebastian Zabalaga eskribaua- egin zion, baina zor hura, hain zuzen, Martin zena bizi
ren aurrean. Egun hartan, ordea, 24 dukatak ordaindu zenean ordaindu zion Domingok. Ondorioz, Frantzisegin zizkion Otxoak Joani, eta honek ordainagiria eman ko Zubiaurre semeak ordainagiria eman zion Dominzion. Indarrean geratu zen Sebastian Zabalagarekin le- gori. Lekukoetako bat Joan Izeta aiarra izan zen (ikus
henago egindako 5 dukateko beste obligazio-agiri bat. [XVI. m. (38-II) 17] agiria).
- 1538-II-17an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
apaiza, Asentzio Arretxe eta Pedro Goienetxea (ikus ren aurrera hauek hurbildu ziren: batetik, Arroako
Peru Joan Arano (Anton Aranoren aita eta Maria
[XVI. m. (38-XII) 10] agiria).
Anton Ermuaren senarra), eta, bestetik, Joan Anton
- 1538-XII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Ermua (Anton Ermuaren semea eta Maria Antonen
bauarekin Marina Artiga (Joan Arretxeren emaztea) eta anaia). Desadostasunak zituzten Maria Anton Ermuak
Joan Martinez Amilibikoa eskribaua bildu ziren. Mari- Ermua baserrian zuen seniparteaz, eta arazoa ebaztenak Joan Martinezi 12 dukat maileguz eman zion, eta ko arbitro epaileak izendatu zituzten.
honek hari zorra hurrengo urteko ekainean, San Joan
Peru Joanek Arroako Joan Lizarrarats izendatu
egunean, ordainduko zion. Lekuko Zumaiako Tomas
Amilibia eta Zestoako Asentzio Amilibia eta Bartolome zuen, eta Joan Anton Ermuak Joan Zugasti arroarra.
Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m. (38-XII) 16] agiria). Arbitroek 20 eguneko epearen barruan emango zuten
epaia. Obeditzen ez zuenak 50 dukateko isuna ordaindu beharko zuen. Lekukoak Martin Azkaeta eta
1.1.24. Ezenarrotarren, zubiaurretarren
Fernando Igartza arroarrak eta Zestoako Anton Lasao
eta aranotarren agiriak
izan ziren (ikus [XVI. m. (38-II) 23] agiria).
- 1538-II-3an, Zestoako Akoan, Esteban Eztiola es- 1538-III-6an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauakribauarekin Martin Ezenarro eta Grazia Ezenarro
arreba elkartu ziren. Lehenago anai-arrebek Blas ren aurrean arbitro epaileek beren epaia eman zuten.
Artazubiagaren aurrean agiria egin zuten, Martinek Lehenago bi arbitroek beste bat, hirugarrena, izendatu
Graziari honek Ezenarro etxean zuen seniparteagatik zuten: Zestoako Joanes Ibañeta apaiza.
12 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lehendik
Epaian ziotenez, bi aldeen agiriak irakurrita, Joan
Martinek 4 dukat ordaindu zizkion, eta egun hartan
beste 2 dukat. Ondorioz Grazia Ezenarrok ordainagi- Anton Ermua kondenatu egin zuten Maria Anton Erria eman zion anaiari. Beste 6 dukat falta zitzaizkion muari eta honen (eta Peru Joanen) semeari 7 dukat ordaintzera. Bestalde, hauek abuztuan dirua jaso baino
seniparte osoa kobratzeko.
lehen uko egin beharko zioten, Joan Anton Ermuaren
Dena den, jasotako sei dukatengatik zin egin zuen alde, Ermua baserrian zituzten eskubideei; baita esGrazia Ezenarrok. Lekuko honako hauek izan ziren: katu zuten behiari, auzi-gastuei eta Anton Ermuak eta
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1.64. irudia. aizarnako
arano baserria.

- 1538-III-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribere emazteak (Maria Antonen eta Joan Antonen gurasoek) utzitako ondasunetako parteari ere. Gai hura bauaren aurrean Domingo Arano azaldu zen. Lehenago Domingoren anaia Gregorio Aranok 6 dukateko
zela eta, ezingo zuten berriz auzitan hasi.
ordainagiria (5 dukateko zorra gehi gastuengatiko
Joan Anton Ermuak lehenbizi 4 dukat ordainduko dukata) eman zion Martin Lizasori. Martin Lizaso fizizkien Pazko garizumakoan, eta beste 3 dukat gehi datzaile izan zen Domingo Zulaikak Domingo Aranodukat bat hurrengo abuztuko Andre Mariaren egu- ri egin zion zorrean, eta egun hartan Domingo Aranok
nean. Auzi-gastuak bi aldeek erdi bana ordainduko ahalordea eta eskubide guztiak eman zizkion Martin
zituzten. Lekuko hauek izan ziren: Joan Torres, Fer- Lizasori, zorra Domingo Zulaikari kobra ziezaion.
nando Zubeltzu eta Joan Zubeltzu.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: BartoloJarraian Esteban Eztiola eskribauak epaiaren berri me Loiola, Pedro Zubiaurre, Gregorio Arano eta Joan
euskaraz eman zien bi aldeei, eta hauek onartu egin Arretxe (ikus [XVI. m. (38-III) 19] agiria).
zuten (ikus [XVI. m. (38-III) 7] agiria).
- 1538-VII-22an, Zestoako errebalean, Blas Arta- 1538-III-8an, Zestoako errebalean, Esteban Eztio- zubiaga eskribauaren aurrean Domenja Arregia alarla eskribauarengana Gregorio Arano, Martin Lizaso eta gunak (Martin Ezenarro semearen tutore izanik), orDebako Domingo Zulaika hurbildu ziren. Gregoriok dainagiria eman zion Martin Ezenarrori. Bien artean
Domingo Arano anaiaren ahalordea zuen Martini eta Do- izandako auzian arbitroek epaia eman zuten, eta egun
mingo Zulaikari Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hartan, Domenjari eman beharreko diru kopuruaren
egindako 20 dukateko zorra kobratzeko. Bi zordunek zati bat (6 dukatekoa) ordaindu zion Martin Ezenalehenago 15 dukat ordaindu zituzten, eta egun hartan rrok. Lekukoetako bi Zestoako Joan Martinez Lilikoa
apaiza eta Grazian Ganbara izan ziren (ikus [XVI. m.
azken 5 dukatak gehi exekuzio-gastuen dukat bat.
(38-VII) 24] agiria).
Gregoriok ordainagiria eman zien zordunei, le- 1538-VIII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikuko San Joan Amezketa, Joan Artiga eta Joan Otaegi
bauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Zestoako
izanik (ikus [XVI. m. (38-III) 9] agiria).
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Arteagagaraikoa edo Ertxiñondo baserria bi urterako
errentan eman zion Grazia Artiga alargunak Joan Zubiaurreri. Joan Zubiaurre ordura arte Lasaoko Gallari-Agirre baserrian maizter izan zen. (Agian oraingo
Gallaritxo baserrian izango zen, edo agian oraingo
Agirre edo Agerre baserrian, Zestoako partean).

nek Domingori 5,75 dukat balio zuen zaldia zorretan
hartu zion. Hurrengo Domu Santu egunean 2 dukat
ordainduko zizkion, eta 1539. urteko Pazko garizumakoan gainerakoa.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Joan Bengoetxea eta Martin
Argiain (ikus [XVI. m. (38-VIII) 15] agiria).

Ertxiñondo baserriaren errenta aldia hurrengo
Domu Santu egunean hasiko zen. Joan Zubiaurrek
- 1538-XI-11n, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribaserria bere sagasti, baratze, intxaurdi eta fruta-arbolekin erabiliko zuen. Hala ere, Grazia Artigak beretzat bauaren bidez Joanes Ipintza apaizak ordainagiria
eman zion Joan Aranori. Elkarren arteko tratuen kongorde zituen baserriko gela bat eta gaztainadia.
tuak egin zituzten, eta Joan Aranok zor zion kopuru
Joan Zubiaurrek 3,25 dukateko errenta izango zuen osoa ordaindu zion Joan Ipintzari. Lekukoetako bi Peurtero. 1539. urteko Domu Santu egunean 3 dukat or- dro Iribarrena eta Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea
dainduko zituen, eta handik urtebetera 3,5 dukat. Joan izan ziren (ikus [XVI. m. (38-XI) 10] agiria).
Zubiaurrek sagastiak urtean bitan, bere garaian, aitzurtzeko obligazioa hartu zuen, eta azken urtean simaur- 1.1.25. Olazabaldarren eta akoatarren
tu egingo zituen.
tratu eta agiriak
Errentamendu-agirian lekuko hauek izan ziren: - 1538-III-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJoan Olazabal, Asentzio Arretxe eta Frantzisko Artiga ren aurrean Debako parteko Sebastian Olazabal aur(ikus [XVI. m. (38-VIII) 13] agiria).
keztu zen. Sebastian, hain zuzen, Joan Perez IdiakaitzLilikoaren Olazabalgoikoa baserriko maizterra zen.
- 1538-VIII-18an, Aizarnan, Esteban Eztiola es- Sebastianek auzia zuen Gregorio Elizalderekin eta
kribauaren aurrean Debako Sebastian Zulaika eta honen emaztearekin Zestoako alkatearen aurrean, bi
Aizarnako Domingo Arano aurkeztu ziren. Sebastia- dukateko zorra ordaindu ez ziotelako, eta ahalordea

