2. (1539)

2. (1539)

2.1. 1539. URTEA
2.1.1. San Joan Artazubiagaren agiri eta
kontratuak

eta, bestetik, Zestoako San Joan Artazubiaga. Asteasukoek egun hartan zestoarrari 8 kintal burdina pletinaren balioa dirutan maileguz hartu zioten, eta zorra
- 1539-I-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- hurrengo maiatzaren amaieran ordainduko zioten Beren aurrean San Joan Artazubiaga eta Debako Martin duan, zergak ordainduta, burdinak emanez.
Artzuriaga (lehen Zestoako probestuorde izana) aurObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
keztu ziren. San Joanek Martini 10 dukat maileguz
eman zizkion, eta Martinek zorra hurrengo azaroko Frantzisko Artiga, Esteban Artiga eta Martin Esteban
Makatzaga (ikus [XVI. m. (39-II) 28] agiria).
Domu Santu egunean ordainduko zion.
- 1539-III-19an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta
Joan Urbieta azaldu ziren. Lehenago biek kontratua
egina zuten Joan Urbietak San Joanentzat burdina to- 1539-II-20an, Zestoan, Joan Martinez Amili- txoa Iraetako olatxoan mehetzeko. San Joanek 660,5
bikoa eskribaua eta San Joan Artazubiaga agertu zi- kintal eta 30 libra burdina totxo eman zizkion, eta,
ren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Joan Mar- gainera, egingo zuen lanagatik 30 dukat aurreratu ziztinezen seme Joan Ibañez Amilibikoa Indietara abiatu kion Joan Urbietari. Joan Urbietak 660,5 kintal burdiberria zen, eta harentzat aitak San Joan Artazubiagari na mehe itzuliko zizkion.
70 dukat maileguz hartu zizkion.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziZor hura ordaindu bitartean, Joan Martinezek San ren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Frantzisko IbañeJoani Gezatedia izeneko sagastia hipotekatu eta eman ta eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (39-III) 20]
egin zion. Zor osoa ordaindu arte San Joanek beretzat agiria).
jasoko zituen sagastiko etekinak.
- 1539-III-17an, hain zuzen Sevillan, Indietako
Gezategia izeneko sagastiak mugakide hauek zi- Kontratazio Etxean, idazpena egin zuten Zestoako
tuen: Blas Artazubiagaren, Martin Zubiaurreren eta Joan Ibañez Amilibikoa Indietara joan zelako. Joan
Ana Lasaoren lurrak, eta hiribildutik Enekosauztegi- Ibañez, hain zuzen, Zestoako Joan Martinez Amilira zihoan bidea. Joan Martinezek zor osoa ordaintzen bikoaren eta Maria Perez Arbestaingoaren semea zen.
Ezagutzen zutelako, Sevillan zin egin zuten Esteban
zuenean, San Joanek itzuli egingo zion sagastia.
Akertzak eta Domingo Galmak? (ikus [XVI. m. (39Agirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Martin III) 13] agiria).
Ibañez Amilibikoa eta Zestoako Fernando Amilibia
- 1539-IV-8an, Zestoako errebalean, Blas Artazu(Joan Martinezen semea) eta San Joan Elgoibar (ikus
biaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta
[XVI. m. (39-II) 22] agiria).
Martin Indo aurkeztu ziren. Martinek San Joani le- 1539-II-23an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- hendik burdina batzuen zorra egin zion, baina egun
tiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, hartan elkarren arteko harremanen kontuak egin ziAsteasuko Joanes Karabela, Joan Martinez Lasape- tuzten, eta Martin Indori bi kintal burdina zorretan
koa?, Domingo Intxustaga? eta Joanes Lizelume?, geratu zitzaizkion. Gainerakoaren ordainagiria eman
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Lope Ernataritz, Martin Otxoa Ermukoa eta Joan Fernandez Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (39-I) 28] agiria).
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2.1. irudia. amilibiko
indar-etxea.

- 1539-IV-21ean, Zestoan, eskribau beraren auzion San Joanek, lekuko hauek izanik: Domingo Amilibia eskribaua, Martin Arzallus eta Joan Lopez Altu- rrean San Joan Artazubiagak 100 dukaten ordainagiria eman zion Joan Martinez Amilibikoari, Gezanakoa (ikus [XVI. m. (39-IV) 10] agiria).
tediko sagastia salduta zorra ordaindu egin ziolako.
- 1539-IV-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Lekukoetako bi Domingo Amilibia eskribaua eta
bauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: bate- Martin Lizarrarats izan ziren (ikus [XVI. m. (39-IV)
tik, Joan Martinez Amilibikoa eskribaua, eta, bestetik, 26] agiria).
San Joan Artazubiaga. San Joanek Joan Martinezi 100
- 1539-V-4an, Zestoako zubiko portalean, Esteban
dukat maileguz eman zizkion, eta honek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko zion. Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta
Lekuko honako zesotar hauek izan ziren: Domingo Arroako Joan Oliden agertu ziren. Joanek San Joani
Amilibia eskribaua, Joan Lopez Altunakoa eta Gra- hurrengo ekainaren amaierarako 600 kintal burdina
mehe garraiatuko zizkion Iraetako olatxotik Beduazian Ezenarro.
raino. San Joanek, garraiatuko zuen kintal bakoitzeJarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, ko 10 sos ordaindu zizkion egun hartan Joan Olideni.
San Joanek eta Joan Martinezek jakinarazi zutenez, Joanek burdinak garraiatzen ez bazituen, San Joanek
lehenengo San Joanek Esteban Eztiola eskribauaren beste baten bidez garraiatu ahal izango zituen, baina
aurrean 70 dukat maileguz eman zizkion Joan Martin- Joan Olidenek ordainduta.
ezi, eta honek Gezatedia izeneko lursaila hipotekatu
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako
egin zuen San Joanen alde. Gero beste 30 dukat eman
Joan Lizarrarats eta Joango Olaberria, eta Zestoako
zizkion maileguz Joan Martinezi.
Pedro Egaña (ikus [XVI. m. (39-V) 5] agiria).
Dena den, egun hartan 100 dukaten obligazio- 1539-V-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriagiria eman zion Joan Martinezek San Joani, eta horrenbestez indarrik gabe geratu ziren aipatutako hipo- bauaren aurrean honako zestoar hauek aurkeztu ziren:
teka eta lehenago egindako obligazio-agiriak. Egun batetik Joan Martinez Amilibikoa eskribaua, Maria
Arbestain emaztea eta seme Domingo Amilibia eskrihartan egindakoak baino e zuen balioko.
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Lekuko Azpeitiko Domingo Gartzia Lasaokoa, eta
baua, eta, bestetik, San Joan Artazubiaga. Joan Martinezek eta emazteak San Joani Zestoako Gezatedia Zestoako Joango Ezenarro eta Pedro Olaskoaga izan
ziren (ikus [XVI. m. (39-VII) 14] agiria).
izeneko sagastia 245 dukatean saldu zioten.
- 1539-VIII-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Perez Areitzagakoa
eta Zestoako San Joan Artazubiaga aurkeztu ziren.
Lehenago Joan Perezek San Joan zestoarrari zenbait
kintal burdina zorretan utzi zizkion, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean. Zor hura ordaindu ziolako eta
Saldutako sagastiak 147 sagarrondoko azalera elkarren arteko harremanen kontuak garbituta geratu
zuen, eta sagarrondoko azalera-unitatea 7 besokoa zirelako, San Joan Artazubiagak ordainagiria eman
zen. Sagastia bertako sagarrondo, zuhaitz, itxitura eta zion Joan Perez Areitzagakoari.
eskubide guztiekin saldu zioten San Joan ArtazubiaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zabala, Dogari. Azalera-sagarrondo bakoitzaren prezioa 1,666
dukatekoa zen, eta kopuru osoa ordaindu zien San mingo Ezenarro eta Martin Arzallus (ikus [XVI. m.
(39-VIII) 1] agiria).
Joanek saltzaileei.
Sagastiak mugakide hauek zituen: hiribildutik
Enekosauztegirako bidea, Graziana Zabalaren soroa,
ibai aldera Zubiaurrekoen Ubee lursaila, eta beste aldera Ana Lasaoren lursaila eta Blas Artazubiagaren
sagastia.

Joan Martinez eta emaztea arduratuko ziren sagastiaren saneamenduaz. Ahalordea eman zioten Domingo Amilibia semeari, San Joan Artazubiaga sagastira
sartu eta erosleak jabetza lekuan bertan bere gain har
zezan. Maria Arbestainek, gainera, zin egin zuen salmenta-agiriak zioena bete egingo zuela.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
Lilikoa apaiza, Frantzisko Artiga, Pedro Iribarrena eta
Domingo Arretxe.
Egun berean, eskribau eta lekuko berak Gezatedia izeneko sagastian ziren. Han Domingo Amilibiak San Joan, eskutik helduta, sagastira sartu zuen.
San Joan eroslea bertan ibili zen, adar batzuk moztu
zituen eta lurra aitzurtu egin zuen. Horrela sagastiaren jabetza bere gain hartu zuen (ikus [XVI. m. (39V) 19] agiria).
- 1539-VII-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez San Joan Artazubiagak ordainagiria
eman zion Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa olagizonari. Lehenago Domingo Artzuriaga eskribauaren
aurrean egin zion zorra azpeitiarrak San Joan zestoarrari, baina egun hartan 30 kintal burdina mehe
eman egin zizkion.

- 1539-VIII-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Frantzisko Zubiaurre-Akoabarrena elkartu ziren. Frantziskok
San Joani hezitako 12 idi erosi zizkion 66 dukatean.
Zorra epeka ordainduko zion: 15 egun barru 12 dukat,
eta gainerako 54 dukatak hurrengo Eguberrietan.
Frantziskok, 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen
agiriak zioena bete egingo zuela.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Gregorio Elizalde, Martin Arano, Migel Artazubiaga eta
Joan Arretxe (ikus [XVI. m. (39-VIII) 5] agiria).
- 1539-VIII-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Arroako
Joan Baltzola aurkeztu ziren. San Joan Artazubiagak
Joan Baltzolari idi parea 16 dukatean saldu zion, eta
honek zorra hurrengo Eguberri egunean ordainduko
zion.
Bestalde, Joan Baltzolak bere etxearen lurretako
24 haritz saldu zizkion San Joani, dolareko “mandio” izeneko piezak egiteko edo beste zerbaitetarako. San Joanek haritz luzeagoak nahi bazituen,
adituek balioetsitakoa ordainduko zuen. Aipatutako
24 haritzak Lope Zelaia maisuak markatuta zeuzkan,
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eta mozten zirenean Lope Zelaia bertan egongo zen. Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Otxoa Artazubiagakoa
eta Domingo Lizarrarats.
Hark erabakiko zuen zein zuhaitz moztu.
Joan Baltzolak San Joani Olazarraga baserriko
bidearen ondoan zeukan haritza eman zion, handik
dolareko “azpisubil” izeneko pieza atera zezan. San
Joan Artazubiagak haritz guztiengatik Gaztelako 96
erreal ordaindu zizkion. Haritzak hurrengo otsaila
baino lehen moztuko zituen San Joanek. San Joanek
haritz haiek Joan Baltzolaren lurretatik garraiatu beharko zituen, baina horrek ez zuen esan nahi han bidea edo pasabidea zegoenik.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Klemente Aisoro,
Joango Amilibia eta Tomas Amilibia (ikus [XVI. m.
(39-VIII) 9] agiria).

Jarraian, eskribauak eta lekukoek San Joan Artazubiagaren baratzeko harrizko itxiturak ikertu zituzten,
eta San Joanenak zirela aitortu zuten (ikus [XVI. m.
(39-VIII) 11] agiria).
- 1539-VIII-19an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Joan Martinez Ganboakoa agertu
zen. Ahalordea eman zien honako hauei: Zestoako San
Joan Artazubiaga koinatuari, eta Zumaiako Graziana
Artazubiaga emazteari, Maria Fernandez Otsangokoa
amari eta Joan Santxez Zumaiakoari, haren auzietan
ordezka zezaten.

Agirian lekuko zumaiar haiek izan ziren: Fran- 1539-VIII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- tzisko Dorrekoa, Joan Martinez Indanetakoa eta
kribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Maria Joan Martingo Zumaia (ikus [XVI. m. (39-VIII) 15]
Perez Baltzolakoa elkartu ziren. Maria Perezek, hain agiria).
zuzen, Joan Perez Artazubiagakoa senarraren baime- 1539-VIII-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga esna eta Joan Zabala alkatearen onespena zuen agiria
kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Arroan
egiteko.
bizi zen Domingo Arretxe-Etxenagusia hargina, eta,
Bi aldeek desadostasunak zituzten San Joanen bestetik, Zestoako San Joan Artazubiaga. Domingok
baratzeko bideaz. San Joanek eskubidea zuela zioen San Joani etxea bere labearekin eraikiko zion, San
Maria Perez Altzolarats-Portalekoa alargunaren ba- Joanen etxe ondoan edo baratzean, honek adieraziratzetik igarotzeko. San Joanek bere baratzea Katali- tako lekuan. San Joan Artazubiagak material guztiak
na Idiakaitz alargunari erosi zion, eta hark ere eskubi- emango zizkion Domingori: harria, karea, harea, ura,
iltzeak, etab. Domingoren lana izango zen, ordea, ladea omen zuen.
bearen zorurako eta ahorako Getariako Garatetik haSan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta rria atera eta garraiatzea.
Atxaran batxilerra izendatu zituzten arbitro, eta hauek
Domingok hargintzako lan osoa hurrengo Pazko
epaia eman zuten. San Joan Artazubiagak eskubidea
zuen pasabidea edukitzeko Maria Perez Altzolarats- garizumakoan amaituta edukiko zuen, eta harginPortalekoaren labearen hormaren ondoan. Pasabideak maisuek balioetsita erabakiko zuten San Joan nabertako atearen zabalera edukiko zuen, hau da, kana gusiak zenbat ordaindu beharko zion. Egun hartan,
bat eta bi hatz zabalekoa izango zen. Mugarriak ere dena den, Domingok onartu egin zuen San Joanek
12,5 dukat aurreratu zizkiola, bi zaldi eta dirua
ipini zituzten pasabidea zehazteko.
emanda.
Epaia betetzen ez zuen aldeak 30 doblako isuna
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
ordaindu beharko zuen. Maria Perez Baltzolakoak,
emakume ezkondua zelako, zin egin zuen epaia bete Ibañeta, Joan Artiga eta Domingo Ezenarro (ikus
egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan [XVI. m. (39-VIII) 18] agiria).
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2.2. irudia.
Akoabarrenaberri.

- 1539-X-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Bartolome Gradok preso zeuzkan
Zestoako Jakobo Gesalaga eta Martin Zubiaurre, korrejidorearen aginduz. Eskea San Joan Artazubiagak
egin zuen, 20 dukateko zorra eta auzi-gastuak ordaindu ez zituztelako.

dukateko zorra, Martinek egindako beste 2 dukateko zorra eta auzi-gastu guztiak Nikolas Martinezek
ordainduko zituen, edo zilarrezko piezak bahituran
emango zituen.

Jakobo Gesalagak eta Martin Zubiaurrek konpromisoa hartu zuten Nikolas Martinez obligazio hartatik
Orduan Zestoako Joan Zubiaurre eta Azpeitiko onik ateratzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: DoGregorio Elizalde azaldu ziren, eta konpromisoa har- mingo Amilibia, Domingo Arrona eta Grazian Ezenatu zuten Jakue eta Martin Bartolomerekin korrejido- rro (ikus [XVI. m. (39-X) 21] agiria).
rearen kartzelara joango zirela eta ez zirela elizan edo
leku sakratuan babestuko. Bestela Joanek eta Grego- 2.1.1.1. Pedro Oa ontzi-jabearekin egindako
riok zor osoa eta auzi-gastuak ordainduko zituzten. pleitamendu-kontratua
Bartolome Gradok bi presoak eskuak lotuta eraman
- 1539-V-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauanahi zituelako hartu zuten konpromiso hura.
ren aurrean Donostiako Pedro Oa ontzi-jabea (Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Arti- Oa aitaren ordezkari ere izanik) eta Zestoako San
Joan Artazubiaga aurkeztu ziren. Pleitamendu-konga, Domingo Arrona eta Pedro Ziorraga.
tratua egin zuten biek, donostiarrak zestoarrari itsasoz
Egun eta leku berean, Bartolome Gradok bi pre- 3.000 kintal burdina eta 300 kintal erretxina Siziliara
soak kartzelara zeramatzala, Iraetako Nikolas Martin- eraman ziezazkion.
ez Egiakoa jauna agertu zen. Martin Zubiaurre eta
Donostiako ontziolan Santa Maria Guadalupe itsaJakobo Gesalagari zorra eta auzi-gastuak ordaintzeko epea 20 egunez luza zezala eskatu zion San Joan sontzia egiten ari ziren Pedro Oarentzat eta aitarentzat.
Artazubiagaren emazte Maria Perez Olazabalgoari. Aingura, aparailu, lokarri, bela, kasko eta tresneria
Honek, senarraren ahalordea zuenez, epea luzatu egin guztia behar bezala edukiko zuen itsasontziak. Barrura
zien. Jakuek edo Martinek ordaintzen ez bazuten, 20 urik sartzen ez zela, artilleriaz hornituta eta behar zi- 133 -
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2.3. irudia. donostiako
Kontxa.