1.65. irudia.
ausoroetxeko lera.
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eman zion Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoari Idiakaizkoari. Egun hartan, ordea, San Joan Amilibia
semeak zorraren zati bat (35 kintal burdinakoa) Pedro
Gregorioren ondasunak exekuta zitzan.
Akoaren esku gordailuan utzi zuen, eta Maria Perez
Ahalorde-agirian honako lekuko hauek izan ziren: Idiakaizkoari fidantzak eskatu zizkion San Joanek 35
Zestoako Fernando Olazabal medikua eta Joan Goro- kintal haiek berriz ez zizkiola eskatuko segurtatuz.
sarri, eta Errezilgo Pedro Loidi (ikus [XVI. m. (38Dena den, Pedro Akoarentzat aski zen bera gordaiIII) 25] agiria).
lu hartatik Maria Perezek onik ateratzea. Ondorioz,
- 1538-IV-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Maria Perezek delako 35 kintal haiek Pedro Akoari
ren aurrean Domenja Akoa (Anton Altzolaratsen emaz- saldu zizkion. Haietako 20 kintalen balioa dirutan jaso
tea) azaldu zen. Ahalordea eman zien Joan Fernandez zuen (1 kintal = 14 erreal) eta gainerakoa burdinatan.
Olazabalgoari, Julian Olazabali eta Fernando Olazabal
Lekuko zestoar hauek izan ziren. Martin Ezenarro,
medikuari, hark izan zitzakeen auzietan ordezka zezaten.
Joan Zelaia “Beltza”, Bartolome Loiola eta Fernando
Ahalorde-agirian lekuko honako zestoar hauek izan Amilibia (ikus [XVI. m. (38-VIII) 25] agiria).
ziren: Domingo Amilibia eskribaua, Migel Artazubia- 1538-VIII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriga eta Joan Ondalde (ikus [XVI. m. (38-IV) 1] agiria).
bauaren aurrean Pedro Akoa aurkeztu zen. Ahalordea
- 1538-VI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eman zion emazte Katalina Akertzari, Blas Artazubauaren bidez Joan Fernandez Olazabalgoak ahal- biagari, Domingo Lizarrarats aitari eta Joan Martinez
ordea eman zien Julian Olazabali eta Martin Otxoa Akoakoari. Hauek Pedro Akoari egindako edozein zor
Ermukoari. Joan Fernandezi zenbait pertsonak egin kobratzeko ahalmena izango zuten. Pedro Akoak zizizkioten zorrak kobratzen saiatuko ziren ahalordea tuen ondasunak kudeatzeko ahalmena ere bazuten, hajasotakoak, eta auzitara jotzeko ahalmena ere bazuten. ren izenean edozein obligazio-agiri eginda, adibidez.
Pedro Akoa testamentua egin gabe hiltzen bazen,
Ahalorde-agirian lekuko Joan Garratza apaiza eta
Joango Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VI) ahalordea jasotakoek haren izenean testamentua egin
ahal izango zuten. Behar izanez gero, seme edo alaba21] agiria).
ren bati herenaren eta bostenaren hobekuntza egingo
- 1538-VI-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zioten. Pedro Akoaren edozein auzitan prokuradore
bauaren aurrean Arroako Joan Olazabal eta Pedro Au- ere izango ziren.
soroetxea bildu ziren. Pedrok Joani zaldia 10 dukaAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
tean saldu zion. Zamari arrea zen, eta haren prezioa bi
epetan ordainduko zion: 6 dukat hurrengo San Migel Anton Lasao, Pedro Zubiaurre eta Grazian Etorraetxea.
egunean, eta 4 dukat hurrengo urteko Pazko garizu- Badirudi Pedro Akoa zestoarra laster bidaia luzeren bat
makoan. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro egitekoa zela (ikus [XVI. m. (38-VIII) 27] agiria).
Akoa, eta Arroako Joan Zubeltzu eta Tomas Olaberria
- 1538-IX-8an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri(ikus [XVI. m. (38-VI) 22] agiria).
bauaren aurrean Martin Akertza eta Zestoako Pedro
- 1538-VIII-30ean, Zestoan, Martin Lizarrarats Akoa agertu ziren. Martinek Pedrori zenbait dukat
zenaren Maria Perez Idiakaizkoa emaztea agertu maileguz hartu zizkion, eta zorra handik zenbait urzen Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Lehenago tetara itzuliko zion Martin arroarrak. Lekuko DominZestoako Joan Martinez Amilibikoak 70 kintal bur- go Arrona, Joanes Garratza eta Martin Zulaika zesdina pletinaren balioko zorra egin zion Maria Perez toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (38-IX) 12] agiria).
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1.1.26. Egañatarren eta legardatarren
tratu eta agiriak

itsasontzian laster bidaian joatekoak ziren Sevillara.
Itsasontzian marinel gisa lan egingo zuten. Mantenuagatik ez zuten ezer ordainduko, eta, gainera, Domin- 1538-III-25ean, Iraetako burdinolan, Esteban Ez- go Alvaradoren ordez Zestoako Frantzisko Olazabatiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, lek 6na dukat ordainduko zizkien Anton Arretxeri eta
Pedro Aldalur (“Bernalt” goitizenekoa), bere emaz- Joan Legardari, eta 3 dukat Martin Legardari.
te Grazia Egañarekin, eta, bestetik, San Joan Egaña,
Kontratuan lekuko Martin Lizarrarats, Pedro ArMaria Egaña emaztea ere ordezkatuz.
tazubiaga eta Martin Zelaieta zestoarrak izan ziren
Grazia Egañari Egañazpi baserrian zegokion seni- (ikus [XVI. m. (38-V) 4] agiria).
parteaz desadostasunak zituzten bi aldeek, eta auzia
- 1538-V-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaarbitro epaileen esku uztea erabaki zuten. San Joan
Egañak arbitrotzat Martin Zubiaurre izendatu zuen, ren bidez Joan Legardak ahalordea eman zion emazte
eta Pedro Aldalurrek Joan Arregi-Zabala. Bi arbitroak Ana Arretxeri. Joan Legardari zenbait pertsonak zoados ez bazeuden, epaia emateko hirugarren arbitroa rrak egin zizkion, eta Ana emaztea arduratuko zen
aukeratu ahal izango zuten beste bi arbitroek. 50 egun- haiek kobratzeaz. Zordunak auzitara ere eraman ahal
eko epean emango zuten epaia, baina epea luzatu ahal izango zituen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Martin
izango zuten.
Lizarrarats (ikus [XVI. m. (38-V) 7] agiria).
Epaia betetzen ez zuen aldeari 20.000 maraiko
- 1538-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriisuna ezarriko zioten. Grazia Egañak zin egin zuen
bauaren bidez Martin Legardak ahalordea eman zion
arbitroen epaia bete egingo zuela.
Grazia Artiga amaginarrebari. Martini zenbait pertsoLekuko hauek izan ziren: Fernando Sorazabal, nak zorrak egin zizkion, eta haiek Martinen izenean
Martin Txiriboga, Domingo Aspe eta Maria Perez kobratzeaz arduratuko zen Grazia. Auzitara jotzeko
Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andrea) (ikus [XVI. m. ahalmena ere bazuen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe, Martin Arzallus eta Gregorio Eli(38-III) 24] agiria).
zalde (ikus [XVI. m. (38-V) 12] agiria).
- 1538-IV-22an, Zestoako errebalean, hauek elkartu
- 1538-IX-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean: Joan Bengoetxea eta emazte Ana Artazubiaga, eta Pedro Ega- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, San Joan
ña eta Katalina Artazubiaga (Sebastian Artazubiaga Egaña eta emazte Maria Egaña, eta, bestetik, Dominzenaren suhi eta alabak). Auzia zuten Zestoako Ma- go Narruondo eta emazte Katalina Egaña. Bi bikoteek
ria Perez Idiakaizkoarekin, eta ahalordea eman zieten desadostasunak zituzten Katalina Egañari Aizarnako
Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari, Beltran Egañazpi baserrian zegokion seniparteaz, eta arazoa
Arizmendiri eta beste hiru prokuradoreri, auzian or- ebazteko arbitro epaileak izendatu zituzten: San Joandezka zitzaten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan ek eta Mariak Domingo Aranguren, eta Domingok eta
Artiga, Esteban Artiga, Frantzisko Artiga eta Domingo Katalinak Domingo Edarritzaga.
Goienetxea (ikus [XVI. m. (38-IV) 20] agiria).
Bi arbitro hauek, epaia emateko ados jartzen ez ba- 1538-V-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ziren, hirugarren arbitroa hautatu ahal izango zuten.
ren aurrean Anton Arretxe, Joan Legarda eta Martin 15 eguneko epearen barruan argitaratuko zen epaia,
Legarda agertu ziren. Hirurek obligazio-agiria eman baina epe hori luzatu ahal izango zuten. Epaia bezioten Debako Domingo Alvaradori; izan ere, honen tetzen ez zuen aldea 100 dukateko isuna ordaintzera
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1.66. irudia.
narruondoko
tomasenea.

kondenatuko zen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Egañari Aizarnako Egañazpin zegokion seniparteaz
desadostasunak zituzten bi aldeek, eta arazoa arbitro
Joan Apategi, Asentzio Arretxe eta Joan Altzolarats.
epaileen esku uztea erabaki zuten. San Joan Egañak
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zire- eta emazteak Martin Ezenarro izendatu zuten arbila, Maria Egañak eta Katalina Egañak zin egin zuten tro, eta Pedro Aldalurrek Martin Azkue mazolaria. 15
arbitroen epaia eta konpromiso-agiriak zioena bete eguneko epean emango zuten epaia, baina, behar izanez gero, epea luzatzerik izango zuten. Bi arbitroak
egingo zutela (ikus [XVI. m. (38-IX) 1] agiria).
ados jartzen ez baziren, hirugarrena ere izendatu ahal
- 1538-X-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- izango zuten.
bauaren aurrean Pedro Aldalur eta Grazia Egaña azalKonpromiso-agirian lekuko zestoar hauek izan zidu ziren. Biak Zumaiako (edo agian Arroako) Azkaeta
baserrian bizi ziren. Grazia Egañari Aizarnako Egañaz- ren: Antonio Lizarrarats apaiza, Martin Akoa eta Dopi baserrian senipartea zegokion, baina gai horretaz mingo Arizmendi (ikus [XVI. m. (38-X) 31] agiria).
desadostasunak zituzten San Joan Egañarekin eta ho- 1538-XII-14an, Zestoako elizan, Blas Artazubianen emaztearekin.
ga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik
Ondorioz, Grazia Egañak ahalordea eman zion Pe- Maria Zelaeta (senar Martin Legarda ere ordezkadro Aldalur senarrari, auzitara jo zezan edo arazoa ar- tuz), eta, bestetik, Aizarnako Joan Otxoa Artazubiabitro epaileak izendatuta hauek ebatz zezaten. Lekuko gakoa erretorea. Martin Legardak eta Maria Zelaetak
zestoar hauek izan ziren: Martin Zubiaurre, Asentzio laugarren mailako senidetasuna zuten, eta, ondorioz,
Arretxe, Martin Otxoa Ermukoa eta Beltran Urbieta ezkontza ez zen baliozkoa.
(ikus [XVI. m. (38-X) 28] agiria).
Hori zela eta, Logroñon 1538-IX-25ean gutuna egin
- 1538-X-27an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- zuten Diego de Leon eta Cabredo doktore eta komisabauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, San Joan rio apostolikoek, Sancho Belasco notarioak berretsita.
Egaña eta emazte Maria Egaña, eta, bestetik, Pedro Bertan Aizarnako erretoreari senar-emazteek egindako
Aldalur, emazte Grazia Egañaren ahalordeaz. Grazia bekatuaren absoluzioa eman ziezaiela agindu zioten.
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Gutun hura irakurrita, Joan Otxoa erretoreak informazioa jaso zuen, Zestoako Maria Perez Altzolarats-Portalekoari, Maria Joan Ganbarari eta Mariatxo
Ganbarari zin eginarazi eta galderak eginda. Joan
Ibañeta apaiza eta Martin Otxoa Ermukoa izan ziren
zinean lekuko.

Marina Artigak konpromisoa hartu zuen Joan
Igartza eta Pedro Artzubiaga fidantza hartatik onik
ateratzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Antonio Lizarrarats apaiza eta Bartolome
Loiola (ikus [XVI. m. (38-VI) 5] agiria).

- 1538-VI-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaria Perez Altzolarats-Portalekoak zioenez, Ma- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Marina Artiria Zelaeta emaztearen aita Kristobal Zelaeta ezagu- ga, Joan Igartza barberua eta Pedro Artzubiaga zestzen zuen. Martin Legardaren Santxa Gesalaga ama toarrak. Marina Artiga Joan Arretxeren emaztea zen,
ere ezagutzen zuen, eta bi hauek lehengusu txikiak eta senarrak, dirudienez Indietatik, Azkoitiko Joan
ziren, eta hirugarren mailako odolkidetasuna zegoen Abendaño zenaren bidez 168 dukat (ken 33 marai) bibien artean. Beraz, Martin Legardak eta Maria Zelae- dali zizkion. Diru haiek Joan Abendañoren arreba eta
oinordeko Maria Joanez Idiazabalgoak zeuzkan.
tak laugarren mailako odolkidetasuna zuten.
Kopuru hura Marina Artigak Maria Joanezi eskatu egiten zion, onibarrak erosi nahi zituelako, denen
mesederako izango zelakoan. Dirua Joan Igartzak eta
Pedro Artzubiagak gordailuan edukiko zuten, eta bi
hauek fidatzaile ere izango ziren, handik aurrera Maria Joanezi inork erreklamaziorik egiten bazion erantzule izan zitezen. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Fernando Olazabal medikua, Gregorio Elizalde eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañeta Asentzio Igartza.
apaiza eta Martin Otxoa Ermukoa (ikus [XVI. m. (38Jarraian, Marina Artigak adierazi zuenez, 168
XII) 13] agiria).
dukatak (ken 33 marai) Maria Joanezek zuzenean
eman zizkion, eta benetan ez ziren gordailuan egon.
1.1.27. Marina Artigaren, Joan Ereñoren
Beraz, Marinak konpromisoa hartu zuen Joan Igartza
eta Ana Etxegarairen agiriak
eta Pedro Artzubiaga fidatzaile eta gordailuzain iza- 1538-VI-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- tetik kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (38-VI)
ren aurrean Marina Artiga azaldu zen. Marina, hain 8] agiria).
zuzen, Joan Arretxeren emaztea zen. Maria Joanez
- 1538-VIII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAzkoitiko Joan Abendaño zenaren arreba eta oinordeko zen, eta 168 dukat (ken 30 marai) zeuzkan bauaren eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatearen
Marina Artigaren senar Joan Arretxek bidalitakoak. aurrean Joan Ereño azaldu zen bere seme-alabekin.
Marinak diru harekin lursail batzuk erosi nahi zi- Joan Ereñok zioenez, emazte Grazia Gorosarri hil
egin zen, eta hiru seme-alaba zeuzkan: 4 urteko Txotuen.
min Ereño eta Joaniko Ereño bikiak, eta 2 urteko MaMarina Artigak fidatzaileak eskaini zizkion Ma- ria Ereño.
ria Joanezi, 168 dukat haiek emanda beste inolako
Grazia Gorosarriren seme-alabak zirenez gero, hiru
erreklamaziorik ez zuela izango bermatzeko. Zestoan
Joan Igartza barberuak eta Pedro Artzubiagak onartu umeei partea zegokien Zestoako Joan Otxoa Gorosarrikoa zenaren ondasunetan, baina adingabeak ziegin zuten Marina Artigaren fidatzaile izatea.
Maria Joan Ganbara eta Mariatxo Ganbara lekukoek ere berdin erantzun zioten Joanes Otxoa erretoreari, eta honek beste inolako oztopo edo desadostasunik ez zegoela ikusita, absoluzioa eman zien senaremazteei, bere penitentzia ipinita. Ezkontza hartatik
sortutako seme-alabak guztiz legezkoak izango ziren,
eta eskubide guztiak izango zituzten.

- 110 -

1. (1538)

1.67. irudia. aizarnako
ereñoberri.

relako tutorea behar zuten. Alkateari eskea egin zion
Joan Ereño aitak, tutore izenda zezan. Zin ere egin zuen
tutore-lanak zintzo beteko zituela eta seme-alaben ondasunen inbentarioa egingo zuela. Gainera, tutore aldia
amaitzen zenean seme-alabei bere kudeaketaren kontu
eman eta egin beharreko ordainketak egingo zizkien.

baita Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxagari
eta beste 4 prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta beste 5 prokuradoreri ere. Joan Otxoa Gorosarrikoaren herentzian
seme-alaba adingabeei zegokiena, auzitan edota auzitik kanpo, kobratzen saiatuko ziren, eta beste edozein
auzitan ere ordezkari izango ziren.

Joan Ereñok fidatzaile zestoar hauek aurkeztu ziAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan zituen: Fernando Olazabal medikua, Joan Igartza maisua eta San Joan Amilibia. Joan Ereñok konpromisoa ren: Domingo Arrona, Martin Arzallus eta Joan Perez
hartu zuen fidatzaileak handik onik eta kalterik gabe Idiakaitz-Lilikoa alkatea (ikus [XVI. m. (38-VIII) 2]
ateratzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domin- agiria).
go Arrona, Martin Arzallus eta Pedro Arzallus.
- 1538-VIII-19an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esJarraian Joan Perez alkateak Joan Ereñoren eskea, kribauaren aurean Joan Ereño eta Zarauzko Martin
zina, fidatzaileak eta seme-alabak ikusita, bere agin- Gorosarri elkartu ziren. Martin Gorosarrik lehenago
pidea erabiliz Joan Ereño aita adingabeen tutore izen- Joan Ereñori 10 dukateko zorra egin zion (ikus V ZESdatu zuen. Ahalordea ere eman zion, edozein auzitan TOA XVI. MENDEAN liburuko [XVI. m. (36-III) 2]
agiria). Martinek Joani 9 dukat dirutan ordaindu zizeta kudeaketatan ahalmena izan zezan.
kion, eta beste dukat bat Maria Otxoa Gorosarrikoari
Ondoren Joan Ereñok alkateari jakinarazi zionez, eman zion. Hain zuzen Ramus Gorosarri zenak bere
seme-alabek artean ondasunik ez zeukaten inben- testamentuan Maria Otxoari 10 dukat ematea agindu
tarioa egiteko, baina konpromisoa hartu zuen eduki zuen, eta Martinek zor haren zati bat (dukat batekoa)
ordaindu zion.
ahala egiteko.
Ondorioz, Joan Ereñok ordainagiria eman zion
Azkenik, Joan Ereñok ahalordea eman zien Zestoako San Joan Amilibiari eta Joan Igartza maisuari; Martin Gorosarriri, lekuko hauek izanik: Joan Artiga,
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Migel Zelaia eta Migel Etxegarai (ikus [XVI. m. (38VIII) 19] agiria).
- 1538-IX-16an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ana Etxegaraik ahalordea eman
zien honako hauei: San Joan Etxegarai anaiari, Bizente Ezenarrori, Domingo Arronari eta Gipuzkoako
korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste hiru
prokuradoreri. Hauek arduratuko ziren Anaren zorrak kobratzeaz eta auzietan hura odezkatzeaz. Lekuko Antonio Lizarrarats eta Domingo Urbieta apaizak eta San Joan Amezketa izan ziren (ikus [XVI. m.
(38-IX) 22] agiria).