ren marinel, itsasmutil eta gainerako pertsona guztiekin bere ordezkariak, Pedro Oari 19 dukat ordainduko
zizkion pleitamenduagatik. Horrez gain, San Joanek
prest egongo zen 15 egun barru itsasontzia uretan.
Pedrori egun hartan 14 dukat ordaindu zizkion ontziOntzia itsasoratu orduko San Joan Artazubiagak rako bolboragatik.
ondoan 1.000 kintal burdina utziko zizkion, eta PePleitamendu-kontratuan lekuko zestoar hauek izan
dro Oak ontziratu egingo zituen. Gero San Joan Artazubiagaren beste 2.000 kintal burdina eta 300 kintal ziren: Joan Lizarrarats, Domingo Urbieta eta Domingo
erretxina Donostiako portuan ala Pasaiakoan karga- Lizarrarats semea (ikus [XVI. m. (39-V) 26] agiria).
tuko zituen, abuztuaren lehena baino lehen. Kargatutako kintala Gipuzkoako 150 libra pisukoa izango 2.1.1.2. Maria Joango Eginoren etxeko horma
zen. Dena kargatu ondoren, denborarik galdu gabe berriaren baldintzak
itsasoko bidaiari ekingo zion.
- 1539-VII-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaItsasontziak bere bidaian geldialdiak egingo zituen. ren aurrean San Joan Artazubiaga eta Maria Joango
Lehena Cadizen, eta han Pedro Oak eta itsasontziak 12 Egino alarguna agertu ziren. San Joan Artazubiagak
egunerainoko geldialdia egingo zuten. Handik Alacan- horma eraikiko zuen bien etxeen artean. Hormaren
tera joan eta han 6 egun egingo zituzten. Gero Mallor- erdiak etxe baten zorua hartuko zuen, eta beste erdiak
cako portura joan eta 10 egunez egongo ziren. Hurren- beste etxearena. 20 bat egunen buruan horma amaitugo Siziliako Palermoraino joango ziren, eta han 10 egun ta egongo zen.
igaroko zituzten. Azken geldialdia Siziliako Messina hiHormaren erdia Maria Joangok ordainduko zion
rian egingo zuten. Messinan, hain zuzen, aurreko portuetan deskargatu gabe geratu zitzaizkien salgai guz- San Joani, eta haren gainean gero etxea eraiki ahal
tiak deskargatuko zituzten, eta San Joanentzat eta bere izango zuen. Maria Joangok askatasuna izango zuen
gero etxeari aurreko eta atzeko hormak egiteko eta
ordezkari euskaldunarentzat izango ziren.
etxe berria San Joanen etxeari ongi uztartua uzteko.
Aipatutako portu bakoitzean 100 kintal deskar- Horretarako San Joanen etxearen hormaren izkinan
gatzen ziren bakoitzean, San Joan Artazubiagak, edo behar ziren harriak ateratzeko baimena izango zuen.
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Agirian lekuko hauen izan ziren: Martin Arzallus,
Migel Artazubiaga eta Frantzisko Ibañeta (ikus [XVI.
m. (39-VII) 8] agiria).
- 1539-VIII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Maria
Joango Egino azaldu ziren. Biek desadostasunak zituzten San Joan eraikitzen ari zen horman egin beharreko leihoaz. Gainera Maria Joangok askatasuna
eskatzen zuen horman aldamioa eta pasabidea ipintzeko.
Auzia ebazteko bi arbitro izendatu zituzten: Blas
Artazubiaga eskribaua eta San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua. Hauek 15 eguneko epean epaia
emango zuten, eta bi aldeek bete egingo zuten. Bestela, obeditzen ez zuen aldeak 50 dukateko isuna ordaindu beharko zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zabala, Domingo Arrona eta Domingo Urbieta. Bertan zen Maria Joangoren seme Joanes Garratza apaiza ere.
- 1539-VIII-20an, Zestoan, San Joan Perez
2.4. irudia. Zestoako Kaleokerra.
Idiakaitz-Lilikoa eta Blas Artazubiaga arbitroek beren
epaia eman zuten. Horretarako bi aldeen iritziak eta
Maria Joanek hormaren bere aldean lurretik goraiDomingo Etxenagusia eta Pedro Iribarrena hargineno nahi zituen pasabideak egin ahal izango zituen.
nak kontuan hartu zituzten.
Hormatik gora ere, bere alderdian pasabideak egiteko ahalmena izango zuen. Pasabide haien ezaugarriak
San Joan Artazubiagaren eta Maria Joango Eginoere zehaztu zituzten.
ren etxeen arteko horma berria bientzat izango zen.
Alde bakoitzak han bere aldetik etxearen habeak sartu
Maria Joangoren etxearen aldean, horma berriaahal izango zituzten. San Joan Artazubiagak horman
ren izkina aldera arra beteko zatia eraitsi egingo
leihoak egin nahi zituen, argia sar zedin. Denboraldi
zuen San Joanek bere kontura, 20 eguneko epean,
baterako egin ahal izango zituen, eta bat lehen solaieta ertza ongi landuta utziko zuen. Maria Joangoruko gela argitzeko izango zen. Leihoaren lekua eta
ri geratzen zitzaion horma berrian bere pasabideak
neurriak ere zehaztu zizkioten San Joan Artazubiagazeuden lekuraino bota beharreko tartea Maria Joanri. Leihoak burdin hesia edukiko zuen.
gok ordainduko zuen. Gainera, horma nagusiaren erdia ere ordaindu behar zuen.
Maria Joangok, bere garaian, leihoaren erdia itxi
ahal izango zuen. Gaineko solairuan San Joanek beste
Maria Joangok bere etxea nahi zuenean eraiki eta
bi leiho ere (lehengoaren berdinak) egin ahal izango
altxatu ahal izango zuen, lehenago aipatutako leihoak
zituen. Argizuloak izango ziren, eta handik hondakiitxita geratuko baziren ere. Horretarako ez zuen inonik ezingo zen bota.
ren baimenik beharko.
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Debako Kontzejuak urtero 57.000 marai (edo geHormaren gailurrean, alde bien artean, ubide edo
kanala (harrizkoa edo teilazkoa, adibidez) ipiniko zu- hiago) ordaindu behar izaten zien erregearen pribileten. Epaia betetzen ez zuen aldeak 50 doblako isuna gioa zuten mertzenarioei. Diru hura lortzeko Kontzejuak 600 dukat errentan ezarrita zeuzkan, baina haieordaindu beharko zuen.
tako 300 dukat Errodrigo Sasiola altxorzainak maileEpaia eman zutenean lekuko hauek zeuden: Joan guz eman zizkion Kontzejuari.
Zabala alkatea, Martin Esteban Makatzaga, Martin
Errodrigori 300 dukat haiek itzultzeko, KontzeAkoa, Pedro Iribarrena eta Domingo Arretxe. Egun
berean Blas Artazubiagak epaiaren berri bi aldeei juak herri-lur batzuk herritarrei saltzea erabaki zuen.
eman zien, lekuko Joanes Ibañeta, Domingo Arrona Herritar bakoitzak zuen lursailaren ondoko herri-lurra
eta Pedro Baltzola izanik (iksu [XVI. m. (39-VIII) 13] (Kontzejuarena) salduko zioten, gehienez 15 dukateko
balioraino. Salmenta haiek egiteko ahalordea eman zieagiria).
ten honako debar hauei: Joan Guadaluperi, Migel Ibañez Sasiolakoari, Joan Martinez Lasturkoari, Domingo
2.1.2. Debako Kontzejuaren agiriak
Ruiz Goikoleakoari, Fernando Zubeltzuri eta Domingo
- 1539-I-20an, Debako elizako klaustroan, Kontze- Etxenagusiari. Ordezkari hauek Kontzejuaren lursailak
jua bildu zen Sebastian Arriola eskribauaren aurrean. (herritarrek zituztenen ondokoak) neurtu, mugarritu
Bertan ziren, besteak beste, honako debar hauek: eta ikertu egingo zituzten. Sagarrondo izeneko azaleraAnton Agirre alkatea, Anton Igartza eta Joakin Erre- unitatearen prezioa gutxienez 5 txanponekoa (edo lurten fielak, Joan Olano batxilerra, Errodrigo Sasiola saila guztira gutxienez 9 dukatekoa) izango zen.
altxorzaina, Migel Ibañez Sasiolakoa, Joan GuadaLursailaren erosleak sagarrondo azalera-unitate
lupe, Joan Martinez Ipiztikukoa, Domingo Zerain,
Joan Zigaran, Martin Arriola, Domingo Etxenagu- bakoitzeko marai bat ordainduko zuen gastuetarako,
sia, Migel Goikoa, Joan Armendia, Martin Likona, eta Kontzejuaren ordezkariek guztira gehienez 300
Domingo Etxabe errementaria, Migel Igartza, Joan dukaten lurrak salduko zituzten. Erosleek salmenGascon, Asentzio Zerain, Joan Lopez Larragibelgoa, ta egiten zen egunean gutxienez prezioaren herena
Domingo Etxaniz, Joan Arriola, San Joan Arriola, ordainduko zuten, eta beste bi herenak Kontzejuak
Martin Otxoa Iribekoa, Joan Perez Iraurgikoa, Joan Errodrigo Sasiola altxorzainari ordaintzeko zeukan
Igartza, Martin Arriola, Martin Sanz, Joan Matu- epe berean ordainduko zituzten.
sin, Anton Gaintza, Andres Etxabe, Martin Urbieta,
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
San Joan Guridi, Joan Sagarzurieta, Pedro Asziro?,
Martin Urain, Pedro Zerain, Martin Ariztondo, Pe- Migelez Sustaetakoa, Martin Arriola-Murgia eta Mardro Goiñati, Erramus Mendizabal, Joan Fernandez tin Arriola jostuna. Agiria alkateak eta bi fielek sinatu
Irarrazabalgoa, San Joan Erlete, Martin Mendizabal, zuten, Kontzeju osoaren izenean.
Joan Lasao, Domingo Errementari, Esteban Arriola,
- 1539-I-22an, Arroan, Joan Guadalupe, Martin
Migel Sasiola, Sebastian Altzate, Santuru Erreten,
Domingo Elordi, Martin Olloki gaztea, Joan Otxoa Ibañez Sasiolakoa, Fernando Zubeltzu eta Domingo
Arriolakoa, Joan Lopez Leizaolakoa, Martin Ibia, Etxenagusiak Debako Kontzejuaren izenean bi lursail
Tomas Txertudi, Joan Larretxe, Joan Akertza, Joan saldu zizkioten Joan Armendiari. Bata 83 sagarronMartinez Igartuakoa, Martin Arrona, Dabid Matu- doko azalerakoa zen, eta Domingo Etxenagusiaren lusin, Joan Migelez Sustaetakoa, Pedro Gaintza, Pedro rren ondoan zegoen. Beste lursailak 73 sagarrondoko
Errementari, Domingo Ondiz, Martin Otxoa Irarra- azalera zuen, eta Joan Armendiaren lurren ondoan zezabalgoa, Nikolas Astola, Felipe Lasalde eta Joan goen. 156 sagarrondoko azalera zuten guztira, sagarrondo bakoitza 9 besoko neurrikoa izanik.
Perez Areitzagakoa.
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2.5. irudia. arroagoiko
bista. (Indalezio
oiangurenen
argazkia).

Lursailei zegozkien mugarriak ipini eta aztertu
egin zituzten. Prezioa guztira 15 dukat eta 30 txanponekoa zen (1 txanpon = 7,5 marai). Egun hartan Kontzejuaren ordezkariek lurren jabetza Joan Armendiari
eman zioten.
Egun berean, lehentxeago aipatutako lehen hiru
ordezkariek Domingo Etxenagusiari Arroan bi lursail
saldu zizkioten Kontzejuaren izenean. Bata Domingoren eta Joan Armendiaren lurren mugakide zen,
72 sagarrondoko azalerakoa. Bestea Arroako elizara doan errekaren ondoan zegoen. Gurutze-markako
haritza eta mugarriak aztertu eta finkatu zituzten, eta
134 sagarrondoko azalera neurtu zioten.

(guztira 14 dukat eta 20 txanpon). Lehenago lursail
hartako basoak saldu egin zituen Debako Kontzejuak,
eta salmenta errespetatu egingo zuen erosleak; baita
bertako sarbide, irtenbide eta gainerako bideak ere.
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna izan zen
Arroan Debako Kontzejuari lursaila erositako beste
bat. Kontzejuaren lau ordezkariek Arroako elizaren
atzean Nikolas Martinezek zeukan lurraren ondoko
lursaila saldu zioten. 152 sagarrondoko azalera zuen
lursaila mugarritu eta ikertu egin zuten. Azalera-unitate bakoitzaren prezioa 5 txanponekoa izan zen. 15
dukat eta 10 txanpon kostatu zitzaion guztira.

Lursaileko egurrak salduta zeuden aurrez, eta berKontzejuak, lehenago, lursail haietako basoak saldu tako bide, bidexka eta urak lehen bezala errespetatu
egin zituen, eta egur-salmenta hura errespetatu egingo egingo ziren. Egun hartan jabetu zen Iraetako jauna
zen. Lursailaren sagarrondoko azalera-unitate bakoitza- lursail hartaz.
ren prezioa 5 txanponekoa zen. Guztira bi lursailek 13
Egun berean, hau da, urtarrilaren 22an, Joan
dukat eta 20 txanpon balio zuten. Egun hartantxe eman
Guadalupe, Migel Martinez Sasiolakoa, Fernanzioten Domingo Etxenagusiari lursail haien jabetza.
do Zubeltzu eta Domingo Etxenagusia ordezkariek
Egun berean, Kontzejuaren lau ordezkariek Arroako Joan Etxenagusiari beste lursail bat saldu
Arroako Joan Igarategiri saldu zioten lursaila. Guru- zioten. Domingo Arronaren eta Domingo Etxenagutze-markako haritzak eta mugarriak ikertu eta neur- siaren lurrak zituen mugakide. Mugarriak zehaztu
ketak egin zituzten. 144 sagarrondoko azalera zuen, eta 40 sagarrondoko azalera zeukala ikusi zuten. 4
eta azalera-unitate bakoitzak 5 txanpon balio zituen dukat balio zuen.
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Bertako saldutako egurrak, bideak eta bidexkak zehaztu eta 105 sagarrondoko azalera zeukala erabaki
errespetatu egingo zituen erosleak. Egun hartan jabe- zuten. 10 dukateko prezioa ipini zioten. Egun hartan
jabetu zen Fernando lursailaz.
tu zen Joan Etxenagusia lursailaz.
Egun hartantxe, aipatutako lau ordezkariek
Arroako Joan Arberi (Arbegoikoan bizi zenari) saldu
zioten lursaila. Arbebekoa baserriko lurrak eta Joan
Arberen lurrak zituen mugakide. Iraetakoen lurren
ondoan zegoen, bi gurutzeko haritzetik hasita Elordi
aldera, eta inguruan zituen mugarriak. 10 dukat eta 15
txanpon balio zuen.

Maria Joanes Azkaetari saldu zioten lau ordezkariek beste lursail bat egun hartantxe. Arroako eliza
aldera zegoen eta 10 dukat eta 10 txanpon balio zituen. Mugarritu ondoren, bere gain hartu zuen Maria
Joanesek lurraren jabetza.

Aipatutako ordezkariak Martin Diaz Ermukoarekin bildu ziren egun hartan. Saldu zioten lursaila
Erosleak, lehenago saldutako egurrak eta bertako Azkaetako lurren ondoan zegoen eta 105 sagarrondo
bideak errespetatu egingo zituen, eta baldintza horie- zituen. 10,5 dukat kobratu zizkioten.
kin jabetza egun hartantxe bere gain hartu zuen Joan
Kontzejuaren beste lursail bat Arroako DominArbek.
go Areitzagari saldu zioten. Azkaetatik Zubeltzuko
Hurrengo eroslea Arroako Esteban Arbe izan zen. bidearen ondoan zegoen. 116 sagarrondoko azalera
Debako Kontzejuaren lau ordezkariek Arbegoikoa eta zuen, eta 11 dukat eta 30 txanpon balio zuen. Egun
Arbebekoa baserrietako hariztien ondoko lursaila sal- berean jabetu zen Domingo Areitzaga lursailaz.
du zioten 9,5 dukatean. Oliden baserriko lurretaraino
Debako lau ordezkariek Maria Fernandez Agizituen mugarriak finkatu zituzten. Egun hartan, hau da,
rrekoari beste lursail bat saldu zioten, Usarraga eta
urtarrilaren 22an, jabetu zen Esteban Arbe lursailaz.
Olauni aldean. 100 sagarrondoko azalera eta 10 dukatJoan Olideni (Olidengoikoan bizi zenari) saldu eko prezioa zuen (ikus [XVI. m. (39-I) 19] agiria).
zioten ordezkariek beste lursail bat. Olidendik gora
zihoan bide zaharraren ondoan zegoen. 60 sagarron- 2.1.3. Zestoako Kontzejuaren agiriak
doko azalera zuen, eta urrezko 6 dukat balio zituen.
Egun berean hartu zuen jabetza bere gain.
- 1539-VI-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua bertan zela, Zestoako alkatea, fiela, zinegotziak,
- 1539-I-23an, Debako Kontzejuaren lau ordezka- ofizialak eta zenbait herritar bildu ziren. Ohiko hiru
riak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin elkar- pregoiak eman ondoren, enkantean herriko basoak
tu ziren. 150 sagarrondoko herri-lurra saldu zioten 15 (Etorra, Agireta eta Gurutzeagakoak) Joan Perez
dukatean, Debako partean. Mugarritzat haitzean eta Idiakaitz-Lilikoari eman zizkioten. Joan Perezek eszuhaitzean markatutako hainbat gurutze hartu zituz- kaini zuen kopuru handiena (karga ikatz bakoitzeko 3
ten. Sastarraingo bidea, Endoia aldeko haitza, Le- txanpon edo 22,5 marai; 1 txanpon = 7,5 marai). 500
goiagako muinoa, Ibaiarriaga eta Lertxundiaitza ziren bat karga ikatz egingo zituen hartutako basoetan, eta
mugak. Egun hartan hartu zuen bere gain lursaila Joan basoak aztertu ondoren ordainduko zuen Joan PerezPerezek (Zestoako Liliko jaunak).
ek balio osoa.
Egun berean, Debako Kontzejuaren lau ordezkaKontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren:
riak Fernando Sorazabali saldu zioten lursaila. Irae- Domingo Lizarrarats (aita), Pedro Iribarrena eta
tako zubi aldean, Debako partean, Fernandok zeukan Martin Esteban Makatzaga (ikus [XVI. m. (39-VI)
gaztainadiaren ondoan zegoen herri-lurra. Mugarriak 16] agiria).
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- 1539-VII-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Zestoako Kontzejuko hauek elkartu ziren:
Joan Zabala alkatea, San Joan Artazubiaga fiela, eta
Joan Gartzia Lasaokoa, Pedro Baltzola eta Domingo
Arrona ordezkariak. Lehenago Kontzejuak Edarritzaga bailaran herri-basoak saldu zizkion Joan Aranori
620 karga ikatz egin zitzan, baina Joan Aranok ordaindu nahi ez zuenez gero, basoak Domingo Lizarrarats semeak erosi zituen. Karga ikatzeko 3 txanpon
ordaindu zizkion San Joan Artazubiaga fielari.

tatik; dobloi bana Joan Martinez Lilikoak, Lasaoko
andreak eta Antonio Lizarraratsek emanda; eta dukat
bana Joanes Garratzak, Domingo Urbietak, Joan
Otxoa Artazubiagakoak eta Joanes Potzuetak emanda.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Arreitzakoa, Pedro Ziorraga eta Joan Lopez Altunakoa (ikus [XVI. m. (39-VII) 4] agiria). (Frantzisko
Olaso debarra Gipuzkoako Batzarretako eskribau nagusia zen1).

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fer- 1539-VII-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrinandez Arreitzakoa, Esteban Edarritzaga eta Martin bauaren bidez Klemente Aisoro apaizak ahalordea
Arzallus.
eman zien Antonio Lizarraratsi, Esteban Eztiolari
eta Joan Martinez Lilikoari. Hauek gortera joango
Ondoren, leku berean, Zestoako Kontzejuko San ziren Zestoako Kontzejuaren eta apaizen izenean,
Joan Artazubiaga fiel eta altxorzainak 20na dukat Frantzisko Olasorekin eta honen aurretik Zestoako
(guztira 40 dukat) eman zizkien Antonio Lizarrarats elizetako hamarrenak bidegabeki eraman zituzteneapaizari eta Esteban Eztiola eskribauari. Bi hauek kin zuten auziari jarraipena egitera. Auzia, besteak
gortera joango ziren Zestoako Kontzejuaren eta apaiz beste, hamarrenei eta apaiz-sariei buruzkoa zen.
benefiziaduen izenean Frantzisko Olasorekin zuten Zestoako eta Aizarnako beste apaizek Domingo
auziaren jarraipena egitera. Auzia, hain zuzen, eliz- Amilibia eskribauaren bidez eman zieten aipatutako
etako hamarrenei eta apaizek izan beharreko sariari hirurei ahalordea.
buruzkoa zen.
Agirian lekuko Joanes Garratza, Domingo EzenaAipatutako 40 dukatak Kontzejuak honela lortu rro eta Joango Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m. (39zituen: 30 dukat ikatza egiteko saldutako herri-basoe- VII) 7] agiria).

2.6. irudia. aizarnako
eliza.
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- 1539-VIII-21an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauak ahalordea idatzi zuen. Bat eginda zeuden Aizarnako eta Zestoako elizetako apaiz hauek izan ziren
ahalorde-emaileak: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Joan Martinez Lilikoa, Joanes Ipintza,
Domingo Urbieta, Joanes Potzueta eta Klemente Aisoro. Ahalordea Antonio Lizarrarats eta Domingo Urbieta
apaizei eta Esteban Eztiola eskribauari eman zieten.

aginduaren berri Frantzisko Olasori gortean bertan
eman zion. Lekuko Andres Flamenco (Frantziskoren
morroia) eta Tomas Forne? izan ziren (ikus [XVI. m.
(39-XII) 5] agiria).

- 1539-VIII-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Majado de Poza eta Joan
Zabala alkatea agertu ziren. Zestoako Kontzejuak
alkatearen bidez 10 dukat ordaindu zizkion Joan MaAhalordea zutenek Zestoako eta Aizarnako eli- jadori. Lehenago Fortun Santxez Iraetakoa artzapez
zetako hamarrenak eta etekinak gordeta zeuzkatenei zenari egindako zorraren zati ziren 10 dukat haiek.
eskatuko zizkieten, eta auzitara joateko ahalmena ere Joan Majadok ordainagiria eman zion alkateari.
izango zuten. Lekukoak San Joan Etxegarai, Joan PaLekuko zestoar hauek izan ziren Joan Perez
gino eta Joan Igartza izan ziren.
Idiakaitz-Lilikoa, Joan Martinez Lilikoa eta Pedro
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak Altzolarats (ikus [XVI. m. (39-VIII) 14] agiria).
aurrean zirela, hauek elkartu ziren: Joan Otxoa Ar- 1539-VII-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga estazubiagakoa erretorea, Joan Martinez Lilikoa, Domingo Urbieta, Joan Potzueta eta Klemente Aisoro. kribauaren aurrean Joan Zabala alkateak ordainagiHauek lehenago Domingo Amilibia eskribauaren bi- ria eman zion Joan Fernandez Arreitzakoari. 1537.
dez zenbait prokuradoreri eta pertsonari emandako urtean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziaahalordea deuseztatutzat eta baliogabekotzat jo zuten tua alkate zenean, Joan Fernandez Kontzejuko fiel
izan zen, eta 2.056 maraiko zorra utzi zuen. Egun
(ikus [XVI. m. (39-VIII) 16] agiria).
hartan, ordea, Joan Zabala alkateari zorra ordaindu
- 1539-XII-3an, Madrilgo gortean, Errege-kon- egin zion.
tseilukoek agindua eman zieten Gipuzkoako agintaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
riei eta beste lurralde eta erreinutakoei, bete zezaten.
Zestoarren ahalordeaz Antonio Lizarrarats apaizak Amilibikoa eskribaua, Domingo Arrona, Esteban Argortean bere eskea egin zuen Frantzisko Olasoren tazubiaga eta Pedro Martinez Baltzolakoa (ikus [XVI.
aurka, eta epaileek bi aldeak auzitara onartu zituzten. m. (39-VII) 13] agiria).
Alde bakoitzak 50 eguneko epean bere aldeko frogak
- 1539-X-1ean, Zestoako Kontzejua bildu zen Blas
eta testigantzak aurkeztuko zituen. Lekukoen testigantzak alde bakoitzak izendatutako bere eskribaua- Artazubiaga eskribaua bertan zela. Han ziren, besteak
ren bidez nola eta zein baldintza beteta hartuko ziren beste, zestoar hauek: Joan Zabala alkatea, San Joan
Artazubiaga fiela, Joango Amilibia zinegotzia, Joan
ere zehaztu zuten.
Artiga alkateordea, Joan Gartzia Lasaokoa, Domingo
- 1539-XII-5ean, Madrilgo gortean, Antonio Liza- Arrona, Domingo Lizarrarats eta Pedro Martinez Balrraratsek eskea egin zien Errege-kontseilukoei testi- tzolakoa ordezkariak.
gantzak aurkezteko epea luza zezaten. Kontseilukoek
Araba eta Gipuzkoa artean Legazpi eta Oñati artebeste 30 eguneko epea (guztira 80 egunekoa) eman
ko (Aizkorriko) Biozkorna mendatetik iblitzea oztopazioten alde bakoitzari horretarako.
tu eta eragotzi egiten zuten Segurakoek, eta Zestoako
- 1539-XII-11n, Madrilen, bertako Rodrigo Ava- Kontzejukoei kalte egiten zieten bide hura itxita. Urrelos eskribauak Errege-kontseilukoek bidalitako azken txu, Zumarraga, Legazpi eta beste zenbait Kontzejuk
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auzia zuten Seguraren aurka Valladolidko Kantzelaritzan Ezkibel epaile eta lizentziatuaren aurrean.
Zestoako Kontzejuak auzi hartarako ahalordea eman
zien honako prokuradore hauei: Joan Elorriagari, Migel Zabalori, Joan Ruiz Gamarrakoari eta Joan Lopez
Arrietakoari. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta, Klemente Aisoro eta Joan Pagino. Fernando
Olazabal medikuak ere sinatu zuen ahalordea.
Egun berean, eskribaua eta lekuko berak aurrean
izanik, Zestoako Kontzejuak Urretxu, Zumarraga eta
Legazpiko Kontzejuei 12 dukat emateko erabakia
hartu zuen, Biozkornako auzian Seguraren aurka erabil zitzaten.
Hurrengo egunean, hilaren 2an, Zestoako errebalean Urretxu eta Zumarragako Martin Perez Lasaldekoa eta Joan Zabalo eskribauak azaldu ziren. Hauek
Martin Otxoa Irigoengoa eskribauaren bidez aipatutako bi Kontzejuen ahalordea zuten.
Zestoako Kontzejuak bezperan prokuradoreak
izendatu zituen Kantzelaritzako auzirako. Hain zuzen
auzi hartan Zestoako Kontzejuak kalterik ez zuela izango segurtatzeko Joan Akemendi eskribauak abuztuaren
31n idatzitako agiria eman zieten Martin Perezek eta
Joan Zabalok zestoarrei. Azpeitia, Azkoitia, Getaria
eta Zumaiako Kontzejuei ere emandakoa bezalakoa
zen (ikus [XVI. m. (39-IX) 2] agiria).
- 1539-IX-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez San Joan Artazubiagak (Kontzejuko
fielak) ahalordea eman zien zestoar hauei: Maria Perez Olazabalgoa emazteari, Domingo Lizarrarats gazteari, Esteban Akertzari, Blas Artazubiaga eskribauari
eta Domingo Arronari. Badirudi San Joan Artazubiaga
bidaiaren bat egitera zihoala, eta herritik kanpo zen
bitartean ahalordea zutenek haren zorrak kobratzen
saiatuko ziren. Auzitara jotzeko ahalmena ere bazuten.

2.7. irudia. Zestoako armarria.