- 1538-X-18an, Aizarnan, Ana Etxegaraik korrejidorearen aurrean Aizarnazabalgo Tomas Amilibiarekin zuen auzia bertan behera utzi zuen. Tomasek
bortxatu eta birjintasuna galarazi zion, baina Tomasen anaia Domingo Amilibiak obligazio-agiria eman
zion kaltea eta Etxegarai etxean zegokion senipartea
ordaintzeko. Ana Etxegarairen anaia San Joan Etxegarairen emaztea, hain zuzen Domingoren eta Tomasen arreba zen, eta Aizarnako Etxegarain bizi ziren.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas
Martinez Egiakoa, Domingo Arrona eta Joan Otxoa
Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. (38-X) 25] agiria).

- 1538-XII-11n, Gaztelako erreinuarenak ziren
- 1538-X-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Indietako Panama hirian, Zestoako Joan Arretxek
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Domingo Amilibia ahalordea eman zien, Migel Gabiria eskribauaren
eta Zestoako Ana Etxegarai azaldu ziren. Ana auzitan bidez, honako zestoar hauei: Marina Artiga emazzebilen korrejidorearen aurrean Domingoren anaia teari, Domingo Lizarraratsi eta Esteban Akertzari.
Tomas Amilibiak bortxatu egin zuelako, baina Do- Hauek arduratuko ziren Joan Abendaño zenaren onmingorekin tratua egin zuen, auzia alde batera uzte- dorengoei eta beste edonori Joan Arretxerenak ziko. Tomasen izenean anaia Domingok 20 dukat or- ren diru, urre, zilar, bitxi, esklabo edo beste edozein
dainduko zizkion Ana Etxegarairi: 10 dukat 1539ko gauza kobratzeaz.
Eguberrietan, eta beste 10 dukat 1540ko EguberrieLehenago Joan Arretxek Joan Abendaño zenari
tan. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas
Martinez Egiakoa, Bartolome Etxabe eta Joan Etxabe urre hauek eman zizkion, Espainiako erreinuetan Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Marina Artigari emate(ikus [XVI. m. (38-X) 21] agiria).

1.68. irudia. etxegarai
baserria.
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ko: urrea? eta 8 marko pisuko zilarra ere eman zion
zestoarrek Joan Abendañori.
Panama hirian, ahalorde-agirian, honako lekuko
hauek izan ziren: Pedro Saiz Arteagakoa?, Diego Lopez Toledokoa eta Hernando Ureña maisua. Kontuan
hartu behar da Indietako lurrak Gaztelako erreinuari (eta ez Aragoikoari) atxikitakoak zirela. Bestalde,
esklaboak ere aipatzen dira agirian, dirudienez garai
hartan Indietarako esklabo-tratuan bazebiltzalako
(ikus [XVI. m. (38-XII) 9] agiria).

1.1.28. Itziarko eliztarren bilera eta
Beltran Mendiaren ezkontza balioztatzea
- 1538-I-27an, Itziarko elizan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean itziartar hauek elkartu ziren: Domingo Ruiz Goikoleakoa, Fernando Zubeltzu,
Domingo Antsorregi, Joan Perez Zabalakoa, Martin
Elorriaga, Domingo Errementari, Joan Sorazu, Joan
Zigaran, Martin Arrona, Anton Barrenetxea, Domingo Etxabe, Sebastian Uzkanga, Domingo Etxaniz,
Joan Zigaran gaztea, Martin Ariztondo, Joan Etxezabal, Martin Urainziar, Martin Perez Ibikoa, Joan
Leitza, Martin Artzuriaga, Domingo Arrona, Martin
Urain, Joan Auntzola, Joan Etrretentxipi, Domingo
Larragibel, Pedro Oñati, Joan Arrona, Pedro Elosu,
Tomas Txertudi, Joan Erreten, Andres Arantza, Martin Urbieta, Pedro Ugarte, San Joan Arriola, Joan
Erretzabal, Joan Elorriaga, Pedro Guridi, Anton Elosu, Martin Usarraga, Martin Murgia, Bizente Sorazu,
San Joan Galarreta, Joan Erreten, Martin Olloki, Joan
Urain, Pedro Zigaranzar, Domingo Irarrazabal, Joan
Goikolea, Joan Uzkangagoikoa, Kristobal Irarrazabal,
Joan Uzkangabekoa, Joan Martingo Totorika, Martin
Zigaran, Fernando Mokoroa, Sebastian Agirre, Pedro Irarrazabal, Joan Etxaniz, Joan Sorazu, Domingo
Ugarte, Martin Irarrazabal, Joan Gartzia Etxabekoa,
Joan Gartzia Txertudikoa, Andres Arriola, Arrorongo
Joan maizterra eta Pedro Ariztondo.
Bertan zen Julian Olazabal merioordea ere, korrejidorearen aginduaz, itziartarrek Petri Sanz Bertizkoarekin eta Debako alkate eta Kontzejuko ardura-

dunekin zuten auzian ahalordea emateko. Ordura arte
Martin Ollokik itziartarren izenean egindakoa ontzat
eman zuten, eta handik aurrerako ahalordea zutenak
hauek ziren: Martin Olloki, Fernando Zabala, Martin Artzuriaga, Domingo Ruiz Goikoleakoa, Joan
Zigaran, Domingo Antsorregi, Martin Urbieta, Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Joan Martinez Untzetakoa eta beste 4 prokuradore, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Joan
Lopez Arrietakoa eta beste 5 prokuradore.
Itziarra kanpotik saltzera ekartzen zituzten txerriak
hiltzeaz bertan antzina-antzinatik zituzten eskubide eta
askatasunei buruzkoa zen auzia. Ahalorde-agiria sinatutakoak hauek izan ziren: Joanes Areso azpeitiarra, Julian Olazabal, Domingo Oñati, Joan Igartza, Domingo
Goikolea, Fernando Zubeltzu eta Joan Perez Zabalakoa.
Bidenabar esan dezagun Petri Sanz jauna agertzen dela agiri honetan, eta euskaraz Betiri (edo Petri)
Sanz gosetearen pertsonifikazioa dela.
Egun berean, Itziarko elizaren eta eskribau beraren aurrean, beste itziartar batzuek bat egin zuten
lehentxeago aipatutako eliztarrek emandako ahalordearekin. Hauek ziren itziartarrak: Domingo Krutzelegi, Joan Astigarreta, Martin Goñati, Joan Intxausti,
Martin Krutzelegi, Pedro Ortiz Usarragakoa, Domingo Ormaetxea, Joan Sorazu gaztea, Joan Larragibel,
Sebastian Errementari, Joan Usarraga (Pedro Usarragaren semea) eta Andres Epelola. Ahalordean lekuko
hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Joanes Areso,
Julian Olazabal eta Txomin Etxabe.
Egun berean, lehen aipatutakoak Itziarko elizan
bilduta egonik, Julian Olazabal merioordea korrejidorearen aginduaz agertu zen. Itziartarrak eta arroarrak
azken hiruzpalau urtean auzitan zebiltzan Debako
alkate eta Kontzejuko ofizialekin, zerga batzuei buruz
eta alkate zein ofizialen ofizioei buruz.
Arroako eta Itziarko biztanleek zenbait itziartarri
ahalordea emana zioten, eta, ondorioz, gastuetarako
dirua maileguz hartu zuten. Diru haien berri izan
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Hori zela eta, Logroñon 1538-IX-25ean gutuna
zezaten eta gastuen kontuak egin eta aurkez zitzaten, ahalordea eman zieten honako hauei: Fernando egin zuten Diego de Leon eta Cabredo doktore eta koZubeltzuri, Santuru Erreteni, San Joan Arriolari eta misario apostolikoek, Sancho Belasco notarioak berretsita. Bertan Aizarnako erretoreari senar-emazteek
Domingo Etxaberi.
egindako bekatuaren absoluzioa eman ziezaiela aginAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Azpei- du zioten.
tiko Joan Areso, Zestoako Julian Olazabal eta Debako
Gutun hura irakurrita, Joan Otxoa erretoreak inforDomingo Oñati eta Joan Igartza.
mazioa jaso zuen Zarauzko Maria Zabalari eta Marina
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko be- Zabalari zin eginarazi eta galderak eginda. San Joan
rak aurrean zirela, Itziarko eliztarrek ahalordea eman Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Anton Altzozieten Martin Ollokiri, Joan Zigarani eta Domingo larats izan ziren zinean lekuko.
Ruiz Goikoleakoari. Debako alkate eta ofizialekin,
Maria Zabalak zioenez, Maria Joan Etxezarreta
Errenteriako Petri San Bertizekin eta beste zenbaitekin korrejidorearen aurrean eta Valladolidko Kantze- emaztearen aita Joan Perez Etxezarretakoa zena ezalaritzan zituzten auzietarako dirua edo burdina maile- gutu zuen. Beltran Mendiaren lehen emazte Maria
guz hartzeko ahalmena eman zieten. Gero hartutako Migel Legartza ere ezagutu zuen, eta honen ama Madiru, gastu eta ordainketen kontuak emango zituzten dalena Azpiazu ere bai. Joan Perez eta Madalena lehengusu txikiak omen ziren (hirugarren mailako odo(ikus [XVI. m. (38-I) 23] agiria).
lkidetasunekoak). Maria Joan Etxezarretak eta Maria
- 1538-X-22an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- Migelek (Beltranen lehen emazteak) laugarren maibauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Zarauzko lako odolkidetasuna omen zuten eta Beltran Mendiak
Beltran Mendia eskribaua eta Maria Joan Etxezarreta eta Maria Joan Etxezarretak ere bai.
emaztea, eta, bestetik, Aizarnako Joan Otxoa ArtazuMarina Zabala lekukoak ere berdin erantzun zion
biagakoa erretorea. Beltranek eta Maria Joanek laugarren mailako senidetasuna zuten, eta, ondorioz, haien Joanes Otxoa erretoreari, eta honek beste inolako
oztopo edo desadostasunik ez zegoela ikusita, absoarteko ezkontza ez zen baliozkoa.