- 1539-IX-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiagak Zestoako
Kontzejuan zuen fiel eta altxorzain kargua Domingo
Arronari eman zion. Lekuko Joan Zabala, Joan Gamarra eta Esteban Edarritzaga zestoarrak izan ziren.
Egun berean Zestoako Kontzejua bildu zen. Bertan ziren, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, bertako Joan Zabala alkatea, San Joan Artazubiaga fiela,
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Pedro Martinez Baltzolakoa, Fernando Olazabal medikua, Joan Akoa eta
beste zenbait zestoar. Ahalordea eman zioten Domingo Arronari biharamunean Gipuzkoako Probintziak
Azkoitiko Basarten egingo zituen Batzar Berezietara
prokuradore gisa joan zedin. Basarten Alvar Perez de
Navia korrejidoreari egin beharreko ongietorriaz eta
Savedra korrejidorearen agintaldia ikertzeaz jardungo
zuten, besteak beste.

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Ahalorde-agirian lekuko hauek ziren: Joan GoroJoan Zabala, Esteban Edarritzaga eta Joan Gorosarri
sarri, Joan Urbano eta Joan Akoa.
eskribaua (ikus [XVI. m. (39-IX) 3] agiria).
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Egun eta leku berean, Domingo Arronak eskatuta,
Joan Zabala alkatea, Blas Artazubiaga, Pedro Martinez Baltzolakoa, San Joan Artazubiaga eta Joan Gorosarri Domingoren etxera joan ziren. Domingok kutxa
itxi bat erakutsi zien, eta bortxatuta ez zegoela ikusi
ondoren, alkateak giltzaz ireki egin zuen.

Esteban elizan emango zituzten. Requiem meza emango
zuen Urdanetan Andres Leizamendi apaizak. Gatibu zeuden kristauak askatzeko Gaztelako erreal bat utzi zuen.

Grazia Ubegunek aitortu zuenez, Mateo Urbieta jostunari bi erreal zor zikion, eta Martin Indori 3
txanpon. Graziari, berriz, kopuru hauek zor zizkioKutxaren barruan gauza hauek zeuden: jipoi bel- ten: Martin Indagaratek, 10 txanpon; Migel Argiainen
tza, arropa beltza, txamarra beltza, kapa beltza, kutxa- emazteak, erreal bat; Indoko Martin Argiain maiztetxo huts irekia, soineko zatiak, izara eta zenbait paper rrak, 7 txanpon eta 5,5 marai. Martin Argiainen zilarrezko “agnus dei”a zeukan Graziak bahituran hartuta.
(buldak, etab.).
Domingo Mantelolarekin erdi bana 3 behi zeuzkan,
Kutxa handia Domingo Arronarena zelako, barruko guztia izaran bildu eta Domingoren ardurapean eta haiek ugaldu ondoren 5 buru ziren guztira. Graziaren Maria Itxaskue alabatxoarentzat izango ziren; baiutzi zuten (ikus [XVI. m. (39-IX) 4] agiria).
ta jantzitako ohea, 3 zoronga, zilarrezko “agnus dei”a
- 1539-XI-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- eta xehatu gabeko 15 azao liho ere. Beste 15 azao libauaren aurrean Zestoako Kontzejuak 20 dukat or- horen balioa Graziaren arimaren alde erabiliko ziren.
daindu zizkion Maria Beltran Iraetari. Kontzejuak
Bi urte barru Domingo Mantelolak erdi bana
diru hura lehenago Fortun Saez Iraetakoa artzapez
zenari (Maria Beltranen osabari) zor zion, eta Maria zeuzkan ganaduen ugalketatik haren arimaren alde
Beltranek jaso zuen, osaba artzapezaren oinordeko egindako gastuak ordainduko zituen Domingo Mantezelako, senar Nikolas Martinez Egiakoaren baimenaz. lolak, Maria Itxaskue alabaren izenean. Domingo Mantelolak zioenez, ganaduak Landerbiden zeuzkan, eta
Maria Beltranek zin egin zuen 20 dukat haiek ez beste dukat bat zor zion Graziari, hildako behi batenzituela berriz eskatuko. Lekuko Zestoako Migel Arta- gatik. 30 meza ematen zituen apaizari ordainduko zion.
zubiaga eta Arroako Martin Armendia eta Joan IgarMaria Itxaskue alabari utzitako ondasunak Graziatza izan ziren (ikus [XVI. m. (39-XI) 7] agiria).
ren aita Joan Sanz Trekukoak edukiko zituen, Maria
hazten zen arte. Joan Sanz hiltzen zenean, Domingo
2.1.4. Urdanetan, Azpeitian eta Zestoan
Mantelolak eta Maria Treku emazteak gobernatuko
egindako zenbait testamentu
zituzten aipaturiko ondasunak.
2.1.4.1. Grazia Ubegunen testamentua
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak
- 1539-II-1ean, Aiako Urdanetan, bertako San Martin Urdanetako elizako ondasunak gordetzeko utzi zizelizako Grazia Ubegun serorak testamentua egin zuen kion Graziari, eta Maria Legarda serorak utzitakoak
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Hiltzen eta Graziak berak dote gisa utzitakoak han zeuden.
zenean San Martin elizan lurperatuko zuten. Hiletak, Lizentziatuak Venezia izeneko Aizarnako ospitaleahirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren ur- rentzat emandako ohe zaharra bere izarekin falta zen,
ospitalera eraman zutelako.
teurrena egingo zizkioten.
Lizentziatuari Grazia Ubegunek arropak eskuratu
Grazia Ubegun serorak dukat bat utzi zuen haren arimaren alde 30 meza eman zitzaten. Apaizik bazegoen, zizkiolako, 60 txanpon eman zizkion Martin Izetak,
Urdanetan emango zituzten mezak. Bestela Aiako San eta lizentziatuak berak beste 10 txanpon.
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2.8. irudia. Urdanetako
Lekueder.

Ondoren Graziak bere etxean zeuzkan arropak
zerrendatu zituen. Urdanetako elizarako egindako
arropak eta zapiak ere aipatu zituen. Testamentubetearazle hauek izendatu zituen: San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa (San Martin elizako patroia), Joan
Martinez Lilikoa (elizako erretorea) eta elizako administratzaileak. Testamentuan agindutako guztia
bete ondoren, geratzen ziren ondasunak hartzeko
oinordeko unibertsal Urdanetako San Martin eliza
izendatu zuen.

zuen kaperako aldarearentzat zapia utzi zuen. Aizarnako elizari eta Santa Engraziako ermitari erreal erdi
bana utzi zien. Gatibu zeuden kristauak askatzeko
erreala utzi zuen.

- 1539-II-12an, Azpeitiko Anardi etxean, Zestoako
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Ana Arregik
testamentua egin zuen. Jakobo Gesalagaren emaztea
zen, eta hiltzen zenean Zestoako elizan ehortziko zuten, Gesalaga etxearen hilobian. Han egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena eta urteurrenak. Zestoako elizaren barruan San Sebastianek

Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Joan
Arregi aita, Jakobo Gesalaga senarra, Joan Arregi-Zabala, eta Andres Arregi anaiak. Testamentuan lekuko
hauek izan ziren: Joan Gartzia Lasaokoa, Andres
Arregi, Jakobo Gesalaga, Domenja Gesalaga, Maria
Etxegarai eta Grazia Gesalaga (ikus [XVI. m. (39-II)
16] agiria).

Ana Arregiren arimaren alde Zestoako elizan Domingo Urbietak 30 meza emango zituen, eta Aizarnako elizan beste 30 meza Joanes Ibañetak.

Ana Arregik bere oinordeko Joan Gesalaga eta
San Joan Gesalaga seme txikiak izendatu zituen.
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Aita Jakobo Gesalaga izango zen semeen tutore eta
San Joan Perez lizentziatua, Joan Martinez Lilikoa zaintzaile, adinez nagusi izan arte. Andres Arregi
apaiza (Urdantako erretorea), Martin Akoa eta Joan eta Joan Arregi anaien laguntzaz, Jakue senarrak
Ezenarro, eta Saiazko alkatetza nagusiko Joan Oli- elikatuko zituen semeak. Semeak adinez nagusi izan
baino lehen hiltzen baziren, Ana Arregiren dotearen
den (ikus [XVI. m. (39-II) 1] agiria).
erdia gurasoentzat izango zen, eta beste erdia Jakue
senarrarentzat.
2.1.4.2. Ana Arregiren testamentua
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2.1.4.3. Maria Joango Ganbararen
testamentua

Maria Joango Ganbarak alaba Mariatxo Errezustari 10 dukat utzi zizkion, eta honen ahizpa Katalina
Errezustari zorrak kobratzen lagunduko zion. Testa- 1539-IV-6an, Zestoan, Martin Saez Errezustakoaren mentu-betearazle Mariatxo eta Katalina alabak eta
Maria Joango Ganbara alargunak testamentua egin Martin Intxaurregi suhia izango ziren
zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Hildakoan
Maria Joangok oinordeko unibertsal alaba KataliZestoako elizan lurperatuko zuten, Baltzolako jabeei
Maria Joangok eta Martin Saezek erosi zieten hilo- na Errezusta izendatu zuen, eta herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion. Testamentu hark aurreko
bian. Ohiko hiletak egingo zizkioten.
guztiak baliogabetu zituen.
Limosna hauek eman zituen: mairuen mendean gaLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Zubiautibu zeuden kristauak askatzeko, erreal bat; Zestoako
elizarentzat, 2 erreal; eta Santa Engraziako ermitaren- rre, Joan Zubiaurre eta Beltran Urbieta (ikus [XVI. m.
tzat erreal erdia. Zestoako elizan 30 meza emango zi- (39-IV) 7] agiria).
tuen Joanes Ibañetak haren arimaren alde.
2.1.4.4. Martin Lopez Zelaikoaren testamentua
Maria Joango Ganbarari hainbat zor egin zioten,
eta hauek ziren kobratzeko zeuzkanak: Kristobal - 1539-V-6an, Aizarnan, Martin Lopez Zelaikoak testaEzenarrogoikoa-Uzkangak, 13 dukat; Joan Kamioren mentua egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez.
oinordekoek, 4 dukat; Martin Lizasoren oinordekoek, Hiltzen zenean Aizarnako elizan lurperatuko zuten,
10 dukat; Domingo Igartzak, dukat bat; Margarita Akoako Zelaiko etxeak zuen hilobian. Hiletak, hirurrena,
Lizarraratsek eta oinordekoek, dukat bat?; Marina bederatziurrena eta ohiko urteurrenak egingo zizkioten.
Artigaren oinordekoek, dukat erdia; Elgoibarko Joan
Honako limosna hauek eman zituen: gatibu zeuden
Mendaroren oinordekoek, 4 dukat; Maria Igartzak, 2
dukat; eta Maria Perez Zubiaurrekoaren oinordekoek, kristauak askatzeko, 2 erreal; Aizarnako eta Zestoako
elizei, 2na erreal; eta Santa Engraziako ermitari,
23,5 erreal.

2.9. irudia. akoako
Zelaia.
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Zestoako ospitaleari eta Aizarnako ospitaleari erreal gastik (Joan Anton Ermuaren emazteak) testamentua
bana. Aizarnako elizan 30 meza emango zituzten egin zuen. Hiltzen zenean Arroako Santa Ana (sic)
Martin Lopezen arimaren alde. Joan Zelaia “Beltza” elizan ehortziko zuten, Azkaeta etxeko hilobian.
ilobari 4 dukat utzi zizkion elizkizunak ohi baino ospe
Zenbait limosna eman zuen: gatibu zeuden krishandiagoaz egin zitezen.
tauak askatzeko, erreal bat; Arroako elizari, dukat bat;
Martin Lopez Zelaikoak bi alaba zituen: Maria Ze- Itziarko elizari, dukat erdia; San Joan, San Sebastian,
laia eta Madalena Zelaia. Bakoitzari beren senipartea- Santa Katalina, Santiago eta Garagartzako Andre Mariaren ermitei, erreal erdi bana; Elorriagako San Segatik 50 dukat utzi zizkien.
bastiani eta Beaingo San Lorenteri, bina erreal.
Martinek kobratzeko zeuzkan zorren zerrenda egin
Arroako elizan 2 dukaten mezak emango zituzten,
zuen ondoren. Honako hauek zor zizkioten: Joan Zelaia “Beltza” ilobak 21 dukat, zekor batzuengatik; Maria Perezen arimaren alde, testamentu-betearazLope Zelaia anaiak 7 dukat, zekorrengatik; Joanes leek izendaturiko apaizek. Horrez gain Maria Perezen
Potzueta apaizak 2 dukat; Joan Zelaia-Intzina ilobak aitaren arimaren alde 10 meza emango zituzten haren
dukat bat eta 24 txanpon; Maria San Joan Apategik hilobian.
2 dukat, ardotarako emanak; Domenja Akoak (Anton
Maria Perezek aginduta zeukan Arantzazuko AnAkoaren emazteak) 2 dukat eta 4 erreal; Maria Perez Potzuetakoak dukat bat; Mateo Urbieta jostunak, dre Mariari erromeria egitea, eta agindu hura bete
4 dukat; Gregorio Aranok eta Etxeberria lizentzia- egingo zuten, han meza emanda. Gauza bera egingo
tuak, dukata ken 4 txanpon; Joango Gorosarri suhiak, zuten Itziarko Andre Mariaren elizara joanda.
2 dukat; Markinako mazolari batek dukat bat; La
Maria Perezek oinordeko unibertsal bere Isabel,
Quadra andreak, 8 dukat (zilarrezko katea eta katilua
bahituran harturik); Iñigo Salzedok, 4 dukat (urrezko Txargarin eta Maria seme-alabak izendatu zituen.
2 eraztun bahituran); Azkoitiko Pedro Andonaegiren Ahalmena eman zien senarrari eta Joan Igarategi
ostatuan 20 erreal; Frantzisko Perez Idiakaizkoak 6 anaiari nahi zuten seme edo alabari oinordetzan hobekuntza egiteko.
dukat; eta bere poltsakoak 4 dukat.
Testamentuko agindu guztiak bete ondoren geratzen ziren ondasunen oinordeko unibertsal bere bi alabak izango ziren. Hala ere, Katalina Askatsua emazteak, bizi zen artean, ondasun guztiak kudeatuko zituen, eta bere mantenurako behar zuena hartuko zuen.

Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Joan
Anton Ermua senarra eta Joan Igarategi anaia. Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Martin Gartzia
Arriolakoa (Arroako bikarioa), Martin Luberriaga,
Esteban Luberriaga eta Domingo Berridi (ikus [XVI.
m. (39-VIII) 8] agiria).

Testamentu-betearazle Katalina emaztea eta Lope
Zelaia anaia izango ziren. Lekuko zestoar hauek izan zi- 2.1.4.6. Maria Perez Larretxekoaren testamentua
ren: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea),
Antonio Lizarrarats eta Joanes Potzueta apaizak, eta - 1539-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Maria Perez Larretxekoa (Martin ArJoan Zabala alkatea (ikus [XVI. m. (39-V) 9] agiria).
tigaren alarguna) azaldu zen. Bere testamentu itxia
2.1.4.5. Maria Perez Igarategikoaren testamentua egin zuen eskribauaren bidez, eta gainazaleko idaztian zestoar hauek ziren lekuko gisa sinatu zutenak:
- 1539-VIII-12an, Arroako Azkaetan, Blas Artazu- Joan Martinez Lilikoa, Domingo Urbieta, Klemente
biaga eskribauaren bidez Maria Perez Igarategi-Zu- Aisoro eta Joanes Ibañeta apaizak, eta Fernando Ola- 145 -
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zabal medikua, Migel Artazubiaga, Frantzisko Artiga
eta Martin Zubiaurre. Joanes Ibañetak Maria Perezen
ordez sinatu zuen, honek idazten ez zekielako, eta
Joanes Garratza testamentu-betearazlearen eskariz,
lekuko guztiek sinatu zuten.
Maria Perez Larretxekoak bere testamentu itxian
zenbait agindu eman zuen. Zestoako elizan ehortziko
zuten, bere etxearen hilobian. Hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena egingo zizkioten.
Gatibu zeuden kristauak askatzeko 2 erreal utzi zituen. Zestoako elizari 8 dukat eta 7 txanpon utzi zizkion, Martin Fernandez Edarritzagakoa zenaren oinordekoek zor zizkiotenak. Gainera 12 dukateko zilarrezko katilua zeukan, eta hura Zestoako elizarentzat
kaliza egiteko izango zen. Aizarnako elizari dukat bat
eman zion, eta Santa Engraziako ermitari dukat erdi
bat. Zestoako ospitaleari dukat bat eman zion.
Zestoako elizan urtebetez egunero Maria Perezen
eta haren kontu zeuden hildakoen arimen alde Joanes
Garratzak meza emango zuen. Era berean, 30na meza
emango zituzten Zestoako apaiz hauek: Esteban Aisoro
bikarioak, Klemente Aisorok, Joan Martinez Lilikoak,
Domingo Urbietak, Joanes Ibañetak, Antonio Lizarraratsek eta Joanes Garratzak. Apaiz hauek Maria Perez
Larretxekoaren hilobira joanda otoitz egingo zuten.

seniparteagatik. Beste 6 dukat ere bai, Valladoliden
egon zen Gebara semearentzat eman eta entregatu ez
zituelako; baita beste dukat bat ere, Maria Perezek eta
Maria Martinez Altzolaraskoak eman ziotelako.
Dena den, Joan Martinez Amilibikoak zenbait gastu egin zuen Gebara semeari arropak erosita, bidaia
ordainduta, Lope Ernataritzi eta Joan Akoari ordainduta, Martin Fernandez Edarritzagakoa alkate zenean
zergak ordainduta, etab. Hartutakoaren eta ordaindutakoaren arteko diferentzia kobratu egingo zioten
Joan Martinez Amilibikoari.
Martin Zubiaurrek Maria Perezen katilua zeukan,
eta hartu egingo zioten. Joan Esnal gazteak 3 erreal
zor zizkion.
Maria Perez Larretxekoak zituen ondasunen zerrenda ere egin zuen. Zestoako hiribilduan bizi zen
etxea zuen Elizkalean, Domenja Aizarnaren eta Katalina Errezustaren etxeen artean. Kale berean beste
etxe bat ere bazuen, Martin Lizarraratsen eta Maria
Urrutiaren etxeen ondoan. Baratzea zeukan zubi aldera, Migel Artazubiagaren baratzearen eta Kristobal
Artazubiagaren sagastiaren artean. Bergazelaian sagastia zeukan, Ertxiña aldera, Joan Legardaren, Lizarrarasko sagastiaren eta Zubiaurrekoen lurren artean.

Beste sagasti bat Enekosauztegi gainean zeukan,
Akoabarreneko kobazulo eta lurren eta Akoa eta
Maria Perezek Maria Barrundiaren arimaren alde Urreiztiko bideen artean. Lizarrarats azpian beste saelizan urtero olatak bost jaiegun nagusietan eman eta gasti bat zeukan, Fernando Olazabal, Ana Ipintza eta
urteurrenak egiteko ardura zuen. Lan haiek aurrerant- Grazia Artigaren lurren artean.
zean Joanes Garratza apaizak egingo zituen.
Herrilardin gaztainadia zeukan, Liliko harizti eta
Maria Perez Larretxekoak zor batzuk ordaindu gabe Maria Perez Altzolaraskoaren eta Joan Martinez Ibazeuzkan: Martin Aranori, 2 dukat; Martin Perez Portale- ñetakoaren gaztainadien artean. Aiakelun gaztainonkoari, 20 txanpon; Maria Joango Eginori, 7,5 erreal eta 20 doa zeukan.
txanpon; Joanes Garratza apaizari dukat bat eta 3 erreal;
Etxean zeukan arreoa eta tresneria ere zerrendatu
eta Domenja Akoabarrenari 4 erreal eta 50 txanpon.
zuen Maria Perez Larretxekoak. Platerak, pitxerrak,
Maria Perezek kobratzeko diruak ere bazituen. Joan burruntziak, zartagina, koilarak, kutxak, lastairak,
Martinez Amilibikoa eskribaua zen zordunetako bat. soinekoak, kapak, aulkiak, barrikak, otarrak, izarak,
20 kintal burdina zor zizkion, Maria Perezen amaren oheak, matazak, harilak, etab.
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2.10. irudia. arroako
Larretxezar.

Zoronga bat Joanes Garratza apaizari eman zion,
eta beste zenbait gauza opari eman zien honako hauei:
Isabel Amilibiaren alabari, Joan Martinez Amilibikoaren Maria Amilibia alabari, Artigako serorari,
Maria Zubiaurre-Esnali, Martin Zubiaurreri, Grazia
Perez Ipintzakoari, Arroako Grazia Areitzagari, Graziatxo Artigari, Maria Alkizari, eta beste zenbaiti.

ezkonduta bazegoen edo ezkontzen ez bazen, kanpoan
zebilen Pedro Zubiaurre (Joanen anaia) izango zen oinordeko. Honek ere ezkontzeko baldintza betetzen ez
bazuen, Grazia Egaña izango zen oinordeko (Pedro
Egañaren eta Katalina Artazubiagaren alaba), baina
honek Maria Perezen senideren batekin ezkondu beharko zuen.

Testamentu-betearazle Joanes Garratza eta honen
Maria Perezen hileta eta elizkizunak Joanes Garratza apaizak ordainduko zituen, eta gainerako zorrak Maria Joango Egino ama izendatu zituen.
oinordeko unibertsalak, herentziaz jabetzen zenean.
Egun batzuk geroago, 1539-X-9an, Zestoan, Migel
Zorrak 4 urteko epean ordainduko ziren. Oinordekoak
herentzia bereganatu arte, ondasunen gozamena Joan- Artazubiaga alkatearen aurrean Joanes Garratza apaizak testamentu itxia ireki zezala eskatu zion, 2 edo 3
es Garratza apaizarentzat izango zen.
egun lehenago Maria Perez Larretxekoa hil egin zeMaria Perezek bere onibarrak Pedro Fernandez lako. Alkateak testamentu itxia eta zigilatua ikertu eta
Larretxekoa aita zenarengandik jaso zituen, eta ez osorik, aldaketarik gabe eta manipulatu gabe zegoela
zeukan seme-alabarik, ez gurasorik. Beraz, oinordeko ikusi zuen. Gainazaleko idaztian lekuko gisa sinatuunibertsal Indietan zebilen Joan Zubiaurre izendatu takoak zestoar hauek ziren: Joan Martinez Lilikoa,
zuen, Joan Martinez Zubiaurrekoaren eta Domenja Domingo Urbieta, Klemente Aisoro eta Joan Ibañeta
Perez Egañakoaren semea. Maria Perezek iloba zuen apaizak, eta Fernando Olazabal medikua, Frantzisko
Artiga, Martin Zubiaurre eta Migel Artazubiaga alkaaita aldetik.
tea bera.
Joan Zubiaurrek ezkondu egin beharko zuen Maria
Alkatearen aurrean aipatutako guztiek zin egin
Perezen lehengusu Joan Martinez Amilibikoaren Grazia Amilibia alabarekin edo honen ahizparen batekin, zuten egia aitortuko zutela. Apaizek eskuak bular
berri izan eta sei hilabeteko epean. Joan Zubiaurre aurrean eta buruan koroaren gainean ipinita zin egin
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zuten, eta sekularrek eskuineko eskua Gurutzearen zizkion Martin Argiainen zorra ordaintzeko, eta kopuru hura Martin Argiainen emaztearen dotekoa zen.
gainean ipinita.
Lekuko gisa testigantzak ematen lehena Fernando
Olazabal medikua izan zen. Fernandok zioenez, eskribauak testamentu itxiaren gainazaleko idaztiaren
edukia euskaraz jakinarazi zion Maria Perezi, uler zezan. Maria Perezek ontzat eman omen zuen. Fernando
Olazabalek bere sinadura identifikatu zuen, eta Maria Perezek eskatuta Joanes Ibañeta lekukoak sinatu
omen zuen haren ordez. Gainerako lekukoen sinadurak ere identifikatu zituen. Testamentu itxia osorik eta
engainuzko inolako kalterik edo manipulaziorik gabe
omen zegoen.