1.69. irudia. Itziar.
Herriko plaza.
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- 1538-III-29an, Iraetako burdinolaren ondoan,
luzioa eman zien senar-emazteei, bere penitentzia ipinita. Ezkontza hartatik sortutako seme-alabak guztiz Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Elgoibarko
legezkoak izango ziren, eta eskubide guztiak izango Pedro Lopez Zuloetakoa eta Joan Ondarra azaldu ziren. Pedro Lopezek Gipuzkoako Probintziaren aginzituzten.
dua zuen Iraetatik Osinbeltz aldera, Debako partean,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Perez (hau da, ibaiaren ezker aldean) zegoen bidea ikertzeIdiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Joan Zabala, eta Anton ko eta konpontzeko komeni ziren erabakiak hartzeko.
Joan Ondarra, berriz, Azpeitiko eta Azkoitiko KonAltzolarats (ikus [XVI. m. (38-X) 29] agiria).
tzejuen ordezkaria zen.

1.1.29. Domenja Ibarrola, Pedro Lopez
Zubietakoa, Joan Armendia, Bartolome
Txiriboga eta Domingo Amasen agiriak

Osinbeltzen, Iraetako burdinolaren presaren parean 24 “estado” luzeko galtzada berria egingo zuen
Debako Kontzejuak, bidea bi beso altxatuz. Gainera
- 1538-III-11n, Iraetako burdinolaren inguruan, Este- ibaiaren ertz aldera harri handiak ipiniko zituzten,
ban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Domenja uholdeek bidea honda ez zezaten.
Ibarrola eta Joan Lizarrarats azaldu ziren. DomenIbaiertzean, ur bildua zegoen lekuan, 7 “estado”
jaren Martin Ibarrola semea ezkondu zenean, Joan
Martinez Igartuakoak 36 dukateko dotea agindu zion luzeko galtzada zati berria egingo zuten, galtzada zaMartinen emazteari, eta kopuru hura gordailuan Joan harraren bi mutur elkartzeko, baina mendi alderantz
egingo zuten bide zatia, uholdeek honda ez zezaten.
Lizarraratsek zeukan.
Presako konportaren ondoan 6 “estado” luzeko besJoan Lizarraratsek 36 dukatak Domenjari eman te galtzada zati bat konpondu egingo zuen Debako
zizkion, eta honek ordainagiria luzatu zion Joan Mar- Kontzejuak, bidea berdinduz eta zuloak betez.
tinez Igartuakoari. Joan Martinezek ordainketa hura
Pedro Lopez Zubietakoa alkateak epea ipini zion
ontzat ematen ez bazuen, Domenjak bere burua behartu egin zuen 36 dukatak gehi gastuak ordaintzera. Debako Kontzejuari lan haiek egin zitzaten, eta isuna
Horretarako fidatzaile gisa Martin Ibarrola semea eta ere ezarriko zitzaion lanak esanda bezala eta bere
epean egiten ez bazituzten. Erabaki haien berri DeSan Joan Amilibia suhia aurkeztu zituen.
bako Kontzejuari eman egingo zioten. Lekuko ZesOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Fer- toako Julian Olazabal (merioordea) eta Joan Legarda
nando Sorazabal, Tomas Azkona eta Gregorio Arano. izan ziren (ikus [XVI. m. (38-III) 31] agiria).
- 1538-IV-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Arroako Joan
Martinez Igartuakoa, Joan Armendia eta Joan Errementari. 1537-VII-16an Arroakola Joan Errementarik
eta Joan Perez Areitzagakoak erdi bana erabiltzeko
kontratua egin zen (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-VII) 25] agiria).
Joan Errementarik bere erdia gero Zumaiako Joan
San Joan Amilibiak diru haien ordainagiria eman Perez Elorriagakoa eskribauaren aurrean 6 urterako
zien, lekuko hauek izanik: Nikolas Martinez Egiakoa, errentan eman zion Joan Martinez Igartuakoari. BurJoan Lizarrarats eta Fernando Sorazabal (ikus [XVI. dinolan lortutako 10 kintaletik kintal bat errenta ordaintzeko zen.
m. (38-III) 14] agiria).
Egun eta leku berean, Zestoako San Joan Amilibiak
ordainagiria eman zien Domenja Ibarrola amaginarrebari eta Martin Ibarrola koinatuari. San Joan Amilibia,
hain zuzen, Maria Joan Ibarrolarekin (Domenjaren alabarekin) ezkondu zen, eta dotea agindu zioten. Lehenbizi 94 dukat ordaindu zizkioten (85 dukat + 9 dukat
arropatarako), eta egun hartan beste 36 dukat.
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1.70. irudia. arroako
errementari.

Joan Errementarik errentako kintalekin Zumaiako Andres Perez Indanetakoari egindako zorra ordaintzen zuen. Baldintza berak betetzekotan,
Joan Martinez Igartuakoak bere errentamendua
Joan Armendiari eskualdatu zion. Urte hartako
iraileko San Migel egunetik hasita errenta aldi
osoko 6 urteetako azken 3 urteetan Joan Armendia
izango zen maizterra.

Bartolomek eta Domingo Perez Arronakoa (Domingo Arrona gaztea) fidatzaileak Txiribogako etxe,
burdinola eta errota bereganatu egin zituzten Martin
Diaz Mirubikoari 460 dukat inguru epeka 10 urtean
ordaintzeko konpromisoa hartuta. Anai-arrebek eta
koinatuak erabaki zutenez, handik aurrera Bartolomek etxea, burdinola eta errota errentan emango zituen urtebete, bi urte edo gehiagorako.

Kontratuan lekuko Martin Legarda, Anton Arretxe
eta Domingo Arrona zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
m. (38-IV) 5] agiria).

Errentatik ateratako dirua Martin Diazi 460 dukatak ordaintzeko izango zen, eta zor osoa ordaindu arte
anai-arrebek eta koinatuak ez zuten errentaz gozatuko. Zor osoa ordaindu ondoren, alde bakoitzak bere
eskubideak zainduko zituen.

-VIII-21ean Bartolome Txiribogak eta honen fidatzaile Domingo Arronak tratua egin zuten Martin
Agirian lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan
Diazekin, hauek hari epeka hamar urtean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Ondorioz, Txiribo- Ruiz Arteagakoa, Andres Martinez Malleakoa eta
gako etxe, burdinola eta eskubideak Bartolome eta Joan Lopez Sasiolakoa (ikus [XVI. m. (38-IV) 24]
fidatzailearen esku geratu ziren (ikus V ZESTOA agiria).
XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m.
- 1538-XII-30ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri(37-VIII) 21] agiria).
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Domingo
- 1538-IV-26an, Zumaian, Joan Santxez Zu- Amas eta Maria Perez Aizarnatekoa emaztea, eta, besmaiakoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: ba- tetik, Migel Amas (Domingoren anaia). Senar-emaztetik, Oikian bizi zen Bartolome Txiriboga, eta, bes- teek 6 urterako (aurreko iraileko San Migel egunetik
tetik, Zestoako Martin Txiriboga anaia, Joan Atxaga hasita) eman zioten errentan Aizarnatea baserria bere
ondasunekin Migeli.
koinatua eta Katalina Txiriboga arreba.
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Errentamenduko baldintzak zehaztu zituzten.
Maizterrak nagusiei urtero 11 anega gari eta anega
erdia olo emango zien abuztuko Andre Mariaren egunean. Gainera udan urtero 3 gaztanbera emango zizkien.
Migel maizterrak nagusiek emandako ganadua erdi
bana haziko zuen, eta Migelek bere erdia ganaduen
irabazietatik ordainduko zuen 6 urtean zehar. 25 ardi,
20 ahuntz, 7 behi eta 2 idi eman zizkioten. Migelek
txerri bat beretzat hazi ahal izango zuen.
Migelek bere garaian soroa landuta utziko zion
Maria Perezi, imina bat linazi erein zezan. Sagarra
erdi bana jasoko zuten, baina sagarrondoak Migelek
aitzurtu eta simaurtuko zituen.
Gariei soroan itzala egiten zieten zuhaitzak bere
garaian lepatu ahal izango zituen maizterrak. Etxean
erreteila senar-emazteek egingo zuten. Maria Perezek, gainera, zin egin zuen errentamendu-kontratuak
zioenari ez ziola aurka egingo. Lekuko Joan Arregi,
Martin Arzallus eta Joan Amas izan ziren (ikus [XVI.
m. (38-XII) 21] agiria).