Martin Indori etxearen hiru urteko errenta (13 x 3
=39 dukat) zor zion Martin Argiainek, eta horretarako
11 anega gari, ardi bat, 5 anega olo eta bi aldiz 138
karga egur (arragorako) eman zizkion. Gainera 60
haritz landatu zizkion eta hari egindako lan batzuen
jornalak ere kobratzeko zeuzkan Martin Argiainek.

Joan Urbietaren ondasunak exekutatuta Martin
Argiainek auzi-gastuak egin zituen, eta agiriak Martin Indok, Blas Artazubiagak eta Joan Martinez Untzetakoak zeuzkaten. Paskuala Aginetari dobloia (2
dukat) zor zion, eta Lasaoko andreari 3 dukat. Beste
Ondoren, testamentu itxiko gainerako lekukoek, kopuru hauek ere zor zituen: Lope Zelaiari, 3 dukat;
banan-banan, berdin erantzun zuten, eta Migel Ar- Joan Sanz Argiaingoari, 26 dukat; Migel Artazubiagatazubiaga alkateak testamentua irekitzeko agindua ri (Zestoako alkateari), 0,5 dukat; Marko? Iturtzaetari,
5 txanpon; Joan Beltran Irureta jostunari, zegokiona;
eman zuen (ikus [XVI. m. (39-IX) 28] agiria).
Joan Urbietari, 8 edo 9 erreal; Klemente Aisorori, 2
erreal; Joanes Ibañetari, erreal bat; Indagarateko Mi2.1.4.7. Martin Argiainen testamentua
gel Amas maizterrari, anega bat gari; etab.
- 1539-X-8an, Zestoako Indo baserrian, bertako Martin
Maria Joango Urbietarekin ezkondu zenean, 130
Argiain maizterrak testamentua egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Aiako San Esteban elizan lur- kintal burdina, katilu bat, 4 ohe eta arreoa agindu
peratuko zuten, Argiain etxearen hilobian. Han egingo zioten emaztearen dote gisa. Domingo Lizarraratsek
(aitak?) haietako 46 dukat eman omen zizkion, eta arzizkioten hiletak, bederatziurrena eta urteurrena.
tean dotearen zati bat jasotzeko zeukan.
Gatibu zeuden kristauak askatzeko 2 erreal utzi
Bartolome Etxabek Martin Argiaini 8 dukat orzituen, eta Zestoako eta Aizarnako elizei 2na erreal
utzi zien. Aizarnako elizan 30 meza emango zituzten daindu zizkion, Urbietako ondasunen exekuzio-gasemazte Maria Joango Urbieta zenaren arimaren alde, tuengatik. Horretarako Bartolomek dirua San Joan
eta Aiako elizan beste 30 meza Martinen arimaren Artazubiagari eskatu omen zion.
alde. Aizarnako mezak Domingo Urbieta apaizak
Martin Argiainek bere etxean ondasun hauek utzi
emango zituen, eta Aiakoak Uzkudungo? abadeak.
Domingo Urbietak beste 2 requiem meza emango zi- zituen: idi parea eta behi-aziendako 15 buru; ahuntztuen emaztearen arimaren alde, eta erreal bat ordain- aziendako 29 buru; ardi-aziendako 21 buru; 5 txerri; 3
duko zioten. Aiako Aspeko Andre Mariaren elizako ohe oso; 3 aitzur handi; 2 laia pare; 3 arrastelu; kutxa
lanetarako erreal bat utzi zuen, eta Aiako elizaren- bat; golde bat; 2 sega; etab.
tzat 2 erreal.
Martin Argiainek bere testamentu-betearazle
Martin Argiainek aitortu zuenez, Zestoako Martin hauek izendatu zituen: Joan Etxabe, Domingo LaIndori 16 kintal burdina eta 11 dukat zor zizkion, bai- rraspuru-Olaberria (Larraspuru etxeko jauna, zahana Bartolome Etxabek Martin Indori 38 dukat eman rra), Joan Aranburugoikoa, Joan Sanz Argiaingoa eta
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Migel Argiain. Hauek beteko zituzten testamentuan
agindutakoak, eta seme-alaba adingabeen tutore eta
zaintzaile izango ziren.
Martin Argiainek oinordeko unibertsal bere semealabak izendatu zituen: Martitza, Frantziska, Txomin?, Katalina, Antonio, Joan eta Martin. Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Joan Urbieta (Domingoren anaia) eta Bartolome
Etxabe (ikus [XVI. m. (39-X) 4] agiria).
2.1.4.8. Esteban Aisoro bikarioaren testamentua
- 1539-X-1ean, Zestoan, bertako Esteban Aisoro
bikarioak bere eskuz testamentua idatzi zuen. Hurrengo hilaren (hau da, azaroaren) 20an, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, berriz egin zuen testamentua,
funtsean lehengoaren berdina.
Hiltzen zenean, gorputza Zestoako elizan gurasoak
ehortzita zeuden hilobian lurperatuko zuten. Gatibu
zeuden kristauak askatzeko 3 erreal utzi zituen. Ana
Aisoro eta senar Migel Artazubiagak emango zuten
limosna hura.
Zestoako elizan hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena, bigarren urteurrena eta gainerako
ohiko elizkizunak egingo zizkioten, baina handikeriarik gabe. Zestoa, Aizarna, Aizarnazabal, Oikia eta
Arroako apaizek egingo zituzten.
Maria Perez Lizarraraskoak 33 dukat zor zizkion,
eta haiek Migel Artazubiagak eta Ana Aisoro emazteak hartuko zituzten. Graziana Zabalak zor zizkion
10 dukat Zestoako elizarentzat izango ziren. Katalina Lizarraratsek zor zizkion 2 dukat eta Joan Kamiok
zor zizkion beste 2 dukat ere bai (guztira 14 dukat).
Esteban Aisoro bikarioak “Corpus Domini” izeneko
kofradiari zorra egin ziola zioen.

2.11. irudia. aiako san esteban elizako sarrera.

zuen zilarrezko katilua utzi zion. Migel Artazubiagaren eta Ana Aisororen (edo Ipintzaren) seme Martintxo Artazubiagari zilarrezko katilua utzi zion, txerria
eta haritza irudikaturik zituena.
Maria Martinez Baltzolakoak urrezko florina zor
zion, eta Ana Aisorok kobratuko zuen Estebanen elizkizunetarako. Zarauzko Joan Sorolak zor zizkion 5
dukat ere Anak helburu horretarako kobratuko zituen,
eta gauza bera egingo zuen Grazia Urragak zor zion
dukatarekin. Grazia Artiga serorari florin bat eta zenbait errealeko zorra barkatu egin zion, egin zituen zerbitzuengatik. Maria Ipintzari, berriz, zilarrezko katilu
handia utzi zion.

Esteban Aisorok testamentu-betearazle hauek
Estebanek zeukan kutxa handia, arropak eta liburuak zeuzkana, Klemente Aisoro apaizarentzat izendatu zituen: Migel Artazubiaga, Ana Aisoro (edo
izango zen. Klementek mezak emango zituen Esteban Ipintza) emaztea eta Klemente Aisoro apaiza. TestaAisororen arimaren alde. Horretarako 10 dukat balio mentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo
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Katalina Goienetxeak ondoren bere zorren zerrenda
Urbieta apaiza, Joan Artiga eta Frantzisko Artiga. Esteban Aisoro bikarioa elbarrituta zegoelako (eskuine- egin zuzen. Hauek ziren zorrak: senarraren arreba Mako eskua erabili ezinda), hiru lekukoek sinatu zuten ria Arretxeri 21,5 dukat seniparteagatik (bahituran zilarrezko platera, San Andresen gurutzea markaturik zuen
testamentua (ikus [XVI. m. (39-XI) 21] agiria).
katilua, zilarrezko bi koilara, etab. emanak zituen); Iraetako andre alargunari Maria Arretxeri bahituran eman2.1.4.9. Katalina Goienetxearen testamentua
dako zilarrezko platera; Anton Gaintzaren emazte Ana
- 1539-XII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Baltzolari 25,5 txanpon; Akertzako? serorari 7 erreal;
ren bidez Katalina Goienetxeak testamentua egin Domenjaren seme-alabei 2 dukat; Zestoako apaizei Kazuen. Katalina Zestoako San Joan Arretxeren alargu- talinaren amak agindutakoa; eta Joanes Ibañetari 8 erreal.
na zen. Hiltzen zenean Debako Sasiolako San FranKatalina Goienetxeak Zestoako harresietatik
tziskoren monasterioan ehortz zezatela agindu zuen.
Hen zeuden hilobiratuta Katalinaren ama eta anaia kanpoko Arretxe bere ondasunekin berea zuen. Etxeak
Domingo, eta han egingo zizkioten hiletak, bedera- ondoan baratzea, eta sagastia zituen, eta Mozti aldean
tziurrena eta urteurrena. Arroako eta Zestoako elize- gaztainadia. Katalinak bere dotea kobratzeko aipatutako apaizek urteurreneko meza emango zuten haren tako ondasun horiek exekutatu eta enkantean lortu zituen, amari zor ziotenagatik. Katalinak aukera eman
arimaren alde.
zien Arretxeko lehengo senideei hurrengo hiru urteetan
Zestoako elizan 30na meza emango zituzten zazpi Katalinari zor ziotena oinordekoei ordaindu eta aipatuapaiz hauek: Esteban Aisoro bikarioak, Joan Martin- tako etxea bere ondasunekin berreskuratzeko.
ez Lilikoak, Domingo Urbietak, Klemente Aisorok,
Katalinak zioenez, San Joan senarrak Martin IbaJoan Garratzak, Antonio Lizarraratsek eta Joanes
ñez Zubiaurrekoaren seme-alabei 2 dukat zor zizkion.
Ibañetak.
Marina? Artigari zoronga utzi zion. Loiola etxekoek,
Zestoako elizari zilarrezko kaliza egiteko 6 dukat bestalde, 10 dukat zor zizkioten Katalinari, eta Berutzi zizkion, eta ospitaleari 2 erreal. Beste limosna garako Errekalde etxekoek 15 dukat. Bergarako Dohauek ere eman zituen: Aizarnako elizari, 2 erreal; menja Errekaldek zilarrezko katilua (6,5 dukatekoa)
Santa Engraziako ermitari, erreal erdia; eta Arroako itzuli behar zion. Liliko Ana Errezusta errotari alargunak 9 erreal zor zizkion.
San Esteban elizari zapi bat.
Maria Goienetxea ahizpari ohe osoa, soineko beltza eta hariak utzi zizkion, eta Mariaren biloba Joanikori atorra egingo zion. Beste hauek ere utzi zituen:
Aizarnazabalgo Maria Perez Amilibikoa izebari oheestalkia; Martin Zuuberen alaba Katalina Zuuberi
soineko berde iluna; Elgoibarko Sorkunde Garbiko
mojei eta Maria Lopez Aginagakoa abadesari soinekoa, tunikak egin zitzaten; Katalinaren Joan anaiaren
eta Domenja Zuuberen bi semeei atorra bana eta 2
dukat; Pedro Arretxe ikasleari dukat bat; Maria Perez
Altzolarats-Portalekoari soineko berde iluna; Aizarnazabalgo Maria Perez Amilibikoari oherako izarak,
ehunak eta zoronga; eta Joanes Ibañeta apaizari mantalak eta izara bat.

Ondoren Katalina Goienetxeak ondasun higigarrien
zerrenda egin zuen. Hainbat arropa, ehun, eta etxeko
tresna aipatu zuen. Katalinak agindu zuenez, haren diruaz Sasiolako monasterioko aldare nagusian ipintzeko
erretaula egingo zuten, erdian San Frantziskoren irudia
zuela. Hala ere, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak
eta monasterioko goardianoak erabakita, diru hura beste zerbaitetan erabili ahal izango zuten.
Katalina Goienetxeak testamentu-betearazle hauek
izendatu zituen: Joanes Ibañeta apaiza eta Maria Perez Altzolarats-Portalekoa. Katalinaren oinordeko
unibertsal Debako Sasiolako San Frantziskoren monasterioa eta fraideak izango ziren.
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2.12. irudia. debako
sasiolako komentua.

Testamentuan lekuko honako hauek izan ziren: erdia; eta Debako Santiago eta Santa Katalina ermitei
Domingo Urbieta eta Joanes Garratza apaizak, eta erreal erdi bana.
Domingo Garratza eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI.
Zestoako elizan 30 meza emango zituen Joanes
m. (39-XII) 35] agiria).
Garratza apaizak, ama lurperatzen zuten lekuan otoitz
eginda. Arroako elizan, berriz, 15 meza emango zi2.1.4.10. Domingo Goienetxearen testamentua
tuen Martin Gartzia Arriolakoak eta beste 15 meza
- 1539-XII-26an, Arroan, bertako Domingo Goiene- Joan Zubeltzuk, Domingoren arimaren alde.
txeak testamentua egin zuen Zestoako Esteban EztioDomingok bere arreba Maria Goienetxeari 2,5
la eskribauaren bidez. Domingo, hain zuzen, Kristobal Goienetxearen eta Milia Urainen semea zen, eta dukat eman zizkion, soinekoa egiteko. Bestalde, Domingok Martin Kortazar zapatariari 5 dukat eta 6
Maria Perez Urainziarkoarekin ezkonduta zegoen.
erreal zor zizkiola aitortu zuen.
Hiltzen zenean, eguraldia ona bazen, Sasiolako
Maria Perez Urainziarkoa emazteari mantenurako
San Frantziskoren komentuan lurperatuko zuten,
fraideek esandako hilobian. Euritea edo elurtea bal- diru kopuru bat utzi zion. Domingok dirua zor zielako
din bazen, Arroako San Estebanen elizan lurperatuko eske etorritakoei, zin eginaraziko zieten bi pertsonazuten, Goienetxeak zuen hilobian. Ohiko hiletak eta ren aurrean, eta 100 marairaino ordainduko zitzaien.
elizkizunak egingo zizkioten.
Zumaiako Maria Amilibia izebari 2 dukat utzi zizZenbait limosna eman zuen: Arroako elizari, 2 kion, Zestoako Maria Antxietari dukat erdia eta Maria
erreal; Debako Andre Mariaren elizari, 2 erreal; Egañari 2 erreal. Zestoako ospitaleari 2 erreal utzi zizItziarko Andre Mariari, erreal bat; Elorriagako San kion, eta Arroakoari beste bi.
Sebastianen elizari, erreal erdia; Zestoako Andre MaDomingo Goienetxeak diru hauek ere utzi zizkien
riaren elizari, 2 erreal; Zestoako Santa Engraziaren
ermitari, erreal erdia; Azpeitiko Madalenaren elizari, honako hauei: Grazia Etxeari, dukat erdia; Zestoako
erreal bat; Aizarnazabalgo San Migelen elizari, erreal Maria Alkizari, 2 erreal; Sasiolako komentuari, 2
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2.13. irudia. Itziarko
Urainziar.

dukat; Debako Grazia Elorriagari, dukat erdia; Ma- hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urria Perez Etxenagusikoari (etxeko neskameari), 7,5 teurrena egingo zizkioten.
erreal jantzitarako; eta Aizarnako Lopeitza AmilibiaZenbait limosna utzi zuen: gatibu kristauak askari, dukat erdia.
tzeko, erreal bat; Aizarnako elizako lanetarako, GazHonako hauek dirua zor zioten Domingo Goienetxea- telako 2 erreal; Santa Engraziako ermitari, erreala
ri: Pedro Letek 6 erreal (hauekin Azpeitiko Soreasuko (bertako ofizialei emateko); Zestoako eta Aizarnako
San Sebastianen elizan eta Madalenan mezak emango ospitaleei, erreal erdi bana. Aizarnako elizan 30na
meza emango zituzten Joanes Potzueta eta Joanes
zituzten); eta Kristobal Goienetxea aitak dukat bat.
Ibañeta apaizek haren arimaren alde.
Katalina Goienetxea arrebari San Andresen GuruJoan Zabala alkatearekin tratua egin zuen etxea eraitzea zuen katilua eta ohe-arropak utzi zizkion.
kitzeko, baina etxea teilatua ipini gabe zegoen. Lanak
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: ama, amaitu egingo zituzten, eta 6 dukat kobratuko zituzten
emaztea eta Katalina arreba. Oinordeko unibertsal Mi- (lehenago Joanek beste 10 dukat kobratuta zituen).
lia Urain ama izendatu zuen. Lekukoetako hiru, debar
Domingo Aizpururekin ere kontratua egin zuen
hauek izan ziren: Martin Gartzia Arriolakoa bikarioa,
Joan Torres eta Domingo Berridi (ikus [XVI. m. (39- etxea eraikitzeko. 32 dukat kobratuta zeuzkan, eta
etxea amaitu ondoren oinordekoek kontuak egingo
XII) 36] agiria).
zituzten Domingorekin. Gainera, Domingo Aizpururi
idia erosi zion 6,75 dukatean, eta hurrengo urtarrilean
2.1.4.11. Joan Aldalurren testamentua eta
2,75 dukat ordainduko zizkioten. Teilaturako oholak
kodiziloa
ere egin zizkioten Domingo Aizpururi, eta haien kon- 1539-XII-26an, Aizarnako Aldalur etxean, Zestoako tuak ere egingo zituzten.
Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Aldalurrek
Martin Zubiaurrek eskatuta, itsasontzietarako zutestamentua egin zuen. Hildakoan Aizarnako elizan
lurperatuko zuten, Aldalur etxearen hilobian. Hiletak, rak prestatzen ibilia zen Joan Aldalur, eta lan haien
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kontuak ere egingo zituzten. Pedro Egaña, Domingo
Lizasoeta eta Martin Lizasorekin batera, Joan Aldalurrek tratua egin zuen Martin Zubiaurrerekin zur batzuk garraiatzeko. Joan Aldalurrek 8 dukat ken erreal
erdia kobratu zituen, eta Joan Belez Arbestain-Ibañarrietakoaren emazteak 4 erreal, 6 karga sagardo (pitxerra 7 sosean), 8 errealeko anega bat gari, Santuru
Erretenen bi morroiri beste kopuru bat Joan Aldalurren ordez, eta idi parea 16 dukatean. Testamentu-betearazleek kontuak egingo zituzten Martin Zubiaurrerekin gai haiek guztiak garbi uzteko.

txostena ere. Kodiziloan zioenez, Joan Portuzarri? 9
erreal zor zizkion. Martin Indori, berriz, lan batzuk
egin zizkion bere langileekin, eta Martinek 3 dobloi
(6 dukat) bidali zizkion Joan Urainziar apaizaren bidez. Joan Beltran Iraeta jostunari ere Martinek 6 erreal
eman zizkion Joan Aldalurren izenean, eta Martinek
beste bi koroa ere eman zizkion. Lan hari zegozkin
kontuak garbitu egingo zituzten. 60 zurgin ibili omen
ziren lanean Indo etxean.

Aizpuruko etxea eraikitzeaz, Joan Aldalurrek bere
semeek lanak amaitzea nahi zuen. Horretarako Joan
Joan Aldalurrek Domingo Aranbururi dukat bat zor Gorriaranek eta Domingo Aizpuru suhiak laguntza
zion, eta etxean ondasun hauek zeuzkan: hezitako 6 idi; eskaini zuten. Semeek jarraitu nahi ez bazuten, ordura
Mateo Enbili 12 dukat Santa Engrazia egunean kobra- arte egindakoa balioetsi eta kontuak egingo zituzten.
tzeko (idi batzuengatik), Pedro Azti-Azpiazu eta DoJoango Zelaia-Intzinari 2 dukat eman zizkion zenmingo Arlaureta lekuko izan zirelarik; eta 13 ahuntz.
bait lata edo ohol egin zezan, eta lanak eginarazi eginTestamentu-betearazle Maria Joango Aldalur emaz- go zizkioten.
tea eta Pedro Aldalur semea utzi zituen. Oinordeko PeKodiziloan lekuko honako hauek izan ziren: San
dro, Maria, Txomin? eta Joango seme-alabak izango
ziren. Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Domingo
Joan Zabala, Martin Zubiaurre eta Domingo Aranburu. Aizpuru, Joan “Gorri” Lizasoetakoa, Martin Zulaika
eta Martin Azkue.
Bi egun geroago, abenduaren 28an, Joan AldaJoan Aldalurren zor eta hartzekoen txostenean, Eslurrek kodiziloa egin zuen testamentuari eransteko;
baita zor zituenak eta hartzeko zituenak erakusteko teban Eztiola eskribauak zenbait idazpen egin zituen.

2.14. irudia. aizarnako
aizpuru.
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Martin Zubiaurrek gora jo zuen epaiaren aurka, eta
Maria Lizasori 66 pitxer sagardo zor zizkion Joanek
(pitxerra 7 sosean). Domingo Lizarrarats aitari 3 dukat auzia Valladolidko Kantzelaritzan zegoen (ikus [XVI.
zor zizkion, eta ordainetan bi langilerekin etxean la- m. (38-I) 9] agiria).
nak egin zizkion Joan Aldalurrek.
- 1539-I-8an, Joan Otxoa Urkizukoa prokuradoLasaoko andreari 3 dukat zor zizkion, eta Domin- reak, Santxa Perezen izenean, auzia amaitutzat jo zego Armendiari 2 dukat (Mariatxo arrebari 2 erreal zatela eskatu zien epaileei.
ordaindu zizkion). Grazia Sorazabali 1,5 erreal zor
- 1539-I-14an, Valladoliden, epaileek epaia eman
zizkion. Bekolako Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari 6 dukat zor zizkion, Pagaldazuriko etxea egite- zuten, Martin Zubiaurre kondenatuz eta Gipuzkoako
ko eman zizkiolako. Azpeitiko Aizpuruk ikertu zuen korrejidoreak emandako epaia onetsiz.
Joan Aldalurrek bere langileekin egindako lana. Joan
- 1539-I-24an, Valladoliden, Joan Lopez ArrieMartinez kontulariak 20 jornal zor zizkion Bekolan
takoa prokuradoreak, Martin Zubiaurreren izenean,
egindako lanengatik.
eskea egin zien epaileei azken epaia deusezta zezaten;
Iraetako andrearentzat lanak egin zituen Joan Alda- izan ere, prozesua Gipuzkoatik ekartzen saiatu arren,
lurrek Urbietako presan. 57 langile ibili ziren han, eta atzerapean izan zuten.
19 erreal kobratu zituen. Altzolarats jauregiko dolarea
- 1539-I-28an, Valladoliden, Martin Zubiaurrek
eta San Joan Perez lizentziatuaren etxea ere konpondu
zituen. Lizentziatuak lan denak ordaindu egin zizkion, ahalordea eman zien Joan Antezanari eta beste bi
baina teilatua amaitu gabe zegoen. Joan Aldalurren se- prokuradoreri, auzian ordezka zezaten. Antonio Quinmeek amaituko zuten lana, edo, bestela, lizentziatuak tano izan zen ahalordea idatzi zuen eskribaua, eta
Aiako Joan Mirubia lekukoetako bat izan zen. Egun
amaituko zuen Joanen ondasunen kontura.
hartan Joan Lopez Arrietakoa prokuradoreak GiTxostenean lekuko hauek izan ziren.: Domingo puzkoako korrejidorearen aurrean izandako prozesua,
Aizpuru, Joan “Gorri” Lizasoetakoa eta San Joan Pe- itxita eta zigilatuta, aurkeztu zuen Kantzelaritzako
epailen aurrean.
rez lizentziatua (ikus [XVI. m. (39-XII) 37] agiria).

2.1.5. Mirubiko ondasunei buruzko
auziaren jarraipena

- 1539-I-31n, Valladoliden, Joan Antezanak Martin Zubiaurreren izenean eskea egin zien epaileei
Gipuzkoako korrejidoreak emandako epaia deusezta
Zestoako Martin Zubiaurre eta Getariako Santxa Pe- zezaten. Horretarako bere aldeko zenbait arrazoi adierez Ganboakoa (hau bere alaben ordezkari ere izanik) razi zituen.
auzitan zebiltzan 1536. urteaz gero, Joan Mirubiare- 1539-II-7an, Valladoliden, Joan Otxoa Urkizukoa
nak izandako Mirubiko baserria, burdinola, errota, lur
prokuradoreak, Santxa Perez Ganboakoaren izenean,
eta gainerako ondasun guztien jabetzagatik.
Gipuzkoako korrejidoreak emandako epaiaren aldeko
- 1538-VIII-21ean, Azkoitian, Antonio Saavedra eskea egin zien epaileei, arrazoiak azalduz. Joan Ankorrejidore eta lizentziatuak epaia eman zuen. Miru- tezanak beste horrenbeste egin zuen Martin Zubiaubiko ondasunak enkantean saldu eta jasotako diruaz rreren alde.
lau ordainketa egingo zitzaizkien Santxa Perezi eta
- 1539-II-24an, Valladolidko epaileek bi aldeak
Martin Zubiaurreri, hauek hartzekodun zirelako. Ordainketen hurrenkera eta bakoitzaren kopurua ere ze- auzitara onartu egin zituzten, eta 80 eguneko epea
eman zioten alde bakoitzari beren testigantzak eta
haztu zituen korrejidoreak.
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2. (1539)

2.15. irudia.
aizarnazabalgo
Mirubia.

frogak aurkez zitzaten. Biharamunean Joan Antezana
prokuradoreak eskea egin zien epaileei. Blas Artazubiaga, Esteban Eztiola, Tristan Etxeberria eta Joan Perez Elorriagakoa eskribauak beste aldearen oso lagun
ziren, eta ez ziren izendatu behar testigantzat hartzeko eskribau. Gainera beste aldeari zin eginarazi behar
zitzaion, auzitan maltzurkeriaz ez zebilela segurtatzeko. Epeileek ontzat eman zituzten eskariak.

riako Santxa Perez Ganboakoarekin eta beste zenbaitekin, eta ahalordea jasotakoek ordezkatuko zuten.
Ahalordea zutenek ahalmena zuten Martin Zubiaurreren izenean jendea auzitara eramateko, haren zorrak
eta kintal burdinak kobratzeko edota arazoak arbitro
epaileen esku uzteko. Alde bakoitzak arbitro bana izendatu eta bi arbitro epaileak epaia emateko ados ez bazeuden, hirugarren arbitroa izendatu ahal izango zuten.

Azkenean, 1539-VII-29an, bi aldeek beren epean
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
testigantzarik aurkeztu ez zutela eta, epaileek epaia
eman zuten. Martin Zubiaurre kondenatu egin zuten San Joan Elgoibar, Domingo Arrona eta Migel Arta500 marai Kantzelaritzako entzutegiari ordaintzera eta zubiaga (ikus [XVI. m. (39-I) 15] agiria).
beste aldeari auzi-gastuak ordaintzera. Gipuzkoako
- 1539-X-4an, Zestoako Txiribogan, Esteban Eztiokorrejidoreak emandako epaia berronetsi egin zuten,
la eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Mirubia
eta bete egingo zuten.
eta Zestoako Martin Zubiaurre agertu ziren. Arroako
- 1539-IX-12an, Santxa Perezen aldeak egindako Domingo Larretxek lehenago Mirubiko etxea eta onauzi-gastuak balioetsi egin zituzten. 2.564 marai ziren dasunak Martini saldu izana eta hau jabe izatea ontzat
Martin Zubiaurrek Santxa Perezi auzi-gastuengatik eman zuen Joanek. Era berean, harrezkero Martinek
ordaindu beharrekoak (ikus [XVI. m. (39-I) 6] agiria). Mirubiko etxe eta ondasunetatik fruitu, zur eta gainerako etekinak eraman izana onetsi egin zuen.
- 1539-I-18an, Zestoan, Martin Zubiaurre bertako
Joan Mirubiak konpromisoa hartu zuen Martini
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean aurkeztu zen.
Martinek ahalordea eman zien zestoar hauei: Joanes erreklamaziorik ez egiteko. Lekuko zestoar hauek
Ibañeta apaizari, San Joan Elgoibarri, Pedro Egañari izan ziren: Bartolome Txiriboga, Joanes Potzueta
eta Joan Zubiaurreri. Martinek auziak zituen Geta- apaiza eta Balento Etxezarreta.
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Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Joan Mirubiak Martin Zubiaurreri obligazio-agiria Olazabal medikua, San Joan Elgoibar eta Joanes Gaeman zion. Lehendik Joanek Martini egindako zorrez rratza apaiza (ikus [XVI. m. (39-I) 3] agiria).
gain, beste 200 dukat maileguz hartu zizkion, eta hu- 1539-I-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarrengo ekaineko San Joan egunetik bi urteko epean ordainduko zion zorra (ikus [XVI. m. (39-X) 1] agiria). ren aurrean Domingo Arrona eta Aiako Peru Gerra
azaldu ziren. Lehenago, Aiako Katalina Oribarrek,
- 1539-X-27an, Zestoan, Esteban Eztiolaren au- Migel Perez Oribarkoa semeak eta lagunek 30 kintal
rrean Aizarnazabalgo Joan Mirubia aurkeztu zen. burdinako zorra egin zioten Domingori. Migel Perez
Ahalordea eman zien Zestoako Bartolome Txiribo- semeak beste 8 kintaleko zorra ere egin zion.
gari eta Martin Zubiaurreri, eta Gipuzkoako korrejiZorra ordaindu ez ziotelako, Domingo Arronak
menduko Beltran Arizmendiri eta Jeronimo Atxaga
Aiako Oribarko etxea, burdinola eta errota exekutatu
prokuradoreei.
eta bereganatu egin zituen. Hala ere, 1538-XII-30ean,
Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoa kapitain ze- Aiako Peru Gerrak (Oribarko olagizonak), Domingori
naren emazte eta seme-alabek korrejidorearen agin- 38 kintaleko zorra, eta 5 dukat eta 4 errealeko auzi-gasdua zuten Mirubiko etxea eta ondasunak exekutatu tuak, ordaindu egin zizkion. Domingok Peruri ahaloreta enkantean saltzeko. Hain zuzen horri aurka egingo dea eta eskubide guztiak eman zizkion zorra Katalina
zioten ahalordea zutenek. Lekuko honako hauek izan Oribarri, semeari eta lagunei kobra ziezaien; baita etxe,
ziren: Zarauzko Martin Izeta, eta Zestoako Joan Arti- burdinola eta errotaren jabetza beregana zezan ere.
ga eta Frantzisko Artiga semea (ikus [XVI. m. (39-X)
Domingok Peru Gerrari 1538-XI-30ean Zarauzko
28] agiria).
Beltran Mendia eskribauaren bidez eskubideak eskualdatzeko agiria eman zion, baina egun hartakoa (1539-I2.1.6. Domingo Arronaren tratu eta
11koa) eta Beltranek egina gai berarenak ziren.
agiriak
- 1539-I-5ean, Zestoako Arretxe eta Arretxetxipi
etxeen ondoan (harresitik kanpo), Esteban Eztiolaren aurrean Domingo Arrona azaldu zen. Aurreko
urtean Nikolas Martinez Egiakoa eta San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa arbitro epaileek epaia eman zuten
Arretxetxipi etxe ondoko atetxotik eta bidexkatik
Arretxeazpira joateko zenbaitek zuen eskubidea aitortuz. Martin Otxoa Ermukoa eta Joan Arretxe ziren
auzi hura sortu zutenak (ikus [XVI. m. (38-X) 11]
agiria).

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Zubiaurre, San Joan Amezketa, Asentzio Arretxe eta Joan
Martinez Erretzabalgoa (ikus [XVI. m. (39-I) 9] agiria).

- 1539-II-6an, Zestoan, Domingo Arronak ahalordea eman zien Donostiako Joanes Barrenetxeari eta
Joan Azperrori, eta Igeldoko Joan Saria bikarioari,
Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Domingo Arrona, hain zuzen, Ana Arretxe seme eta oinordeko unibertsala zen, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten bere auzietan; bai Iruñeko apezpikuak Donostian
Domingo Arronak eskubidea zuenez, Arretxetxi- zuen ofizialaren aurrean, eta bai Iruñean edo beste
pi ondoko atetxoa ireki eta bidexkatik Arretxeazpiko edonon apezpikuaren bikario nagusien, ofizialen edo
bere sagastira joan zen, Teresa Arretxe bertan zela. beste edozein eliza-auzitegitan edo auzitegi zibiletan.
Gero itzuli eta atetxoa sarrailaz itxi egin zuen, esAhalorde-agirian lekukoetako bi Martin Lizarrakubide haren jabe zela adierazteko. Domingo Arrona
izeneko aita zenak eta haren aurrekoek ere izan zuten rats eta Bartolome Loiola zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (39-II) 10] agiria).
sagastira zihoan bidexkatik ibiltzeko eskubidea.
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2. (1539)
- 1539-IV-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: Altzolarats jauregiko burdinolako Domingo Ostolatza olagizona eta
Zestoako Domingo Arrona. Aipatutako burdinolan
mazolari nagusi zen Esteban Edarritzagak Domingo
Arronari 12 kintal burdina pletina, eta 15 erreal ken
10 marai zor zizkion. Lehenago egindako zorraren eta
auzi-gastuen kopurua zen hura.

elkartu ziren. Domingok Martini aurreko hilean 150
kintal burdinaren balioa eman behar zion, eta Martinek aitortu zuenez, Domingok diruak eman zizkion.
Ondorioz, Martinek ordainagiria eman zion lekuko
zestoar hauek izanik: Joan Martinez Akoakoa, Joanes
Ibañeta eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39-IV)
15] agiria).

- 1539-IV-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriBurdinolako Domingo Ostolatza olagizon aia- bauaren aurrean Martin Indo olagizona eta Domingo
rrak bere gain hartu zuen Estebanen zorra, eta Pazko Arrona bildu ziren. Egun hartan Domingok Martini
maiatzekoan ordaintzeko konpromisoa hartu zuen, 20 kintal burdinaren balioa (1 kintal = 13,5 erreal) diaurrean lekuko hauek zirela: Antonio Lizarrarats, rutan eman zion, eta honek zorra hurrengo ekaineko
San Joan egunean ordainduko zion burdinak Beduan
Joan Martinez Lilikoa eta Joanes Ibañeta.
ipinita. Zergak denak Martinek ordainduko zituen.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
aurrean zirela, Esteban Edarritzagak eta Joan Otaegi
fidatzaileak obligazio-agiria eman zioten Domingo Joan Zubiaurre, Joango Amezketa eta Martin Ondalde
Ostolatzari. Domingo Arronari Estebanen zorra or- semea (ikus [XVI. m. (39-IV) 29] agiria).
daintzeko ardura hartu zuelako, hurrengo Pazko ga- 1539-V-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
rizumakotik 10 eguneko epean 12 kintal burdina eta
15 erreal ken 10 marai ordainduko zizkioten zordunak ordainagiria idatzi zuen. Pedro Ausoroetxeari lehenaeta fidatzaileak Domingo Ostolatzari (ikus [XVI. m. go Ana Arretxe zenak bi anega eta imina bat gari zorretan utzi zizkion, baina Anaren seme eta oinordeko
(39-IV) 2] agiria).
unibertsal Domingo Arronak ordaindu egin zizkion.
- 1539-IV-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Ondorioz, Pedrok ordainagiria eman zion Domingori,
bauaren aurrean Martin Indo eta Domingo Arrona lekuko hauek aurrean zirela: Joanes Garratza apaiza,

2.16. irudia.
txiribogako
ausoroetxea.
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Maria Joanez Azkaetakoak ezkontza hartarako doGregorio Elizalde, Asentzio Arretxe eta Bartolome
haintzan ondasun hauek eman zituen: Arroako AzkaeEtxabe (ikus [XVI. m. (39-V) 13] agiria).
ta baserria bere lur, mendi, larre, sagasti, gaztainadi,
- 1539-IX-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- baratze eta soroekin; Arroako Eizagirre baserria (ez
bauaren aurrean Azpeitiko Frantzisko Zarate merio- dakigu zehatz Arroan non zegoen), bere mendi, soro
ordea eta Zestoako Domingo Arrona aurkeztu ziren. eta abarrekin; eta Azkaetan eta Eizagirren zituen gaFrantzisko Zaratek, Zestoako San Joan Artazubiagak naduen (behi, ardi, ahuntz eta txerrien) erdia. Maria
eskatuta, Martin Artzuriagari ondasunak exekutatu Joanezek beretzat gorde zituen behi bat bere txahalegin zizkion, baina gastuetako 735 marai ez zizkion arekin eta etxeko tresneriaren erdia. Maria Joanez
ordaindu. Kopuru hura egun hartan Domingo Arronak bizi zen artean, beretzat izango zen Azkaeta eta Eiordaindu zion, eta, ondorioz, Frantzisko Zaratek ahal- zagirreko gozamenaren erdia. Hiltzen zenean dena
ordea eta eskubidea eman zizkion zor hura San Joani senar-emazteentzat geratuko zen, eta senar-emazteek
egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.
kobratu eta beretzat hartzeko.
Maria Joanezek bere dohaintzaren fidatzaile gisa
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri, Martin Lizarrarats eta Julian Lizarrarats (ikus Arroako Joan Martinez Baltzolakoa eta Joan Perez
Areitzagakoa aurkeztu zituen, eta hauek baiezkoa
[XVI. m. (39-IX) 22] agiria).
eman zuten.
- 1539-XII-28an, Zestoako errebalean, Blas ArDomingo Lizarraratsek eta emazte Katalina Lizatazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta
San Joan Etxegarai agertu ziren. Bien artean egun rraratsek, Grazia alabari, senarrari eta Maria Joanezi
hartara arte izandako harremanen kontuak egin zituz- honako dote hau agindu zieten: 160 dukat (Azkaetako
ten, eta Domingok ordainagiria eman zion San Joani. zorrak ordaintzeko); 1,5 marko pisuko zilarrezko kaSan Joanen ama zenarekin zuen kontu bateko dukata tilua; “tresillo” izeneko zilarrezko zinta, urreztatueta 4 erreal geratu zitzaizkion Domingori jasotzeko. riko zilarrezko ertz eta belarria eta zilarrezko tatxet
handiak zituena; landutako zinta berde eta gorria (30
Gainerakoaren ordainagiria eman zion.
dukat balio zuena); jantzitako 4 ohe oso; kutxa bat;
Lekuko hauek izan ziren: Gregorio Arano, Joan- eta Graziaren jantziak eta arreoa.
go Arano anaia (Askatsuko suhia) eta Joango Zuube
160 dukatak Maria Joanezentzat izango ziren, eta
(ikus [XVI. m. (39-XII) 40] agiria).
gainerakoa senar-emazteentzat. Lehenbizi Maria Joan2.1.7. Zestoan egindako ezkontza-kontratuak ezi hurrengo ekaineko San Joan egunean 60 dukat
emango zizkioten, beste 50 dukat handik urtebetera
eta azken 50 dukatak handik beste urtebetera. Gaine2.1.7.1. Martin Azkaetaren eta Grazia
rakoa (zintak, katilua, etab.) senar-emazteek urte harLizarraratsen arteko kontratua
tako iraileko Andre Mariaren egunean jasoko zuten.
- 1539-II-27an, Zestoako Lizarrarats etxean, Esteban
Domingo Lizarraratsek eta emazte Katalinak fiEztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.
Senarra Arroako Martin Azkaeta zen, Joan Martinez datzaile hauek aurkeztu zituzten: Zestoako Domingo
Ermukoa zenaren eta Maria Joanez Azkaetakoaren Lizarrarats semea, Joan Artiga, Pedro Martinez Balsemea. Emaztea, berriz, Zestoako Grazia Lizarra- tzolakoa, eta Arroako Joan Martinez Baltzolakoa.
rats zen, Domingo Lizarraratsen eta Katalina LizaEzkontza legezko seme-alabarik gabe hausten barraratsen alaba. Senar-emazteak Antonio Lizarrarats
zen, edo seme-alabak testamenturik egin gabe hiltzen
apaizak (Graziaren anaiak) ezkondu zituen.
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2. (1539)

2.17. irudia. aizarnako
askatsua.

baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza bere izeneko etxeetan eta hauen lur, mendi, ganadu, burjatorrizko enborrera itzuliko zen; baita ezkontza al- dina eta gainerako ondasun guztietan (Zestoako, Debako eta beste edonongo lurretan zituztenetan) izan
dian izandako irabazien erdia ere.
zezakeen edozein eskubide eman zion anaia DominEzkontza-kontratuan lekuko honako hauek izan gori. Horretarako hainbat legeri uko egin zion, eta
ziren: Joan Untsain (Zarauzko bikarioa), Fortun Aiz- bermeak eman zituen eskontza-kontratuak zioenari
terri (Azkoitiko batxiler eta benefiziadua), Antonio aurka ez egiteko. Adinez nagusi ez zela edo beste ezer
ez zuen kontra aurgudiatuko.
Lizarrarats apaiza eta Joan Lizarrarats.
Berehala Grazia Lizarraratsek, emakume ezkondua
Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan zirela,
batetik Domingo Lizarraratsek eta emazte Katalinak, zelako, zin egin zuen Domingo anaiaren alde egineta, bestetik, Maria Joanez Azkaetakoak, bakoitzak dako agiriek ziotena bete egingo zuela (ikus [XVI. m.
aurkeztutako bere fidatzaileei obligazio-agiria eman (39-II) 34] agiria).
zien, kontratu hartatik onik ateratzeko.
2.1.7.2. Mateo Urbietaren eta Madalena Zelaiaren
Ondoren, leku berean eta lekuko berak aurrean arteko kontratua
zirela, Grazia Lizarraratsek uko egin zion Zestoako
- 1539-V-28an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriLizarrarats eta Aizarnako Urrutia (edo Urrutikoetxea)
etxeetan seniparteagatik izan zezakeen edozein es- bauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Mateo Urbiekubideri, anaia Domingo Lizarraratsen (Domingo ta eta Madalena Zelaia Antonio Lizarrarats apaizak
eta Katalinaren semearen) alde. Baldintza bakarra ezkondu zituen.
ezkontza-kontratuan Graziari dote gisa agindutako
Mateo Urbieta senarra Domingo Beltran Urbie160 dukat, zilarrezko zinta, oheak, arropak eta gainetaren eta Maria Joango Arbestainen semea zen, eta
rako ondasunak ordaintzea zen.
Madalena Zelaia Martin Lopez Zelaikoa zenaren eta
Graziak Lizarrarats eta Urrutia (edo Urrutikoetxea) Katalina Askatsuaren alaba.
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Katalina Askatsuak alabari eta suhiari dohaintzan
honako hauek eman zizkien: 60 dukat, jantzitako 2
ohe, kutxa bat eta Madalenaren soineko urdina. Aipatutako 60 dukatetatik Mateo Urbietak 22 dukat jasota
zeuzkan. Beste 11 dukat hurrengo ekaineko San Joan
egunetik lau urtera emango zizkien. Beste 13,5 dukat
1540. urteko Pazko garizumakoan, eta azken 13,5
dukatak hurrengo Pazko garizumakotik urtebetera.
Oheak, kutxa, etab. ezkonberriek eskatu ahala emango zizkien. Katalinak fidatzaile gisa Joan Igartza eta
Joan Zelaia “Beltza” aurkeztu zituen.

kapera egiteko kontratuan parte hartu zuen Sebastian
Aratristain hargin-maisu debarra pertsona bera izatea
(ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN (1520-1530) liburuko [XVI. m. (27-V) 14] agiria).
Aizarnako elizan Iraetako etxearen kapera eraikitzen hasita zeuden, eta handik aurrerakoa amaitzeko
kontratua egin zuten Maria Perezek eta debarrek.
Kaperaren planoak Errezilgo Joan Larrarte harginmaisuak eginak ziren, eta Esteban Eztiola eskribauak
zein Nikolas Martinez Egiakoak sinatuta zeuden.
Harginek kapera planoen arabera eraiki, amaitu eta
pintatuta utziko zuten.