1.1.30. Beste zenbait kontratu, ahalorde
eta agiri
- 1538-I-25ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiolaren aurrean Grazia Lopez Altzolaraskoa eta Pedro
Ausoroetxea senarra aurkeztu ziren. Senar-emazteek
auzia zuten Gipuzkoako korrejidorearen aurrean Maria Lopez Altzolaraskoa ahizparekin eta honen senar
Joan Martinez Olotzagakoa kontulariarekin Bekolako
etxe, burdinola, errota, baserri, mendi eta gainerako
ondasunez. Graziaren eta Mariaren guraso Pero Lopez Altzolaraskoak eta Maria Perez Untzetakoak hiru
seme-alaba izan zituzten, eta Graziak ondasunen herena eskatzen zuen.

1.71. irudia. Zarauzko dorreluzea.

Lekuko honako hauek izan ziren: San Joan Elgoibar,
Joan Garratza eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus
[XVI. m. (38-I) 21] agiria).
- 1538-II-10ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Orioko Joan Etxabe eta Lizarrako Pedro Egia azaldu ziren. Joan Etxabek Pedrori Zarauzko hiribilduan zuen dorretxea 200 dukatean
saldu zion. Dorretxea lehenago Martin Joan Mendia
eskribau zenarena izan zen, eta hark Kalagorriko Inkisizioko arduradunarengandik jaso zuen.

Zarauzko dorretxeak mugakide Joan Ibarrolaren
etxea eta kaleak zituen. Joan Etxabek konpromisoa
Dena den, bi aldeek auzia arbitro epaileen esku uz- hartu zuen dorretxearen saneamendua egiteko, hari
tea erabaki zuten, epaia eman zezaten, eta Grazia Lo- saldu ziotenean egin zioten maila berean. Salerospezek ahalordea eman zion senar Pedro Ausoroetxea- keta-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes
ri beste aldearekin batera arbitroak izenda zitzan. Ibañeta apaiza, San Joan Elgoibar eta Tomas Azko- 117 -
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Ahalorde-agirian lekuko Anton Arretxe, Joanes
na (Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunaren moGarratza eta Joan Legarda izan ziren (ikus [XVI. m.
rroia) (ikus [XVI. m. (38-II) 14] agiria).
(38-III) 21] agiria).
- 1538-II-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1538-III-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriren aurrean Beizamako Kristobal Nuarbe eta Aizarnako
Domingo Aranguren-Potzueta aurkeztu ziren. Kristo- bauaren aurrean Domingo Olaskoaga eta emazte Mabalek Domingori 5 behi eman zizkion, honek erdi bana ria Joango Etxeberria aurkeztu ziren. Hauek auzia zubere baserrian eta Zestoako Kontzejuaren lurretan haz ten Migel Etxeberriarekin eta bere emaztearekin, eta
zitzan. Lau urterako izango zen kontratua, eta gana- ahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejimenduko
duen eta ugalketen berri zehatz emango zion Domin- prokuradoreei (Joan Herediari eta beste hiruri) eta Vagok Kristobali. Gaiera, ganadua saltzeko Kristobalen lladoliko Kantzelaritzakoei (Joan Otxoa Urkizukoari
baimena beharko zuen Domingok. Behiak hipotekatuta eta beste bosti), haien ordezkari izan zitezen. Lekuko
hauek izan ziren: Zestoako Fernando Olazabal megeratu ziren Domingok bere erdia ordaindu arte.
dikua eta Joan Gorosarri, eta Errezilgo Pedro Loidi
Domingok, bestalde, onartu egin zuen Kristobalek (ikus [XVI. m. (38-III) 26] agiria).
eman behar zizkion beste hiru behirengatik 3,5 dukat
- 1538-IV-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrijaso zituela. Domingok ganaduen bere erdia etekinetatik ordainduko zion Kristobali. Lekuko Gregorio bauaren aurrean Maria Joango Enbilek ahalordea
Elizalde, Joan Martinez Erretzabalgoa eta Joan Arre- eman zien bere seme Joan Paginori, Migel Artazubiagari eta Pedro Akoari. Hauek ordezkatuko zuten
txe izan ziren (ikus [XVI. m. (38-II) 19] agiria).
Maria Joango bere auzietan. Lekuko Zestoako Anton
- 1538-III-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Lasao zapataria, Frantzisko Olazabal eta Joan Ereño
bauaren aurrean Azkoitiko Joan Lopez Antxietakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (38-IV) 2] agiria).
eta Azpeitiko Joan Sagasti elkartu ziren. Azpeitiarrak
- 1538-IV-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriazkoitiarrari mandoa eta zaldia saldu zizkion, eta honek hari 6 dukat edo 2.250 marai (1 dukat = 375 marai) bauaren aurrean Gregorio Elizalde, emazte Maria
epeka ordainduko zizkion: ekaineko San Joan egunean Etorra eta Joan Zelaia “Beltza” azaldu ziren. Grego2 dukat, hurrengo San Migel egunean beste 2 dukat, eta riok eta Mariak Joani zaldia erosi zioten 4,5 dukatean, eta epeka ordainduko zioten: 2 dukat hurrengo
hurrengo Eguberri egunean azken 2 dukatak.
Pazko garizumakoan, eta beste 2,5 dukatak ekaineko
Zaldia eta mandoa hipotekatuta gertu ziren Joan San Joan egunean. Maria Etorrak, gainera, emakume
Lopezek zor osoa ordaindu arte. Lekuko zestoar hauek ezkondua zelako zin egin zuen obligazio-agiriak zioizan ziren: Joan Otaegi, San Joan Artazubiaga eta San enaren aurka ez zela hasiko.
Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (38-III) 15] agiria).
Lekuko Joan Ereño, Asentzio Arretxe eta Martin
- 1538-III-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- Arzallus izan ziren (ikus [XVI. m. (38-IV) 12] agiria).
kribauaren aurrean Joanes Ibañeta azaldu zen. Joa- 1538-IV-17an, Zestoan, Arroako Joan Zubelnes apaiza 25 urte bete gabea zen Joan Gorosarriren
zaintzaile izandatu zuten, eta honen izenean ahalor- tzu “Ezkerra” eta emazte Grazia Sarasola agertu
dea eman zion Domingo Gorosarriri. Domingok, ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Grazia
errege-aginduaz, Blas Artazubiagari Joanes Ipintzari Sarasolak Aizarnazabalgo Sarasola etxean zuen seeta Joan Aranbururi dei egingo zien elkarren aurka niparteagatik auzitan zebiltzan Joan Sarasolarekin.
zuten auzian alde bakoitzak bere eskribaua izandatu Horregatik senar-emazteek ahalordea eman zieten
Gipuzkoako korrejimenduko Joan Perez Arranieta lekukoei testigantzak har ziezazkieten.
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1.72. irudia.
aizarnazabalgo
sarasolaberri

barkoari, Frantzisko Lopez Gallaistegikoari eta beste
bi prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzelaritzako
Joan Lopez Arrietakoari, Joan Otxoa Urkizukoari eta
beste hiru prokuradoreri, haiek auzian ordezka zitzaten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri,
Gregorio Elizalde eta Martin Arzallus (ikus [XVI. m.
(38-IV) 15] agiria).

- 1538-V-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
bidez Anton Arretxek ahalordea eman zion Domenja
Aizarna emazteari. Domenjak kobratuko zituen senaremazteei egin zizkieten zorrak. Bestalde, bien baratzeko bideaz auzia zuten, eta Domenjak ahalmena izango
zuen senarraren ordez izapideak egiteko. Lekuko Joan
Legarda, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Martin Lizarrarats izan ziren (ikus [XVI. m. (38-V) 8] agiria).

- 1538-IV-28an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Igartza eta Margarita Igartza
arreba azaldu ziren. Joanek konpromisoa hartu zuen
arrebari, honi Igartza etxean zegokion seniparteagatik, 19 dukat ordaintzeko. 4 dukat hurrengo 8 eguneko epean ordainduko zizkion, beste 8 dukat egun
hartatik 4 urteko epean, eta azken 7 dukatak egun
hartatik 8 urtera.

- 1538-V-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Bengoetxea, Getariako San
Joan Basurto, Maria Joango Bunoa? eta Joan Perez
Etxezarretakoa bildu ziren. Joan Bengoetxeak San
Joan Basurtori obligazio-agiria eman zion, San Joani
hurrengo hiru egunen buruan zilarrezko hiru masusta
emateko. Jarraian Maria Joango Bunoak? 5 dukat eta
5 errealeko zorra utzi zion Joan Bengoetxeari, elkaLekuko honako hauek izan ziren. Joan Otxoa Arta- rren arteko tratuen kontuak egin ondoren. Zor haren
zubiagakoa (Aizarnako erretorea), San Joan Amilibia zati bat, 2 dukatekoa, Joan Perez Etxezarretakoak oreta Aiako Erretzabalen (Altzolarats jauregiaren on- dainduko zion Joan Bengoetxeari hurrengo San Joan
egunerako. Beste 3 dukat eta 5 errealak Maria Joandoan) bizi zen Joan Azpiazu.
gok eta Joan Bengoetxearekin bizi zen alabak ordainJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, duko zizkioten, alabaren soldatatik, bi urteko epean.
Margarita Igartzak uko egin zien Igartza baserrian guObligazio-agirietan lekuko zestoar hauek izan ziraso eta gainerako senideengandik izan zitzakeen eskubide guztiei anaia Joan Igartzaren alde (ikus [XVI. ren: Pedro Akoa, Domingo Arrona eta Joan Otxoa Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. (38-V) 13] agiria).
m. (38-IV) 29] agiria).
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1.73. irudia. aizarnako
Intzina etxea.