Mateo Urbietak ezkontzara honako ondasun hauek
ekarri zituen: Aizarnan etxe bat (Asentzio Igartzaren
Iraetako etxeak kapera eraikitzeko lurra erosita
eta Martin Amilibiaren etxeen artekoa), baratzea eta
sagastia. Sagastiaren mugakide Arano etxekoen eta zeukan bi alditan. Gutxi gorabeherako luzera 21 oinekoa eta zabalera 19 oinekoa zituen, eta Aranburu baArizmendi etxekoen lurrak ziren.
serri aldeko horman hilobia izango zuen; baita aldarea
Mateo Urbietak fidatzaile gisa Joan Arregi-Zabala eta harmailak ere.
alkatea aurkeztu zuen. Ezkontza seme-alabarik izan
Kaperaren altuera kapiteletaraino 26 oinekoa izangabe deuseztatzen baldin bazen (edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren), ezkontzara eka- go zen, eta hortik aurrera giltzarri nagusiraino behar
rritako ondasun bakoitza eta irabazien erdia jatorrizko zen altuera izango zuen. Arkua, arkugaina, babesa eta
armarria izango zituen. Getariako Garatetik ekarrienborrera itzuliko zen.
tako kareharria, kare-haitza, harri landu gabea, karea,
Mateo Urbietak eta Katalina Askatsuak konpromi- harea, ura eta behar ziren materialak Sebastian Arasoa hartu zuten alde bakoitzak bere fidatzaileak fidantza kistain eta lagunek ipiniko zituzten. Harria aipatutako
hartatik onik ateratzeko. Lekuko zestoar hauek izan zi- harginek atera eta garraiatuko zuten kaperaraino, bairen: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), na Garaten ateratako harriaren garraioa Maria PerezAntonio Lizarrarats apaiza, Joan Gartzia Lasaokoa eta ek ordainduko zuen. Hareharria erdi-puntuko arkuetarako, giltzarrietarako, armarria egiteko eta abarreJoan Gorosarri (ikus [XVI. m. (39-V) 35] agiria).
tarako zen. Harrobitik harriak atera eta lau hilabeteko
epean garraiatuko zuten elizaraino.
2.1.8. Aizarnako, Arroako eta Zestoako

elizei buruzko agiriak

- 1539-II-22an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauarengana hauek hurbildu ziren: batetik, Maria Perez IdiakaitzLilikoa (Joan Beltran Iraetaren alarguna), eta, bestetik,
Debako Sebastian Arakistain eta Domingo ArretxeEtxenagusia hargin-maisuak, Joan Egaña-Torres eta
Joan Etxenagusia (Domingoren semea eta fidatzailea).

Maria Perezek ordainduko zuen, halaber, landu gabeko harria kaperaraino garraiatzea. Sebastian Arakistain eta lagunek paralelepipedo formako harriak mailuaren puntaz landuko zituzten, gainazal finak utziz.
Harginek egingo zituzten kaperaren zimenduak, baina
Iraetako andreak lau langile ekarriko zizkion lan horretarako, eta hark emango zizkien otorduak eta jornalak.

Sebastian Arakistainek eta lagunek beraiek egingo
Baliteke aipatutako Sebastian Arakistain eta Domenja Lilik 1527-V-20an Zestoako elizan lilitarren zuten karea, eta ez zioten inori erosiko. Kapera egite- 160 -
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ko behar ziren aldamio eta tresnetarako zura, oholak
eta iltzeak Maria Perezek hornituko zizkien. Iraetako
andreak, halaber, hargin-maisu eta langileentzako
etxea eskainiko zien, 1540ko abuztuko Andre Mariaren egunera arte; izan ere, egun horretarako kapera
amaituta edukitzeko konpromisoa hartu baitzuten.

dainduko zizkion, eta kopuru hura Sebastiani eta lagunei ordaindu beharreko 310 dukatetatik deskontatu
egingo zuen.

Maria Perezek Sebastiani eta lagunei 310 dukat (1
dukat = 11 erreal) epeka ordainduko zizkien: 60 dukat
egun hartantxe, 50 dukat hurrengo uztaileko Santiago
Maria Perezek harria atera behar zen harrobietako egunean, 50 dukat karegintza amaitzen zutenean, 50
Kontzejuetatik baimenak lortuko zituen harginentzat, dukat kaperako hormak kapitelen altueraraino eraikitakoan, 50 dukat erdi-puntuko arkuak itxitakoan, eta beseta hauei eskribauek agiriak emango zizkieten.
te 50 dukat kapera amaitu eta pintaturik uzten zutenean.
Aizarnako elizaren barruan kaperaren horma baten
Maria Perezek ordainduko zituen gastu haiek, eta
zutabea eta oinarriaren zatirik handiena eliztarrek egitekoa zen, eta sakristia aldea ere eliztarrek eraiki be- hiltzen baldin bazen, Maria Beltran Iraeta alabak eta
har zuten; baita kaperako sarreraren arkugaineko lan Nikolas Martinez Egiakoa suhiak. Sebastian Arakisbatzuk ere. Lan haiek bere garaian Aizarnako elizako tainek, Domingo Arretxek eta Joan Egañak konproarduradunek egiten ez bazituzten, Sebastianek eta misoa hartu zuten Joan Etxenagusia fidatzailea konbere taldekoek amaituko zituzten. Lan haien kostua tratu hartatik onik ateratzeko. Lekuko honako hauek
Maria Perezek aparte ordainduko zien, eta gero Maria izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa, Tomas Azkona
Perez arduratuko zen diru hura Aizarnako eliztarrei morroia eta Arroako Pedro Otalora.
kobratzeaz.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Egun hartara arte Iraeta etxekoen kapera eraiki- Joan Etxenagusiak zin egin zuen, 25 urte bete gabea
tzeko Joan Amilibia hargin-maisuak egindako lanak zelako, kontratuaren aurka ez zuela ezer argudiatuko
(eraitsi behar ez ziren hormenak) Maria Perezek or- (ikus [XVI. m. (39-II) 25] agiria).

2.18. irudia. aizarnako
eliza. (Indalezio
oiangurenen argazkia).
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- 1539-III-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, Zestoako Joan Zabala alkatea,
Joan Gartzia Lasaokoa eta Joan Aurrekoetxea (elizako
administratzaileak), Martin Ezenarro, Pedro Iribarrena, Bartolome Txiriboga, Joan Zelaia, Martin Amilibia, Martin Lizaso, Joan Ondalde, Blas Artazubiaga,
Domingo Aranguren, Domingo Aldalur, Joan “Gorri”
Lizasoeta, Joan Igartza maisua eta Joan Otaegi.
Hauek, Aizarnako eliztar guztien izenean ahalordea eman zieten Nikolas Martinez Egiakoari eta San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari, Debako Errodrigo Sasiolari (Gaztelako kondestablearen altxorzainari) 200
dukat kobra ziezazkioten. Errodrigoren emazte Ana
Iraeta hil egin zen, baina Ana zenak testamentuan 200
dukat utzi zituen Aizarnako elizarentzat, diru hura
eliz jantzietarako, eta ez beste ezertarako, erabili behar zela zehaztuz.

- 1539-V-3an, Debako errebaleko Sasiola dorrean, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
batetik, bertako Errodrigo Sasiola altxorzaina (Ana Iraetaren alarguna), eta, bestetik, Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa (Anaren koinatua) eta San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua.
Ana Iraeta zenak lehenago Sebastian Arriola eskribauaren bidez testamentua egin zuen, eta bertan
200 dukat (edo 65.000 marai edo 2.200 erreal eta 200
marai) agindu zituen Aizarnako parrokiarentzat eliz
jantziak egin zitzaten. Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Nikolas Martinez Egiakoak eta San
Joan Perez lizentziatuak ahalordea zuten 200 dukat
haiek jasotzeko eta eliz jantziak parrokiarentzat egiteko. Ana Iraetak bere testamentuan, hauek izendatu
zituen: ama Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa oinordeko,
eta Nikolas Martinez Egiakoa eta San Joan Perez testamentu-betearazle.

Errodrigo Sasiolak 200 dukatak ordaindu egin ziAhalorde-agirian lekuko batzuk hauek izan ziren:
Antonio Lizarraras eta Domingo Urbieta apaizak, eta zkien Nikolasi eta San Joani, eta hauek ordainagiria
Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39-III) 27] agiria). eman zioten. Horrela Errodrigo Sasiola aske geratu
zen Domingo Amilibia eskribauaren bidez eliz jan- 1539-IV-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tziak egiteko hartu zuen konpromisotik. Urtea amaitu
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Maria Perez baino lehen Nikolasen eta San Joan Perezen arduraIdiakaitz-Lilikoa (Iraetako ama alarguna), Joan Perez pean egin eta emango zizkioten eliz jantziak AizarIdiakaitz-Lilikoa eta Nikolas Martinez Egiakoa (Irae- nako parrokiari. Lekuko debar hauek izan ziren: Mitako jauna). Hirurak ziren Ana Iraeta zenaren (Ma- gel Ibañez Sasiolakoa, Domingo Ortiz Lasaldekoa eta
ria Perezen alabaren) testamentu-betearazle. Debako Julian? Erreten.
Errodrigo Sasiola altxorzainaren emazte Ana Iraeta
Jarraian, Nikolas Martinezek San Joan Perez aske
zenak bere testamentuan 200 dukat utzi zituen Aizarutzi zuen eliz jantziak egiteko obligaziotik, 200 dukanarako eliz jantziak egiteko.
tak Nikolas Martinezen mende geratu zirelako.
Azkenaldian ziotenez, Errodrigok 200 dukat orAgiri honetako zenbakietatik ondorioztatzen dedainduta amaitu nahi zuen bere eginkizuna, eta testamentu-betearazleek ahalordea eman zieten Nikolas nez, 1 dukat = 325 marai; 1 erreal = 29,45 marai; eta
Martinez Egiakoari eta San Joan Perez Idiakaitz-Li- 1 dukat = 11 erreal (ikus [XVI. m. (39-V) 4] agiria).
likoa lizentziatuari. Hauek 200 dukatak kobratu eta
- 1539-V-25ean, Arroako plazan, Zestoako Esteban
Aizarnarako eliz jantziak eginda emateaz arduratuko
ziren. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- Eztiola eskribauaren aurrean Arroako eliztarrak elkarren: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erreto- tu ziren. Hona hemen haietako batzuen zerrenda: Ferrea), Pedro Iribarrena eta Bartolome Txiriboga (ikus nando Igartza, Joan Errementari, Joan Oliden, Joan
Arbe, Domingo Berridi, Joan Perez Areitzagakoa,
[XVI. m. (39-IV) 12] agiria).
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Joan Zugasti, Domingo Etxenagusia, Joan Armendia,
Martin Luberriaga, Joan Egaña, Joan Zubeltzu, Migel
Olaberria, Joan Anton Ermua, Joan Igarategi, Joan
Igartza, San Joan Ermua, Domingo Azkaeta, Andres
Sorarte, Pedro Leizaola, Martin Ibarrola, Peru Joan
Arano, Martin Akertza, Fernando Sorazabal, Lope
Irure, Domingo Olea, Monjon Agote, Martin Zubeltzu, Joan Sorazabal, Joan Etxenagusia, Pedro Luberriaga, Joan Armendia, Julian Otalora, Joan Etxenagusia, Kristobal Artzubiaga eta Pedro Otalora.
Debako letanietan, aspaldi-aspalditik Itziarko parrokiaren Gurutzearen ondoren Arroako Gurutzeak
joateko eskubidea zuen, baina urte hartan Mendarokoek, indarkeria eta armak erabiliz, beren Gurutzea
ipini zuten Itziarkoaren ondoren, Arroakoa baztertuz.
Ondorioz, eskandalu eta zalaparta handia sortu zen.
Horregatik Arroako eliztarrek ahalordea eman zieten Joan Armendiari, Domingo Etxenagusiari, Joan
Zugastiri, Joan Arberi (Arroako elizako administratzaileari) eta Domingo Berridiri. Bost ordezkari
hauek (edo hauetako bat edo batzuk) arduratuko ziren
Mendaroko eliztarrak eta apaizak auzitara eramateaz.
Korrejidorearen eta Kantzelaritzako gorteko alkateen
aurrean edota Zaragozako artzapezpikuaren nahiz
Iruñeko apezpikuaren auzitegietan epaituko zituzten.
Ahalorde-agirian lekuko batzuk hauek izan ziren:
Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Domingo
Zubeltzu eta Domingo Errekondo.
Jarraian, Arroako eliztarrek beste ahalorde bat
eman zieten aipatutako bost ordezkariei, auzitarako
beharko zuten dirua eta kintal burdinak maileguz har
zitzaten (ikus [XVI. m. (39-V) 30] agiria).

2.19. irudia. Zestoako elizako organoa.

Bestalde, Isabel Iraeta serora eta bere ama Ana Lasao alarguna zeuden. Hauek ziotenez, Isabel Zestoako
elizan serora gisa eliztarrek onartu zutenean, Blas Artazubiaga eskribauak 1533-XII-29an kontratua idatzi
zuen. Bertan erabaki zenez, Isabelek elizari 24 dukat
eman behar zizkion, eta hiltzen zenean ondasunik bazuen, elizarentzat geratuko ziren.

Geroztik, ordea, legegizonen iritziari jarraituz eta
eliztarren oniritziaz, Isabelek guztira elizari 32 dukat
- 1539-VII-2an, Zestoako elizan, Blas Artazubiaga ordaindu eta ez zion gero ondasunik utziko. Ardura
eskribaua bertan izanik hauek elkartu ziren: Esteban Ai- zuen senideak hiletak eta elizkizunak ordaintzea aski
soro bikarioa, Domingo Arrona (elizako administratzai- izango zen. Ondorioz, 1533. urteko kontratua deusezlea), Nikolas Martinez Egiakoa, Joan Perez Idiakaitz- taturik geratu zen.
Lilikoa, Fernando Olazabal, Migel Artazubiaga, DoEgun hartan, Isabelen izenean, Ana Lasao amak 19
mingo Lizarrarats (gaztea?), Esteban Artazubiaga eta
dukat eman zizkion Domingo Arronari (elizako adEsteban Eztiola. Denak ere Zestoako eliztarrak ziren.
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ministratzaileari), eta gainerako 13 dukatak hurrengo bait harrobitan: Urreiztin, Goikoetxe ondoan, Gesalaurteko Pazko maiatzekoan ordainduko zizkioten ama- gan, Osinbeltzen edo elizatik gertuagoko harrobietan.
alabek.
Landutako harriak idiak eta gurdia sartzeko lekuetan
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes utziko zituzten, gero elizara eramateko. 2.540 besoko
Garratza, Klemente Aisoro eta Martin Esteban Maka- luzera osatuko zuten harri haietatik 300 beso hormaizkinak egiteko izango ziren, behar bezain luzeak.
tzaga (ikus [XVI. m. (39-VII) 1] agiria).
- 1539-XI-8an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Joan Artiga, Zestoako elizako administratzailea,
eta, bestetik, Esteban Eztiola eskribaua. Joanek eta
Estebanek adierazi zutenez, Martin Amilibia zapataria hil zenean, testamentuan 6 dukat utzi zizkion Zestoako elizari. Haietako 4 dukat ordainduta zeuden, eta
2 zorretan.

Harri guztia (landua eta betegarria) harrobietan
1540. urteko Pazko maiatzekoan prest egongo zen,
eta Domingo Arronak harriak eta betegarria atera eta
landu ahala ordainduko zien. Domingok San Joan
Amilibiari 18 marai emango zizkion beso harriagatik.

Aita-semeak berehala hasiko ziren lanean harrobietan, eta lanik ez zuten etengo amaitu arte. Bestela,
Domingok beste hargin batzuk ekarriko zituen laneBestalde, Sautxa Zatarain zenak 43 txanpon utzi ra, Joan Amilibia hargin-maisuaren kontura. Lekuko
zizkion Zestoako elizari. Elizako beste administratzai- hauek izan ziren: Martin Lizarraga mandazaina, Anle zen Domingo Arronak zioenez, oharrak argitaratu ton Lasao eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39zituzten zordunen aurka. Ondorioz, Esteban Eztiolak XI) 10] agiria).
obligazio-agiria eman zion Joan Artigari, 2 dukat eta
- 1539-XII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri43 txanpon hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean ordaintzeko; izan ere, Martin Amilibiaren eta bauaren aurrean Domingo Arrona aurkeztu zen. DoSantxa Zatarainen ondasunak Estebanen eta emazte mingo Zestoako elizako administratzailea zen, eta
Maria Amilibiaren esku baitzeuden. Gainera, Esteba- Aizarnako elizan Joan Martinez Akoakoa gaztea eta
nek Zestoako elizari hartutako egurrak eskatu ahala Pedro Ausoroetxea ziren administratzaile.
emateko konpromisoa hartu zuen.
1539. urteko elizako hasikin edo primizia biltzeLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Lizarra- ko ardura Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisuak
rats, Joango Amilibia eta Pedro Akoa (izen bereko Pe- hartu zuen enkantean. Bildutakoaren bi heren Aizardro Akoaren semea) (ikus [XVI. m. (39-XI) 8] agiria). nako elizarentzat izaten ziren, eta heren bat Zestoako
elizarentzat. Joan Martinez Akoakoa gazteak 11 dukat
- 1539-XI-11n, Zestoan, Joan Amilibia hargin- eman zizkion Domingori, Zestoaren herenari zegokiomaisua bere San Joan Amilibia eta Joango Amilibia lako, eta honek ordainagiria eman zion hari. Lekuko
semeekin aurkeztu zen Esteban Eztiola eskribauaren Joango Amilibia, Lope Ernataritz eta Domingo Txiaurrean. Bertan zen Domingo Arrona ere, Zestoako riboga izan ziren (ikus [XVI. m. (39-XII) 6] agiria).
elizako administratzailea.
- 1539-XII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAita-semeek Zestoako elizan hormak eraikitzeko bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Domenja
2.549 besoko luzera osatzeko harriak, paralelepipedo Akoabarrena (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguformakoak, atera eta landuko zituzten mailuz. Harri na), bere seme-alaben ordezkari ere izanik, eta besbetegarria ere aterako zuten. Ondo eskuairatutako ka- tetik, Zestoako elizako administratzaile Domingo
reharri landuzko piezak utziko zituzten Zestoako zen- Arrona. Domenjak eta Zestoako elizak egun hartara
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2.20. irudia. arroako
Indanetaerdikoa.

arte izandako harremanen kontuak egin zituzten, eta etxeak, Arroarentzat izango ziren, baina orain aipatuelkarri ordainagiria eman zioten, zorrak kitaturik ge- tako hiru baserriak Debarentzat.
ratu zirelako.
Arroako elizaren aurreko apaiz-etxea ere Arroako
Lekuko Joango Amilibia, Bartolome Loiola eta parrokiarentzat izango zen. Arroako bikario Joanes
Asentzio Arretxe zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. Kortazar batxilerra izango zen bere bizialdi osoan.
Joanes Kortazarrek zituen bere lau etxeak (Obieta,
(39-XII) 13] agiria).
Intsauspuru, Igarategi eta Martizen etxeak) beren ha- 1539-XII-9an, Arroako San Esteban elizan, Blas marrenak aldi batean Arroari emango zizkioten. OrArtazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu zi- dura arte jasota zeuzkaten hamarrenak, alde bakoitzak
ren: batetik Debako elizako Paulo Artzuriaga bikarioa beretzat gordeko zituen.
eta bertako Tomas Saroeberri batxilerra, Grazian ArJoanes Kortazarrek utzi egin beharko zituen bereteaga eta Domingo Gartzia Arriolakoa apaiz benefiziaduak, eta, bestetik, Paskual Eztala apaiza, Joanes tzat eskatuta zeuzkan benefizioak (Paulo Artzuriaga,
Kortazarren (bizialdirako Arroako bikario eta batxi- Tomas Saroeberri, Martin Gartzia Arriolakoa, Uranlerraren) izenean. Joanes Kortazarrek Paskuali eman- ziar, Areitzaga, Martin Igartua eta Lukas Olanoredako ahalordea Erroman 1539-IX-21ean Filipo Quin- nak), hurrengo urteko San Joan egunerako. Joanes
Kortazarrek onik atera beharko zituen Debako bikario
tilio notario apostolikoak idatzia zen.
eta benefiziaduak edozein auzitatik.
Bi aldeek ziotenez, Arroako parrokiari hamarrenak
Joanes Kortazarrek Debako apaizei gai hartako
ordaintzeko etxeak zehazten eta beste zenbait gaitan
desadostasunak zituzten, eta elkarren aurka auzitan ez agiri guztiak emango zizkien. Bi aldeek konpromisoa
hastearren, hitzarmena egin zuten. Arroako etxe eta hartu zuten 40 egun barru benefiziadu guztien onesbaserriek Arroako elizari emango zizkioten hamarre- pena ekartzeko. Paskual Eztalak eta Urretxuko Joan
nak, eta biztanleak hango eliztar izango ziren. Olaza- Zelaia benefiziaduak konpromisoa hartu zuten Joanes
bal baserrietatik hasi eta Indaneta (oraingo Endañeta) Kortazarrek hitzarmen hura onar zezan. Bi aldeek zin
eta Saraskarateraino (oraingo Saskarateraino) zeuden egin zuten hitzarmena bete egingo zutela.
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Lursail bat Igarategi ondoan Endoia aldera zegoen.
Mugakide hauek zituen: Arbe, Armendia eta Iagarategiko lurrak. Beste lursaila Arbe aldean zegoen. Egun
hartan Domingok eta semeak Joan Igarategiren bidez
4 dukat jaso zituzten, eta beren eskubideei uko egin
zieten. Lekuko Joan Zubeltzu apaiza, Joan Otalora eta
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Niko- Fernado Artzubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (39-II)
las Martinez Egiakoa, Arroako Joan Zubeltzu eta Joan 31] agiria).
Larretxe, eta Itsasoko Joan Itsaso (ikus [XVI. m. (39Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
XII) 16] agiria).
aurrean zirela, Joan Igarategik eta Joan Etxenagusiak
- 1539-XII-29an, Aizarnako elizan, Blas Artazu- zin egin zuten, 25 urte bete gabeak zirelako. Konprobiaga eskribauarekin batera bertako eliztarrak elkar- misoa hartu zuten Arroako bi lursailen eskubideez
tu ziren. Urte hartan elizako administratzaile Martin egindako kontratuari aurka ez egiteko (ikus [XVI. m.
Indo eta Martin Azkue izan ziren. Hurrengo urterako (39-II) 30] agiria).
Martin Indok Pedro Ausoroetxea izendatu zuen, eta
- 1539-III-9an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
Martin Azkuek Joan Martinez Aurrekoetxekoa. Lekuko aizarnar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, eskribauari arroar hauek hurbildu zitzaizkion: batetik,
Martin Zelaia eta Joan Arano (ikus [XVI. m. (39-XII) Domingo Arretxe-Etxenagusia eta seme Joan Etxenagusia, eta, bestetik, Pedro Luberriaga eta emazte Isa41] agiria).
bel Elduaien.
Debako bikarioak eta benefiziaduek Paskual Eztala Arroako elizara sartu eta bikariotza eman zioten
Joanes Kortazarrentzat. Paskualek meza-liburua hartu, txintxarria jo eta bertan ibili zen, Joanes Kortazarren izenean jabe zela adierazteko.