- 1538-V-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Pedro Artzubiagak ahalordea eman zien Joan
Martinez Lilikoa apaizari, Maria Perez AltzolaratsPortalekoa amaginarrebari eta Maria Martinez Baltzolakoa emazteari. Hauek arduratuko ziren zenbait pertsonak hari egindako zorrak kobratzeaz. Auzitara jotzeko eta desadostasunak arbitro epaileen bidez ebazteko
ahalmena zuten; baita Pedro Artzubiagaren izenean
ordainketak egiteko eta hauen epeak erabakitzeko ere.
Ahalorde-agirian lekuko honako zestoar hauek
izan ziren: Pedro Akoa, Domingo Arrona erta Domingo Goienetxea (ikus [XVI. m. (38-V) 14] agiria).
- 1538-V-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Sarasolak ahalordea eman zien Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari,
Joan Ruiz Gamarrakoari eta beste zazpi prokuradoreri. Joan Sarasolak auzia zuen Grazia Sarasolarekin
eta honen senar Fernando Zubeltzu “Ezkerra” goitizenekoarekin, Graziak Sarasola baserrian zuen seniparteaz. Beraz, Valladolidko prokuradoreak ordezkatuko
zuten Joan Sarasola auzian.

- 1538-VI-2an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Martinez Intzinakoa alarguna
azaldu zen bere seme Joanes Potzueta apaizarekin.
Amak semeari ahalordea eman zion hari egin zizkioten zorrak kobra zitzan. Ahalmena zuen Joanesek auzitara jotzeko, desadostasunak arbitro epaileen
esku uzteko, obligazio-agiriak jasotzeko eta abarretarako. Lekuko Domingo Arrona, Martin Azkue eta
Anton Altzolarats izan ziren (ikus [XVI. m. (38-IV)
2] agiria).
- 1538-VI-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroan bizi ziren Joan Baltzola eta
Joan Perez Etxezarretakoa eskribaua agertu ziren.
Joan Baltzolak eta Joan Perezek auzia zuten korrejidorearen aurrean, haren zekor bat honen lurretara sartuta kalte egin ziolako eta Joan Perezek zekorra hil
egin zuelako. Auzia arbitro epaileen esku uztea erabaki zuten. Horretarako Joan Baltzolak Julian Olazabal
izendatu zuen arbitro epaile, eta Joan Perezek Gregorio Elizalde. Bi arbitroak ados ez bazeuden, hirugarren arbitro epailea Migel Artazubiaga izango zen.

Arbitro epaileek hamar eguneko epea zuten epaia
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri emateko, baina hamar egun gehiagoko luzapena edueskribaua, Frantzisko Ibañeta eta Bartolome Loiola ki ahal izango zuten. Epaia betetzen ez zuen aldeak
12 dukateko isuna ordaindu beharko zuen. Lekuko
(ikus [XVI. m. (38-V) 15] agiria).
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zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa eta jo ahal izango zuen. Lekuko honako hauek izan ziren:
Joanes Potzueta apaizak, eta Martin Otxoa Ermukoa San Joan Elgoibar, Bartolome Loiola eta San Joan
Amezketa (ikus [XVI. m. (38-VII) 19] agiria).
(ikus [XVI. m. (38-VI) 9] agiria).
- 1538-VII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Maria Goienetxea eta Martitz Luberriaga azaldu ziren. Mariaren semea eta Martitzen alaba ezkondu zirenean, Martitzek dotea agindu
zuen, eta haren zati bat (48 dukatekoa) kobratu zuen
egun hartan Mariak. Ondorioz, Martitzi ordainagiria
Semearen ondasunak eskura zitzaten, ahalordea eman zion. Lekuko honako hauek izan ziren: Zeseman zieten honako hauei: Panama hiri edo hiribil- toako Jakobo Gesalaga eta Joan Arretxetxipia, eta
duan bizi zen Joan Perez Uainakoari?, Indietako Ira- Arroako Joan Zubeltzu.
ragan bizi ziren Sevillako Trianako Martin Sanz ZaJarraian, Maria Goienetxeak 3 dukat ordaindu zirauzkoari eta Migel Uainari?, eta Zestoako Esteban
Akertzari. Hauetako bakoitza Joan Lizarraga zenare- zkion Zestoako Maria Zuuberi, eta honek hari ordainak ziren diru, urre, zilar, arropa, zaldi, mando, bitxi nagiria eman zion. Gero, Maria Goienetxeak 10 dukat
eta beste edozein ondasun Martin eta Sauztitzarent- Zestoako Milia Amilibiari (Kristobal Goienetxearen
zat bereganatzen saiatuko zen. Ondasunak kobratze- alargunari) eman zizkion, eta honek luzatutako ordainko, ahalordea zutenek auzitara jo ahal izango zuten, agiria jaso zuen (ikus [XVI. m. (38-VII) 29] agiria).
eta, komeni bazen, auziak arbitro epailen esku ere
- 1538-VIII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriutzi ahal izango zituzten. Lekuko hauek izan ziren:
Zumaiako Tomas Amilibia, eta Zestoako Fernando bauaren aurrean Domenja Enbil alarguna azaldu zen.
Zubeltzu, Joango Amilibia eta Bartolome Loiola (ikus Domenja Zarauzko Ibañeta etxera Joango Ibañeta
zenarekin ezkondu zenean, dote gisa ondasun hauek
[XVI. m. (38-VII) 12] agiria).
eraman zituen: 120 dukat, zilarrezko katilua, 4 ohe
- 1538-VII-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- oso, lau behi, idi bat, txerri bat eta 6 txerrikume. Onbauaren aurrean Muskizko Pobeñan bizi zen Sancho dasun haiek Domenjaren alde hipotekatuta zeuden.
Rojo eta Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa olagizona
Dena den, egun hartan Domenjak alaba Maria
elkartu ziren. Bizkaitarrak Beduan zeukan itsasontzia
bete burdin mea (550 kintal inguru) saldu zion azpei- Joango Ibañetari dohaintzan ondasun hauek eman
tiarrari. Kintalak 23 marai balio zituen. Azpeitiarrak zizkion: 80 dukat eta 3 ohe oso. Behar izanez gero,
orduantxe 32 dukat ordaindu zizkion muskiztarrari. herenaren eta bostenaren hobekuntza egingo zion. LeLekuko Zestoako Pedro Akoa, Domingo Lizarrarats kuko Joan Artiga, Frantzisko Artiga eta Martin Enbil
eta Gregorio Arano izan ziren (ikus [XVI. m. (38-VII) izan ziren.
16] agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
- 1538-VII-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Domenjak zin egin zuen dohaintza-agiriaren aurka ez
bauarekin Esteban Aisoro eta Klemente Aisoro elkar- zela hasiko (ikus [XVI. m. (38-VIII) 21] agiria).
tu ziren. Esteban Aisoro Zestoako elizako bikario zen
- 1538-IX-5ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubere bizialdi osorako, eta ahalordea eman zion Klemente Aisoro apaizari, eliza bereko benefiziaduari. biagaren aurrean Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa
Klemente saiatuko zen bikarioari egin zizkioten zorrak eta Getariako Santxa Perez Ganboakoa agertu ziren.
kobratzen, eta horretarako, behar izanez gero, auzitara Martin Perez Azpeitiko Nuarben Erraztiko burdino- 1538-VII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana Martin Lizarraga eta Sauztitza Portukoa
hurbildu ziren. Senar-emazteen Joan Lizarraga semea
Indietan hil zen, eta gurasoak ziren haren oinordeko
unibertsal.
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lako olagizona zen, eta 60 dukat balio zuten bi mando
zorretan hartu zizkion Santxa Perezi, Zestoako Domingo Lizarrarats suhiaren eskutik. Mando bat ilaje
argikoa zen, eta bestea gorri-beltza.

Maria Ipintzak, beraz, ahalordea eman zien Zestoako
Migel Artazubiagari eta Valladolidko Kantzelaritzako
Joan Ruiz Gamarrakoari eta beste bost prokuradoreri,
hura ordezka zezaten.

Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: KleMartin Perezek zorra hurrengo ekaineko San Joan
egunerako ordainduko zion Santxa Perezi. Lekuko mente Aisoro, Joan Martinez Erretzabalgoa eta Grahonako hauek izan ziren: Zestoako Joan Zubiaurre, zian Ezenarro (ikus [XVI. m. (38-IX) 15] agiria).
Azpeitiko Joan Nuarbe eta Zegamako Pedro Zegama
- 1538-IX-14an, Zestoako errebalean, Blas Arta(ikus [XVI. m. (38-IX) 9] agiria).
zubiaga eskribauaren aurrean Leizaurko Joan Ortiz
- 1538-IX-9an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- Etxabekoa ikazkina eta Aiako Domingo Ostolatza
ren aurrean Alkizako Maria Beltzalaga-Berridi agertu (Altzolarats jauregiko olagizona) azaldu ziren. Joan
zen. Ahalordea eman zien Debako Domingo Berridiri, Ortizek konpromisoa hartu zuen hurrengo urteko PazZestoako Joan Etxaberi eta Gipuzkoako korrejimen- ko garizumakoan Domingori Bedamako mendietan
duko Jeronimo Atxagari eta beste lau prokuradoreri; (Zestoako partean) 400 karga ikatz egiteko. Karga
izan ere, Alkizako Domingo Intxaurrandiagarekin ikatzaren prezioa 32 maraikoa zen. Domingok egun
auzia zuen, biek elkarrekin izandako bi umeen mante- hartan 6 dukat aurreratu zizkion Joan Ortizi, eta ikatza
nuaz, eta haren ordezkari izango ziren. Ahalorde-agi- egin ahala ordainduko zizkion karga ikatz guztiak.
rian lekukoetako bi hauek izan ziren: Zumaiako DoLekuko hauek izan ziren: Domingo Amilibia esmingo Amilibia eta Zestoako Joan Bengoetxea (ikus
kribaua, Domingo Urbieta eta Joanes Potzueta (ikus
[XVI. m. (38-IX) 14] agiria).
[XVI. m. (38-IX) 19] agiria).
- 1538-IX-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1538-IX-16an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Ipintza azaldu zen. Mariak
auzia zuen Zestoako Maria Martinez Altzolaraskoare- bauaren aurrean Debako partean bizi zen Joan Markin, eta honen seme-alabekin, ondasun batzuei buruz. tinez Baltzolakoa eta Aizarnako Maria Perez Potzue-

1.74. irudia. nuarbeko Loisoro.
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1.75. irudia. Getaria.
Joan sebastian
elkanoren sortetxeko
plaka.

takoa (Joan Aranoren emaztea) elkartu ziren. Bien
artean ordura arte izandako tratuen kontuak egin
zituzten, eta Maria Perezek Joan Martinezi zor osoa
ordaindu ziolako, honek hari ordainagiria eman zion.
Lekuko Zestoako Bartolome Etxabe, Joan Ondalde
eta Domingo Lizasoeta izan ziren (ikus [XVI. m. (38IX) 20] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazubiaga, Domingo Altzolarats eta San Joan Amilibia (ikus
[XVI. m. (38-X) 13] agiria).
- 1538-X-17an, Getarian, Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren aurrean, Getariako Errodrigo
Santxez Gaintzakoa apaiz batxilerra azaldu zen. Errodrigori lehenago ahalordea eman zioten honako getariar hauek: Katalina Portukoa alargunak (ordurako
hilda zeuden Joan Sebastian Elkano, Martin Perez
Elkanokoa eta Otxoa Martinez Elkanokoaren amak),
Maria Elkanok eta honen ama Maria Anton Elkanok,
Katalina Lertxundik eta Inesa Elkanok.

- 1538-X-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Igartza eta Zarauzko
Martin Amas elkartu ziren. Joanek Martini mandar
gorri-beltza erosi zion 8,5 dukatean. Mandoa herrena, begi-okerra, geldoa, gaixoa eta beste zenbait akats
zuena omen zen. Joanek 4 dukat hurrengo EguberrieErrodrigok bere ahalordea Bernal Arias eskribauatan emango zizkion Martini, eta beste 4,5 dukatak
1539ko uztailean, Santa Ana egunean. Lekuko Zes- ren aurrean aurkeztu zuen, lehenago aipatutakoek
toako Joan Otaegi eta Joan Apategi, eta Debako Joan Joan Sebastian Elkanoren Moluketarako 1526. urteko
Zubeltzu izan ziren (ikus [XVI. m. (38-X) 5] agiria). espedizioan egindako zerbitzuengatik errege-erreginek zor zizkieten soldatak kobratzeko.
- 1538-X-12an, Zestoako errebalean, Blas ArtaEgun hartan, berriz, Errodrigok Indietako Konzubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Larretxe
eta Zestoako Maria Zuube azaldu ziren. Joan Larre- tseiluko eskatzaile Sebastian Rodriguez eta Montxe, hain zuzen, Larretxebekoa baserrian bizi zen, eta dragon jaunei ahalordea eman zien, delako soldatak
egun hartan Maria Zuuberi maileguz 20 kintal bur- aipatutako getariarrentzat kobra zitzaten. Lekuko hodina pletinaren balioa dirutan hartu zion. Arroarrak nako getariar hauek izan ziren: Joan Ruiz Gaintzakoa
zorra hurrengo Santiago egunean ordainduko zion bikarioa, Domingo Dorrao eta Lukas Zabalaga (ikus
zestoarrari, burdinak Beduako errenterian emanda. [XVI. m. (38-X) 22] agiria).
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- 1538-XII-9an, Zestoako harresi ondoko Arretxen, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Eibarko
Andres Mallabia eta Zestoako Martin Lizarraga eta
Saustitza Portukoa elkartu ziren. Zumaiako Otxoa
Epelolak 5 dukat eta 6 errealeko zorra egin zion Andresi lizarrezko haga batzuengatik, Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren bidez egindako obligazioagiriaren arabera.

Hurrengo Batzar Nagusiak Azkoitian izan ziren,
azaroaren 14tik 23ra bitartean. Zestoatik prokuradore
gisa San Joan Artazubiaga eta Domingo Lizarrarats
izan ziren. Besteak beste, hamarren zaharraz, Getarian kobratutako zergez eta San Adriango bideaz hitz
egin zuten.

Aztertutako beste gai bat Osinbeltzen, Debako
partean Iraetako presatik hasita egin beharrreko bidea zen, hain zuzen Elgoibarko alkate Pedro Lopez
Zuloetakoaren ardurapean egitekoa zena eta hemen
1.1.29. atalean aipatu duguna. Batzarrak 750 marai
eman zizkion bere lanagatik4.

Urte hartan, Durangoko Andres Arrazolak Indietako Santo Domingon Sevillan bizi zen Esteban
Akertza merkatari zestoarraren salgaiak jaso zituen.
Besteak beste, 50 aizto eta 30 ezpata (guztira 14.250
maraiko balioa) bidali zizkion Joan Maria ontzi-maisuaren San Cristobal galeoian.

Batzarrek Zestoako, Aiako eta Errezilgo Kontzejuei agindua eman zieten, bakoitzak bere jurisEgun hartan, ordea, zorra Martin Lizarragak eta dikzioko bideak (Azpeitiaren ingurukoak) hiru hileemazteak ordaindu egin zioten eibartarrari, eta ho- ko epean konpon zitzan. Bestela Kontzeju bakoitzak
nek 5 dukatak eta 6 errealak Otxoa Epelolari kobra- 10.000 maraiko isuna izango zuen5.
tzeko eskubide guztiak eman zizkien senar-emazteei.
Lekuko Zestoako Martin Otxoa Ermukoa, Asentzio
Urte hartan, azaroaren 29an, Martin Gartzia LoioArretxe eta Domingo Zulaika izan ziren (ikus [XVI. lakoa (Oñatz eta Loiolako jauna eta San Inazioren
m. (38-XII) 4] agiria).
anaia) hil egin zen, eta urte berean ezkondu zen honen
seme zaharrena, Beltran Ibañez Loiolakoa, Azkoitiko
Joana Errekalderekin. Hau Joan Lopez Errekalde1.1.31. Gipuzkoako Batzarrak eta beste
koaren alaba zen eta 4.500 dukateko dotea ekarri zuen
zenbait gai
ezkontzara6.
Ordizian ospatu ziren Gipuzkoako Probintziaren
lehen Batzar Nagusiak 1538an, maiatzaren 4tik 14ra
Bestalde, 1538. urtean Indietara joan-etorrian zebitartean. Zestoaren prokuradore Migel Artazubiaga bilen ontzi-maisuetako bat Pedro Areitzaga (edo Arriizan zen. Bertan, besteak beste, burdin mearen espor- tzaga) zen. Bi urte lehenago ere lan horretan ari zen
tazioa, arantzelak eta lonja, burdinola eta errotetako ontzi-maisua, eta litekeena da bere jatorria Arroako
pisu eta neurriez arduratu ziren.
Areitzaga etxea izatea7.

Bestalde, Esteban Akertzak eta Frantzisko OlaHurrengo Bidaniko Usarragan Batzar Bereziak
egin zituen Probintziak. Zestoako Kontzejuak bertara zabalek tratua egin zuten, Frantzisko Indietara joan
prokuradore gisa joan zitezen uztailaren 29an Esteban zedin. Tratu hark hurrengo urteetan jarraipena izan
Eztiolari eta Migel Artazubiagari eman zien ahalor- zuen8.
dea, hemen 1.1.4. atalean adierazi dugunez.
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1.2. LEHEN KAPITULUKO OHARRAK
XX. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del ayuntamiento. Liburu-zk.: 17. Negoziatua: Rel. autor.
judiciales. Espediente-zk.: 12. Sorta: Causas civiles y criminales.
1

2

ERENTXUN ONZALO, J. Apuntes históricos de la villa de Santa Cruz de Cestona. Zarautz, 1948. (55. or.).

Sakramentu-liburuetan jaso zen gero parrokietan informazio hori, bataiatuen, sendotza hartutakoen,
hildakoen eta ezkonduen liburuetan. Zestoako lurretan orain dauden parrokietan Arroako bataiatuen liburuan
daude (Donostiako elizbarrutiko artxiboan) gorde diren idazpen zaharrenak, 1567. urtekoak. Aizarnako eta
Zestoako parrokietako sakramentu-liburu zeharrenak XVII. mendearen hasierakoak dira.
3

XX. Junta General celebrada en Villafranca en el mes de Mayo de 1538. Gipuzkoako Artxibo Orokorra.
Tolosa. JD AM 2,1. (1-15. or.).
4

XX. Registro de la Junta General celebrada en la villa de Azcoitia por Novienbre de 1538. Gipuzkoako
Artxibo Orokorra. Tolosa. JD AM 2,2. (1-11. or.).
5

ORELLA UNZUE, J. L. Instituciones de Gipuzkoa y Oficiales Reales en la Provincia (1491-1530).
Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia, 1995. (108, 110. or.).
6

BERMUDEZ PLATA, C. Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Volumen
II (1535-1538). Imprenta Editorial de la Gavidia argit. Sevilla, 1942. (501. or.).
7

XX. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos fenecidos. 2.669/1 (190a,
190i, 353i folioak).
8
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