2.1.9. Domingo Arretxe-Etxenagusiaren
kontratuak

Aita-semeenak ziren elizaren azpian Irao aldera
zegoen Galarreta etxea, etxe ondoko 13,5 sagarron- 1539-II-24an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribaua- doko azalerako lursaila, bere sagarrondo, aranondo
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako Joan eta gainerako fruta-arbolekin. Lursailaren mugakide
Igarategi (izen-deitura bereko aita zenaren oinordeko hauek ziren: elizaren lurrak, Domingo eta Joanen lugisa), eta, bestetik, bertako Domingo Arretxe-Etxena- rrak eta Domingo Arronaren lurrak.
gusia. Joan Igarategi aita zenari Joan Perez EtxezaAipatutako etxe eta ondasun hauek aita-semeek
rretakoa eskribauaren aurrean Domingok 12 dukateko
zorra egin zion. Egun hartan, ordea, Domingok zorra betiko zentsuan eman zizkieten Pedro Luberriagari
ordaindu egin zion Joan Igarategi semeari, eta honek eta emazte Isabel Elduaieni eta hauen ondorengoei.
Senar-emazteek eta ondorengoek Arroako San Esteordainagiria eman zion.
ban elizan urtero eta beti, urteurrena egingo zioten
Agirian lekuko arroar hauek izan ziren: Joan Domingo Etxenagusia bikario zenari, San Martzial
egunean. Zortzi apaiz ekarriko zituzten elizara meza
Zubeltzu, Joan Etxenagusia eta Julian Otalora.
kantatzera eta otoitz egitera. Bakoitzari 2 txanpon
Egun bat lehenago, Iraetan bertan eta eskribau emango zizkioten. Elizan 3 txanponeko ogi eta argibera aurrean zela, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta zaria ere eskainiko zituzten.
Joan Etxenagusia aita-semeak azaldu ziren. Biek araSan Martzial eguna igandez baldin bazen, urzoak zituzten Igarategiko jabeekin Arroako bi lursaili buruz. Domingok eta Joanek ziotenez, eskubideak teurrena hurrengo egunean ospatuko zuten. Pedrok
zituzten lursail haien jabetzaz, baina Igarategikoak eta Isabelek (edo oinordekoek), gainera, Arroako
elizan urtean zehar bost jaiegun nagusietan guztira 6
ezezkoan zeuden.
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txanponeko ogia eta argizaria eskainiko zuten. Aldi
bakoitzean, gainera, Domingo Etxenagusia bikario
zenaren hilobiaren gainean zapiak ipiniko zituzten eta
errespontsuak eta erreguteak egingo zizkioten.
Pedro eta Isabel senar-emazteek, bi urteko epearen barruan, Galarreta etxea luzatu egingo zuten beren kontura, 16 beso luze eta 12 beso zabaleko horma
eraikita. Gainera etxea beti egoera onean eta konponduta mantenduko zuten. Lursailean sagarrondoak aldatuko zituzten.
Pedrok eta Isabelek (edo ondorengoek) etxea eta
lursaila saldu nahi bazituzten, betiko zentsuaren loturarekin saldu beharko zuten. Saltzeko asmoaren berri
Domingo Arretxeri eta Joan semeari (edo hauen oinordekoei) emango zieten, eta 3 eguneko epean aukera
izango zuten erosteko. Aukerari uko egiten bazioten,
erosleak prezioaren hamarrena Domingori eta Joani
(edo oinordekoei) ordainduko zien. Eroslea pertsona
arrunta eta kaudimenduna izango zen, eta ez eliza, monasterio, elizgizona, zalduna edo pertsona boteretsua.
2.21. irudia. arroagoiko elizako hilobiak.

Pedrok eta Isabelek (edo hauen oinordekoek) bi
urtez jarraian Arroako elizan zituzten eginkizunak
- 1539-III-18an, Arroan, Esteban Eztiolaren au(urteurrenak, urtean bost egunetako eskaintzak, etab.)
betetzen ez bazituzten, etxea eta lursaila, beren hobe- rrean hauek azaldu ziren: Domingo Arretxe-Etxekuntza guztiekin, Domingo eta Joanen (edo oinorde- nagusia, Joan Etxenagusia semea, Pedro Luberriaga
eta Isabel Elduaien emaztea. Laurak martxoren 9an,
koen) esku geratuko ziren.
Arroan, betiko zentsuaren agiria egin zuten, aita-seAita-semeak betiko zentsuan emandako ondasunen meek senar-emazteei Arroako Galarreta etxea eta lursaneamenduaz arduratuko ziren. Senar-emazteek hipo- saila baldintza batzuekin emanez.
tekatu egin zituzten etxea eta lursaila aita-seemen alde.
Martxoaren 18an laurek, ados jarrita, delako zentsua
Betiko zentsuaren agirian lekuko hauek izan ziren: indarrik gabe utzi eta deuseztatu egin zuten. Lekukoetako
Martin Gartzia Arriolakoa (Arroako bikarioa), Joan bi Asentzio Arretxe eta Joan Egaña “Torres” izan ziren.
Zubeltzu apaiza, Esteban Luberriaga, eta Zestoako
Egun berean, Arroan, eskribau eta lekuko berak
Asentzio Arretxe. Pedro eta Isabelek Esteban Luberriaga fidatzaile gisa aurkeztu zuten bi urteren buruan bertan zirela, Domingo Arretxe-Etxenagusia, bere
seme Joan Etxenagusiarekin eta Pedro Luberriaga bere
etxeko horma eraikitzeko.
emazte Isabel Elduaienekin elkartu ziren. Aita-semeek
Jarraian Isabel Elduaienek, emakume ezkondua senar-emazteei betiko zentsuan Arroako lursail bat
zelako, zin egin zuen betiko zentsuaren agiriak zioena eman zieten. 24 sagarrondoko azalera zuen, eta Domingo eta Joanen etxe ondoan zegoen. Etxe-izkinatik
bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (39-III) 7] agiria).
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amaitzen ez bazuten, hauen kontura Domingok eta
Joanek eraikiko zuten. Pedrok eta Isabelek konpromisoa hartu zuten Esteban Luberriaga fidantza hartatik
Pedrok eta Isabelek lursailaren barruan zehaztutako onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (39-III) 18] agiria).
lekuan, Domingok eta Joanek etxe baten hormak karez
- 1539-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eseta harriz eraikiko zituzten, lehen solairuraino. Atariko
arkua, leihoak, atzeko atetxoa, gezi-leihoak, etab. egin- kribauak ahalorde-agiria idatzi zuen Arroako Joan
go zizkioten. Behar zuten harria Pedrok eta emazteak Etxenagusiaren aginduz. Ahalordea Domingo Arreekarriko zieten. Hormen neurriak eta altuera ere zehaz- txe-Etxenagusia aitarentzat zen, eta hau Pedro Lubetu zuten. Iraileko San Migel egunerako Domingok eta rriagarekin eta emaztearekin, eta Esteban Luberriaga
fidatzailearekin, lehenago urte hartan egindako zenJoanek hargintzako lanak amaituta edukiko zituzten.
tsu-agiria deuseztatzen saiatuko zen.
Hortik aurrera Pedrok eta Isabelek etxea bere teiPedrok eta emazteak lursaila eta sagastia betiko
latu, teila eta guzti beren kontura amaituko zuten,
martxoko egun hartatik hasita bi urteko epean. Etxea zentsuan hartuta zeukaten, Arroako elizan urteurrena
amaitzeaz gain, senar-emazteek Arroako elizan urtero urtero egiteko eta hormak eraikitzeko obligazioareSan Martzial egunean urteurrena egingo zioten Do- kin. Domingo aita tratu hura deuseztatzen saiatuko
mingo Etxenagusia bikario zenari. Urtero bost jaie- zen, eta haren ordez beste era bateko kontratua egingun nagusietan ere ogia eta argizaria eskainiko zituz- go zuen, Pedrorekin, honen emaztearekin eta Esteban
ten, martxoaren 9an egindako betiko zentsuan adie- Luberriagarekin adostuta.
razitako baldintzak betez. Etxea eta lursaila saltzen
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Egaña, eta
bazituzten, betiko zentsuaren loturaz izango zen, eta
Zestoako Domingo Ezenarro eta Pedro Olaskoaga
aipatutako martxoaren 9ko baldintzak beteko ziren.
(ikus [XVI. m. (39-X) 32] agiria).
Jarraian Pedrok eta Isabelek etxea eraikitzeko fida- 1539-X-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskritzaile gisa, Esteban Luberriaga aurkeztu zuten. Ez senar-emazteek eta ez fidatzaileak etxea bi urteko epean bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Arroako
20 besoko distantziara zuen lehen mugarria, eta handik behera hesirainokoa eta herri-biderainokoa zen.

2.22. irudia. arretxeko
portalea.
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Domingo Arretxe-Etxenagusia (seme Joan Etxenagu- Karga ikatza egiteak 3 txanpon edo 22,5 marai basiaren ordezko ere izanik), eta, bestetik, Arroako Pe- lioko zuen.
dro Luberriaga eta Isabel Elduaien emaztea.
Martin Indok egun hartan 4 dukat (errealetan) aurreBi aldeek lehenago betiko zentsua egin zuten, ratu zizkien, eta gainerakoa ikatza egin ahala ordainArroako lursail bat Domingok Pedrori emanda, honek duko zien. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
etxea eraiki zezan eta urtero Arroako elizan Domingo Arretxe, Frantzisko Zubiaurre, Martin Arzallus eta
Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (39-IV) 33] agiria).
Etxenagusia bikario zenari urteurrena egin ziezaion.
- 1539-V-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Indo eta Fernando Olazabal
medikua aurkeztu ziren. Martinek Fernandori 10
dukat maileguz hartu zizkion egun hartan, eta hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion zorra. Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren: Domingo
Gorosarri, Pedro Akoa eta Debako parteko Lope Irure
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Tomas (ikus [XVI. m. (39-V) 15] agiria).
Amilibia, Joanes Garratza apaiza eta Asentzio Arretxe.
- 1539-VII-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga esJarraian, Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Pedro kribauaren aurrean Arroako Esteban Luberriaga eta
Luberriagak egun hartara arte izandako harremanen Zestoako Maria Anton Indo elkartu ziren. Maria Ankontuak egin zituzten. Domingok Pedrori 4 dukateko tonek Estebani mando beltza saldu zion 12 dukatean.
zorra utzi zion, eta gainerako guztiaren ordainagiria Estebanek mandoa lanean kargatuta erabiliz probatu
eman zioten elkarri (ikus [XVI. m. (39-X) 36] agiria). zuen, eta onespena eman zion. Estebanek Maria Antoni 4 dukat 20 egun barru emango zizkion, eta beste
8 dukatak hurrengo urteko Santiago egunean.
2.1.10. Martin Indoren eta Maria Anton
Egun hartan, ordea, Domingo Arretxe-Etxenagusiak
eta senar-emazteek 1539-X-28an egindako agiria eta
zentsua bertan behera eta indarrik gabe uztea erabaki
zuten. Pedrok eta Isabel emazteak bizitzera beste norabait joan behar zuten, eta Pedroren anaia Esteban Luberriaga fidatzailea ere aske geratu zen zentsu hartatik.

Indoren kontratu eta agiriak

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Este- 1539-I-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ban Artazubiaga, Martin Izarraga? eta Domingo Ezeren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Martin narro (ikus [XVI. m. (39-VII) 20] agiria).
Indo agertu ziren. Martinek Fernandori lehenago 50
- 1539-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskridukateko zorra egin zion, eta egun hartan 13 dukat
ordaindu zizkion. Ondorioz, Fernandok ordainagiria bauaren aurrean Zestoako Martin Indo, San Joan Amieman zion. Lekuko hauek izan ziren: Asentzio Arre- libia eta Joan Martinez Amilibikoa aita azaldu ziren.
txe, Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Joan Amezketa San Joanek eta Joan Martinezek 18 kintal burdina eta
ondasunen exekuzio-gastuak zor zizkioten Martini,
(ikus [XVI. m. (39-I) 1] agiria).
eta zor osoa ordaindu egin zioten. Ondorioz, Martin
- 1539-IV-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Indok ordainagiria eman zien, lekuko honako hauek
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: Errezilgo Antxi- izanik: Frantzisko Zarate, Migel Artazubiaga eta Joan
turbietako Pedro Iturriaga eta Domingo Segura, eta Gorosarri (ikus [XVI. m. (39-IX) 24] agiria).
Zestoako Bekolako Martin Indo olagizona. Martinek
- 1539-XII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriZestoako Kontzejuari baso batzuk hartu zizkion Artzegian, eta bertan Pedrok eta Domingok egur-ikatza bauaren bidez Martin Indok Martin Otxoa Ermukoari
egingo zioten hurrengo ekaineko San Joan egunerako. ahalordea eman zion. Horren bidez Martin Otxoak or- 169 -
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dezkatuko zuen Martin Indo, honek zituen auzietan,
probintziako korrejidorearen, Zestoako alkatearen eta
gainerako epaileen aurrean. Lekuko Migel Artazubiaga alkatea, Pedro Ausoroetxea eta Joan Gorosarri izan
ziren (ikus [XVI. m. (39-XII) 7] agiria).

2.1.11. Altzolarats jauregiko San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoaren agiriak

- 1539-III-4an, Aiako Urdanetako Txatxarron (Indagarate ondoan), Esteban Eztiola eskribauarekin San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Joan Oli- 1539-XII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- den elkartu ziren. Lehenago Justo Durango eskribauabauaren aurrean Maria Indo azaldu zen. Joan Indo apaiz ren aurrean lizentziatuak Txatxarron lursaila (larrea
zena hil zenean, Mariari 3 dukateko zorra utzi zion, bai- eta basoa zuena) erosi zien Lorentza Elduaieni, Joana egun hartan San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizen- nes, Domingo, Sebastian, Paskual eta Migeli. Gainera
tziatuaren Maiaga baserrian maizter zegoen Domingo Joan Olidenek eta Martin Aizpuruk ahalmena zuten
Lizasoetak 3 dukatak ordaindu egin zizkion. Ondorioz, lizentziatua lursailera sartzeko eta jabetza emateko.
Mariak eskubide guztiak eman zizkion Domingori Joan
Indoren ondorengoei zorra kobra ziezaien.
Lursailaren mugakideak hauek ziren: lizentziatuaren lurrak, Indagaratetik Getariako bidea eta ElkaAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan noko herri-lurrak. Lizentziatuak bertara sartu, adar
Perez lizentziatua, Joan Gartzia Lasaokoa eta Joanes batzuk moztu eta hango iturritik ura edan zuen. Gero
Joan Olidenek berriz sartu zuen lursailera, eta lizenIbañeta apaiza (ikus [XVI. m. (39-XII) 18] agiria).
tziatua lursailaz jabetu egin zen.
- 1539-XII-28an, Aizarnan, Esteban Eztiola esAgirian lekuko hauek izan ziren: Frantzisko Zarakribauarekin Antonio Lizarrarats apaiza eta Martin
Indo bildu ziren. Martinek Antoniori 30 kintal bur- te merioordea, Domingo Lizasoeta eta Joan Aranguren
dina eman zizkion, lehenago eskribauaren aurrean (Urdanetako maizterra) (ikus [XVI. m. (39-III) 1] agiria).
egindako zorra ordaintzeko, eta Antoniok ordainagiria eman zion. Lekuko Domingo Urbieta, Bartolome
- 1539-III-19an, Zestoako errebalean, Blas ArtazuEtxabe eta Joan Urkidi zestoarrak izan ziren (ikus biaga eskribauaren aurrean Zarauzko Nikolas Uroz[XVI. m. (39-XII) 38] agiria).
peroeta eta Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa

2.23. irudia. aiako
Urdaneta. (Indalezio
oiangurenen argazkia).
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lizentziatua agertu ziren. Nikolasek lizentziatuari
maileguz 4 dukat hartu zizkion, eta zorra hurrengo
Pazko garizumakoan ordainduko zion. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa, Joan Zabala, Migel Artazubiaga eta Martin
Akoa (ikus [XVI. m. (39-III) 21] agiria).

Domingok 33 dukat ken 38 marai ordaindu behar zizkion San Joan Perezi.

Zor hura alde batera utzita, Domingok burdinolaren errentagatik 30 dukat ordaindu behar zituen urtero, eta beste 16,5 dukat eta 215 dukat ere bai, burdinola hornitzeko maileguz jasota zeuzkalako. 1542ko
- 1539-XI-10ean, Zestoako errebalean, Blas Ar- Pazko garizumakoan guztira 350 dukat ordaindu
tazubiaga eskribauaren aurrean Aiako Joan Gorria- beharko zituen. Bitartean Domingok bere ondasun
ran eta Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa guztiak (ikatz, burdin mea, mando, hauspo, tresneria,
lizentziatua aurkeztu ziren. Joanek auzia zuen Migel etab.) hipotekatu egin zituen San Joan Perezen alde.
Gorriaranen Ana eta Maria Gorriaran alabekin, eta
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
abokatu-lanak San Joan lizentziatuak egingo zizkion,
Gipuzkoako korrejidorearen instantzian. Ordainetan Iribarrena, Martin Akoa eta Tomas Olaberria (SastaJoan Gorriaranek 3 dukat ordainduko zizkion: erdia rrainen bizi zen Joango Olaberriaren semea).
hurrengo Eguberrietan eta beste erdia hurrengo Pazko
Ondoren, eskribaua eta lekuko berak aurrean ziregarizumakoan.
la, Aiako Domingo Ostolatzak eta Domingo ZinkuObligazio-agirian lekuko Martin Akoa, Bartolome negik ordainagiria eman zioten San Joan Perez lizenEtxabe eta Domingo Aranburu izan ziren (ikus [XVI. tziatuari. Honek haiei burdinolarako, errentamenduaren lehen urterako, Maiaga azpian 300 karga ikatz
m. (39-XI) 9] agiria).
egiteko basoa eman zien, zuhaitzei gurutze-marka
eginda. Bigarren urteko errentamenduko beste 300
2.1.11.1. Altzolarats jauregiaren burdinolako
karga ikatzen egurra ere eman zien, burdinolatik gerkontratuak
tu, Maiagako basoan.
- 1539-I-25ean, Zestoako Altzolarats jauregian, berAipatutako 600 karga ikatzen egurrak 36 dukat batako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta
Aiako Domingo Ostolatza olagizona, aita, bildu ziren, lio zuten, eta haien ordainagiria eman zioten aiarrek
Esteban Eztiola eskribauarekin. Domingok errentan lizentziatuari. Hala ere, Domingo Ostolatzak eta bere
hartuta zeukan Altzolarats jauregiko burdinola (ikus lagunak lizentziatuari 33 dukat ken 38,5 marai eta
[XVI. m. (38-VI) 24] agiria), eta egun hartan San beste kopuru batzuk zor zizkioten, errenta aldi osoko
Joan Perezi obligazio-agiria eman zion, 1542. urte- 300 dukat gehi 50 dukatak osatzeko.
ko Pazko garizumakoan 33 dukat ken 38,5 marai orJarraian Aiako Domingo Ostolatzak eta izen-deidaintzeko. Domingok diru hura maileguz hartu zion
tura bereko semeak (hau aitaren fidatzaile izanik),
lizentziatuari burdinola hornitzeko.
obligazio-agiria eman zioten San Joan Perez lizenSan Joan Perezek 70 kintal burdin mea eman ziz- tziatuari. 1542ko Pazko garizumakoan 350 dukat orkion Domingo Ostolatzari 1538-IX-25ean, eta 600 dainduko zizkioten, 300 dukat errentamendu-kontrakarga ikatz egiteko basoa ere bai, Maiaga azpian, tuan aipatutakoak ziren, eta beste 50 dukat kontratutik
1538-IX-26an (karga ikatza 3 txanponean, guzti- at emandakoak. Dirua, basoak eta burdin mea eman
ra 36 dukat). Burdin mea eta ikatz haiek guztira 42 zizkien lizentziatuak, 350 dukateko balioraino.
dukat, bi erreal ken 6 marai balio zuten. Domingo
Aita-semeek hipotekatu egin zituzten burdinolako
Ostolatzak, ordea, txerriak eta dirua emanda 9 dukat
eta 92 marai itzuli zizkion lizentziatuari. Ondorioz, mando, burdina, burdin mea, hauspo, ikatz eta tresne- 171 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

Sebastianek, Pedrok eta Joanek zituzten zorrak
hauek ziren: lizentziatuak maileguz emandako 250
dukat; hirugarren urteko errentagatik, 33 kintal eta 2
libra burdina; laugarren urteko errentagatik, 36 kintal burdina, 17 dukat, burdinola konpontzeko (Joan
Aldalur eta Joan Iruretagoiena “Lizardi” zurgin-maisuek balioetsita); erremintak; 52 dukat eta 8 erreal,
lizentziatuak emanak; Esteban Eztiola eskribauaren
lanagatik, 2 erreal; eta salmenta-agiriengatik ordaindu beharreko alkabalak.
San Joan Perezi Sebastian Artazubiagak eta bi suhiek egindako zorra 319 dukat, 10 erreal, 69 kintal eta
12 libra burdinakoa zen.
Sebastian, Joan eta Pedrok, ordea, ordainketak ere
egin zituzten: 105 dukat Frantzisko Olazabali, egindako salmentagatik; 210 txanpon Altzolaratsen 70
karga ikatz egiteko basoengatik; Ezkurroako saroian
eta Zubiaten lizentziatuari 390 karga ikatz egiteko
basoengatik, 1.485 marai (edo 12 dukat berri eta 15
marai); lizentziatuari Bergazelaian saldutako lursailagatik, 49,5 dukat eta 2 marai; Lizarrarats azpian Pedro
Akoari saldutako lursailagatik, 48,25 dukat; 160 ma2.24. irudia. altzolarats jauregiaren aurriak.
rai burdina garraiatzeagatik; 12 libra burdina Sebasria San Joan Perezen alde; baita Aiako Ostolatza etxea tianek laberako emandako burdinagatik; Urdanetako
eliza eta kanpaiarentzat Sebastianek emandako 1,5
bere ondasunekin ere.
kintal burdina; Urdanetako Indagaraten Izeta aldera
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, saldutako basoengatik, 6 dukat eta 54 marai; Nikolas
Domingo Ostolatza semeak zin egin zuen (25 urte Urozperoetak emandako basoengatik, 12 dukat; Txibete gabea zelako) obligazio-agiriak zioena bete egin- ribogako Urbietako hariztiengatik, 57 dukat; eta San
Joan Artazubiagari ordaindutako 50 dukat.
go zuela (ikus [XVI. m. (39-I) 26] agiria).
- 1539-V-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, eta, bestetik, Joan Bengoetxea eta Pedro
Egaña (Sebastian Artazubiaga zenaren suhiak).

Zorren eta hartzekoen batezbestekoa eginda, eta
kintal burdina 14,5 errealean balioetsita, Joanek eta
Pedrok lizentziatuari 66 dukat, 3 erreal eta 16 marai
zor zizkioten. Lekuko Domingo Ostolatza eta Esteban
Eztiola eskribaua izan ziren.

Urte batzuk lehenago Sebastian Artazubiagak Altzolarats jauregiko burdinola errentan hartuta eduki
zuen, eta bertako nagusi San Joan Perez lizentziatuarekin kontuak egin zituzten Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak.

Horiez gain, San Joan Perezek 50 dukat jaso zituen San Joan Artazubiagak emanda, eta Joanek eta
Pedrok 16 dukat, 3 erreal eta 16 marai zor zizkioten.
Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak burdin mea,
gabi-ardatzaren uztaiak egiteko burdina, burdinazko
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2. (1539)
Agirian lekuko zestoar hautxek izan ziren: Asenbarrak, errotarriak, uraren barra edo palanka, Fernando Sorazabali emandako 6 kintal, eta beste zenbait tzio Arretxe, Martin Akoa, Joango Amilibia eta San
ordainketa ere kontuan hartuko zituzten. Lekuko zes- Joan Artazubiaga (ikus [XVI. m. (39-VI) 6] agiria).
toar hauek izan ziren: Joan Zabala alkatea, Domingo
2.1.11.2. Indagarate baserriaren errentamenduLegarda eta Mateo Urbieta.
kontratuak
Joan Otaegik bi errotarri bidali zituen Altzolarats
jauregira: bata Joan Bengoetxearen izenean, eta bes- - 1539-II-1ean, Aiako Urdanetako elizan, Zestoako
tea (bidean hautsi zena) Joan Otaegiren izenean. Adi- Esteban Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa (Altzolarats jauregiko jaun eta lizentuek aztertu eta balioetsi egingo zituzten.
tziatua) eta Joan Oliden maizterra bildu ziren. San Joan
Ondoren, leku berean eta eskribau bera aurrean Perezek Joan Olideni Urdanetako Indagarate baserria
zela, zorren eta hartzekoen zerrendak onartu egin zi- 10 urterako errentan eman zion, eta epea hurrengo
tuzten lizentziatuak eta bi suhiek. Joanek eta Pedrok iraileko San Migel egunean hasiko zen kontatzen.
Fernando Sorazabali 8 eguneko epean ordainduko
Maizterrak urtero nagusiari bere garaian 10 anega
zioten zorra, eta lizentziatuari hilabeteko epean. Bi
aldeek elkarri ordainagiria eman zioten (ikus [XVI. gari eta 8 anega olo emango zizkion. Uda bakoitzean
6 gaztanbera eta Gabonetan kapoi parea ere emango
m. (39-V) 8] agiria).
zizkion. Joan Olidenek Indagarate baserrian ganadu
- 1539-VI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak guztiak eta erleak nagusiarekin erdi bana haziko ziordainagiria idatzi zuen. Zestoako San Joan Artazu- tuen. Ordotsa eta zaldia baino ez zituen berarentzat
biagak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari bakarrik edukiko. Ganaduak Urdanetako lurretan laeta Aiako Domingo Ostolatza olagizonari eman zien. rratu ahal izango zituen, baina soroetara, txaradietara
Azken bi hauek Joan Bengoetxearen eta Pedro Egaña- edo kalte egin zezaketen edozein lekutara sartu gabe.
ren fidatzaile ziren. Hain zuzen Joanek eta Pedrok 108 Bestela kalteak bere gain hartuko zituen Joanek.
kintal burdina pletinatan zor zizkioten San Joan ArtazuMaizterrak Indagaraten ohiko soroak goldatu eta
biagari, eta burdina haiek bi fidatzaileek eman zizkioten. Ondorioz, San Joan Artazubiagak zorra kobratzeko landuko zituen, eta errenta aldia amaitutakoan hesiak
eskubide guztiak eman zizkien lizentziatuari eta ola- eta itxiturak hartutakoan bezain egoera onean utziko
gizonari. Lekukoetako bi Asentzio Arretxe eta Martin zituen. Nagusiak garraiorako behar zuenean, Joan
Oliden idi parearekin joango zen lanera, eta San Joan
Akoa izan ziren (ikus [XVI. m. (39-VI) 5] agiria).
Perezek otordua emango zion lanean ari zen bitartean.
- 1539-VI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaizterrak su-egurra hartu ahal izango zuen etxebauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuak Aiako Domingo Ostolatza olagizonari rako Altzolarats jauregiko mendietatik. Nagusiak Ineskubide guztiak eman zizkion, 108 kintal burdina dagaraten sagarrondoak aldatu nahi bazituen, Joan
edo 124 dukateko zorra Joan Bengoetxeari eta Pedro Olidenek urtero aitzurtu eta bi urtez behin simaurtu
Egañari kobratzeko. Hain zuzen Joan eta Pedrok San egingo zituen. Sagarra, gaztaina eta intxaurra erdi
Joan Artazubiagari egindako zorra Domingo Ostola- bana izango ziren. Joan Olidenek bildu eta nagusiaren
tza fidatzaileak (eta ez lizentziatuak) ordaindu zuen. erdia piloa eginda utziko zuen, eta berri emango zion
Hala ere, Domingok San Joan Perez lizetziatuari San Joan Perezi eraman zezan.
Altzolaras jauregiko burdinolaren urteroko errenta,
Nagusiak egun hartan Joan Olideni 6 dukat mailebasoen prezioak, erremintak eta bere garaian kontraguz eman zizkion. Lehen urtean ez zion ezer itzuliko,
tuan idatzitako guztia ordaindu beharko zion.
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2.25. irudia.
Urdanetako frontoia.

baina bigarrenetik aurrera, sei urtean urtero dukat bat
itzuliko zion. Joan Olidenek bere ganaduak hipotekatu egin zituen nagusiaren alde. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Martinez Lilikoa (Urdanetako erretorea), Martin Akoa, Migel Agineta-Arbe eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (39-II) 2] agiria).

larats jauregiko errotan ehoko zuen. Etxerako su-egurra
lizentziatuaren mendietan hartu ahal izango zuen.

Migel maizterrak nagusiari urtero 12 anega gari eta
8 anega olo emango zizkion. Baserrian zeuden ganadu guztiak maizterrak erdi bana behar bezala haziko
zituen, eta beste inoren ganadurik ez zuen Migelek
edukiko. Erleak ere erdi bana haziko zituen. Ez zuen
zaldirik edo mandorik edukiko. Urtero udan maizterrak 6 gaztanbera emango zizkion nagusiari, eta Eguberrietan kapoi parea.

Indagarateko ganaduak hipotekatuta geratu ziren,
Migelek bere erdia etekinetatik ordaindu arte. Lizentziatuak, bestalde, 6 duakat maileguz eman zizkion,
eta ordura arte maizter izandako Martin Azpuruk beste 6 dukat emango zizkion hilabete barru.

Migelek nagusiari idiekin garraio-lanak egingo zizkion, honek hari otordua emanda, baina Migelek beste
inori ez zion jornalean garraio-lanik egingo. San Joan
Perezek sagarrondoak aldatzen bazituen, Migelek ai- 1539-IX-17an, Zestoako Altzolarats dorretxean, tzurtu eta bi urtetik behin simaurtu egingo zituen.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako San Joan
Baserriko lurretako sagarra, intxaurra eta gaztaina
Perez Idiakaitz-Lilikoa (lizentziatua eta nagusia) eta
Aizarnatean bizi zen Migel Amas aiarra elkartu ziren. erdi bana izango zen nagusiarentzat eta maizterrarenSan Joan Perezek Migel maizterrari Urdanetako Inda- tzat. Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi
garate baserria 7 urterako errentan eman zion. Errenta aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserria uzteko ala bertan jarraitzeko.
aldia hil hartako San Migel egunean hasiko zen.

Maizterrak Urdanetan, Elkano aldera, luberria egin
ahal izango zuen nagusiak adierazitako lekuan. Maileguz hartutako 12 dukatak Migelek errenta aldiko azken
Migelek errenta aldia amaitzen zenean soroetako itxi- 4 urteetan (urtero 3 dukat) ordainduko zituen. 12 dukat
turak egoera onean (hartutakoan bezala) utziko zituen. haiek ordaintzeko Migel Amas maizterrak Saiazko
Maizterrak bere familiarentzat behar zuen irina Altzo- Joan Aranburu aurkeztu zuen fidatzaile gisa.
- 174 -

2. (1539)
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan zi- tuarentzat geratuko ziren, eta ganaduen preziotik Doren: Zestoako Martin Akoa eta Domingo Aldalur, eta mingo Arronak Grazia Arrona arrebari eta Aizarnako
erretoreari Ana Arretxek testamentuan adierazitakoa
Aiako Martin Azpiazu.
ordainduko zien. Erretoreari behi bat txahalarekin
Jarraian, Migel Amasek konpromisoa hartu zuen (edo haien balioa) emango zion. Maiagako maizterrak
Joan Aranburu kontratu hartatik onik ateratzeko. Le- lizentziatuari 2 dukat emango zizkion Domingo Arrokukoetako bat Domingo Legarda izan zen (ikus [XVI. naren izenean, Ana Arretxe hil zenean zor zizkionetik.
m. (39-IX) 15] agiria).
Urdanetako Maiaga eta Agineta baserrietan Ana
Arretxe hil zenean geratu zen zereala lizentziatuaren2.1.11.3. Altzolarats jauregiko ondasunen
tzat izango zen. Aiako Erretzabal baserriko ganaduak
banaketa
Domingo Arronarentzat izango ziren. Ganaduak ba- 1539-II-20an, Zestoan, Pedro Martinez Baltzolakoa lioetsita, erdia Eguberri egunean eta beste erdia haneta alaba Maria Perez Baltzolakoa bizi ziren etxean dik urtebetera San Joan Perezek ordainduta, ganaduak
(hiribilduko harresitik kanpo), Joan Otxoa Artazubia- lizentziatuarentzat geratuko ziren. Balioespena 15
gakoa eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitro epai- egun barru egingo zen.
leak elkartu ziren. Lehenago, batetik Domingo ArroDomingo Arronaren eta San Joan Perez lizentzianak eta arreba Grazia Arronak eta Domenja Arronak,
eta bestetik, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizen- tuaren ezkontza-kontratuek ondasunen saneamenduatziatuak eta emazte Maria Perez Arronakoak, aipatu- ri buruz baino ez zuten indarrik izango. Epaiaz argibide gehiago behar izanez gero, bi arbitroek emango zitako bi arbitroak izendatu zituzten.
tuzten. Alde bakoitzak bere auzi-gastuak ordainduko
Bi aldeek auzia zuten Domingoren ama Ana Arre- zituen.
txe zenak utzitako zenbait ondasuni buruz, eta egun
Epaia bi eskribauren aurrean eman zuten arbitroek,
hartan Joan Otxoa eta Joan Perez arbitroek epaia eman
zuten. Ana Arretxe hil zenean Urdanetako Maiaga hau da, Zarauzko erroldako Domingo Amilibiaren eta
baserrian zituen ganaduak San Joan Perez lizentzia- Zestoako erroldako Esteban Eztiolaren aurrean.

2.26. irudia. aiako
erretzabal baserria.
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Egun berean, Zestoako zubiko portalean, Esteban
Eztiola eskribauak epaiaren berri eman zien San Joan
Perezi eta Domingo Arronari. Lizentziatuak kopia eskatu zuen, eta Domingo Arronak epaiari aurka eginez gora
jotzeko asmoa erakutsi zuen. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Arano, Esteban Artazubiaga eta Martin
Otxoa Ermukoa (ikus [XVI. m. (39-II) 21] agiria).

gusietan gaztanbera bana ere emango zion, eta Gabonetan kapoi pare ederra ere bai.

Sagarra, gaztaina eta intxaurra maizterrak bilduko
zituen, eta erdia pilatuta lizentziatuarentzat prestatuko zuen. Maizterrak edo nagusiak sagarrondoak aldatu nahi bazituzten, lizentziatuaren kontura izango
zen, baina handik aurrera Joan maizterrak aitzurtu eta
Bi arbitroek emandako epaia azkenean onartu egin simaurtuko zituen.
zuen Domingo Arronak 1539-III-13an, eta epaiaren
Maizterrak lizentziatuarentzat eta honen emazteaarabera, Aiako parteko Erretzabal baserriko ganaduak
balioetsi egin zituzten. Horretarako Arroako Joan rentzat soroa landuta utziko zuen, bertan lihoa ereiteMartinez Baltzolakoa eta Aizarnazabalgo Joan Atris- ko (gutxienez imina urtero). Lizentziatuak mintegiak
tain adituak izendatu zituzten. Erretzabalen ganadu eduki ahal izango zituen Urdaneta baserriko lurretan.
hau zegoen: 2 behi beren txahalekin, 2 behi ernari, 3
Maizterrak su-egurra eta itxiturak egiteko behar
biga eta 2 zezenko eta zezen bat (12 buru guztira); 26
zuena hartu ahal izango zituen Urdanetako basoetatik,
ahuntz, 40 ardi eta egun hartan jaiotako kumeak.
bere etxerako eta soroen hesietarako. Joan AranguGanaduak guztira 60 dukat eta erreal bat balio zuen. renek bere etxekoentzako alea Altzolarats jauregiko
Beraz, erdia (30 dukat eta erreal erdia) San Joan Perez errotetan ehoko zuen. Ganaduak eta erleak erdi bana
lizentziatuak Domingo Arronari zor zion, eta zorra epe haziko zituen nagusiarekin. Lehenbizi maizterrarenak
zein ganadu ziren eta nagusiarenak zein ziren zehazbaten barruan ordaintzera behartu zen lizentziatua.
tuko zuten. Maizterrak behar bezala zainduta haziko
Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Artzuria- zituen, otsoek hilda, amilduta edo beste eraren batera
ga itziartarra (zenbait urte lehenago Zestoako probes- gal ez zitezen. Maizterraren erruz galdutako ganadua
tuorde izana), Martin Akoa eta Joan Ezenarro manda- maizterrak berak ordaindu beharko zuen.
zaina (ikus [XVI. m. (39-III) 9] agiria).
Urdaneta baserriko ganaduak Altzolarats jauregia2.1.11.4. Urdaneta baserriaren errentamendua eta ren larreetan bazkatu ahal izango zuten, baina soroetan, sagastietan, txaradietan eta baso moztu berrietan
kontuak
kalterik egin gabe. Joan maizterrak baserrian bi txerri
- 1539-III-9an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- beren txerrikumeekin haziko zituen. Maizterra ez zen
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Altzola- bere ganaduarekin besterentzat garraio-lanetan arirats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizen- tuko, baina nagusiari garraio-lanak egingo zizkion,
tziatua eta nagusia, eta, bestetik, Joan Aranguren-Ur- honek otordua emanda.
daneta maizterra. San Joan Perezek Aiako Urdaneta
Maizterrak Altzolarats jauregikoei, urtero bi hilabaserria bere lurrekin errentan eman zion Joan maizterrari 7 urterako. Epea hurrengo iraileko San Migel betez, haur bat hazteko behar zen esnea emango zien.
Altzolarats jauregikoen beste bost maizterrekin ados
egunean hasiko zen kontatzen.
jarriko ziren haiek esnea urte osoan jaso zezaten.
Joan maizterrak, errenta gisa, nagusiari urtero 20
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago,
anega gari eta 10 anega artatxiki emango zizkion: gariak abuztuko Andre Mariaren egunean eta artatxikiak maizterrak eta nagusiak elkarri beren asmoen berri
Domu Santu egunean. Urtean zeharko 6 jaiegun na- emango zioten, errenta aldia luzatzeko ala amaitzeko.
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2. (1539)
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Do- 2.1.11.5. Saroeberri baserriaren errentamendua
mingo Arrona, Asentzio Arretxe eta Martin Akoa, eta eta kontuak
Aiako Maiagako Domingo Lizasoeta maizterra (ikus
- 1539-III-9an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribaua[XVI. m. (39-III) 3] agiria).
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Altzolarats
- 1539-V-22an, Saiazko alkatetzako Urdanetan, jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu eta nagusia, eta, bestetik, Urdanetako Saroeberri baziren: batetik Altzolarats jauregiko San Joan Perez serriko Domingo Arrizabalaga eta izen-deitura bereko
Idiakaitz-Lilikoa nagusi eta lizentziatua, eta, bestetik, semea (lizentziatuaren maizterrak).
Urdaneta baserriko Joan Aranguren maizterra.
Aita-semeek San Joan Perez nagusiari obligazioMaizterra baserrian ganadua erdi bana hazten ari agiria eman zioten, 12 dukat eta 14 anega gari maizen nagusiarentzat, eta ganadu haien kontuak egin eta leguz hartu zizkiotelako. Maizterrek nagusiarekin
argitu zituzten. Uztarriko lau idi zeuden baserrian; ganadua erdi bana zuten Saroeberrin, eta haien etebaita behi, txahal eta zekorrak ere. Ar eta eme, guztira kinetatik edo beren ondasunetatik ordainduko zioten
behi-aziendako 24 buru zeuden, eta hiru txahal txiki. zorra nagusiari. Bi urteko epean itzuliko zizkioten 12
Horrez gain 31 ardi, 13 ahuntz eta 9 txerri zeuden; 16 dukatak eta 14 anegak.
arkume txiki eta 4 txerrikume ere bai.
Maileguz emandako diru eta anega haiek SaroebeJoan Arangurenek nagusiari 22 dukat ken 3 erreal rriren errentamendu-kontratuan aipatutakoak ziren.
eta 29 marai zor zizkion ganaduen erdia berea izan ze- Aita-semeek baserrian laborea egin eta ganaduak hadin, eta San Joan Egañari ordaintzeko nagusiak mai- ziko zituzten. Ez ziren beste ofiziotan ibiliko. Maizterrek hipotekatu egin zituzten beren labore, ganadu eta
leguz maizterrari emandako 8 dukat ere zor zizkion.
diruak nagusiaren alde, zorra ordaindu arte.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo ArroAkoa, eta Saiazko Migel Agineta eta Errezilgo Agirren
bizi zen Joan Arruti (ikus [XVI. m. (39-V) 28] agiria). na, Martin Akoa eta Asentzio Arretxe.

2.27. irudia.
Urdanetako saroeberri.
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Ondoren Domingo Arrizabalaga semeak, 25 urte esnea emango zion. Zein hilabetetan eman Urdanetako
bete gabea zelako, zin egin zuen obligazioak zioenari beste bost maizterrekin zehaztuko zuen Joan Arrutik.
ez ziola aurka egingo ezer argudiatuta.
Lizentziatuak aldatutako sagarrondoak Joan ArruEgun berean, eskribau eta lekuko berak bertan zi- tik aitzurtu eta simaurtuko zituen. Sagarra maizterrak
rela, Domingo Arrizabalaga aita-semeek obligazio- jasoko zuen eta erdia nagusiari emango zion. Ganaagiria eman zioten San Joan Perez nagusiari, Zalto- duak erdi bana haziko zituen maizterrak, eta bere erruz
bieta basoan 100 karga ikatz egiteko konpromisoa galdutakoak ordaindu egingo zituen. Joan Arrutik bahartuz. Lanak mendian hurrengo apirilaren erdi al- serrian beretzat txerri bat eduki ahal izango zuen.
derako amaituta edukiko zituzten maizterrek, eta San
Lizentziatuak Saroeberriko etxea oholez itxiko zuen
Joan Perezek zegokien dirua ordaindu egin zien.
lehen solairuraino. Maizterrak, berriz, Altzolarats jaurJarraian Domingo Arrizabalaga semeak, 25 urte egiko basoetatik hesolak egiteko behar zuena hartu
bete gabea zelako, ikatzei buruz emandako obligazio- ahal izango zuen. Lekuko Zestoako Martin Arano eta
agiria betetzeko zin egin zuen (ikus [XVI. m. (39-III) Martin Akoa, eta Errezilgo Martin Arruti izan ziren.
2] agiria).
Jarraian, nagusia eta maizterra ados jarri ziren so- 1539-III-26an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- roetan 100 “estado” edo beso luzeko hesiak egiteko
bauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta eta luberria egiteko. Kostua lizentziatuak ordaintzen
Aia eta Errezilgo Joan Arruti maizterra agertu ziren. ez bazuen, Joan Arrutik ganaduen lehen etekinetatik
San Joan Perez lizentziatu eta nagusiak Joan Arrutiri kobratuko zion lizentziatuari (ikus [XVI. m. (39-III)
Urdanetako Saroeberri baserria 7 urterako errentan 33] agiria).
eman zion. Epea hurrengo iraileko San Migel egun- 1539-III-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriean hasiko zen.
bauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa liJoan Arrutik Saroeberriko soroak behar bezala lan- zentziatu eta nagusia eta Saroeberriko Domingo Arriduko zituen, eta ez zen beste ofiziotan ibiliko. Errenta zabalaga maizterra azaldu ziren. Nagusiak eta maizgisa, jasotako zereal eta liho guztien laurdena ordain- terrak, elkar hartuta, errenta aldia hurrengo Domu
duko zion nagusiari. Gabonetan bi kapoi emango ziz- Santu egunetik aurrera etenda uztea erabaki zuten.
kion, eta udan 6 gazta edota gaztanbera. Maizterrak Domingo Arrizabalagak eta izen-deitura bereko sebehar bezala zainduko zituen eginda zeuden itxitura meak lizentziatuari agirietan jasotako zorrak eta urte
guztiak. Lizentziatuak egingo zituen hasitako 100 hartako errenta ordainduko zizkioten.
beso luzerako itxitura eta Oreinarria aldera zegoena.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Akoa,
Gero maizterrak mantenduko zituen haiek ere.
Domingo Arrona eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m.
Maizterrak baserrian ez zituen zaldiak edukiko. (39-III) 34] agiria).
Etxeko zerbitzurako bat baino e zitzaion onartuko.
- 1539-IV-13an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriJoan Arruti ez zen idiekin garraioan jornalean ibiliko,
baina lizentziatuari garraio-lanak egingo zizkion, ho- bauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta artean Urdanetako Saroeberrin maizter
nek otordua emanda.
zegoen Domingo Arrizabalaga elkartu ziren. Bi alBaserrian zeuden ahuntzak ez ziren Urdanetatik Maia- deek desadostasunak zituzten lizentziatuak maizterragarako bidea baino beherago ibiliko. Maizterrak urtean ri maileguz emandako diruez, baserrirako emandako
bi hilabetetan lizentziatuari haur bat hazteko behar zen ganaduez eta ikazkintzarako emandako diruez.
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2. (1539)
Ondorioz, Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Esteban Eztiola eskribaua izendatu zituzten arbitro epaile.
Hauek epaia 15 eguneko epean emango zuten, baina
beste 15 egunez luza zezaketen epe hori. Epaia betetzen ez zuen aldeak 10.000 maraiko isuna ordaindu
beharko zuen.

jabe nagusia zen. Aita-semeek eskea egin zioten San
Joan Perezi ordainketaren bat handik urtebetera edo
bi urtera egiteko aukera eman ziezaien.
Lekuko honako hauek izan ziren: Saiazko Migel
Agineta eta Joan Arruti, eta Zestoako Martin Akoa.

Jarraian, Domingo Arrizabalaga semeak, 25 urte
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ondalde, Martin
Akoa eta Joan Azpiazu. Agiri-zirriborro hau egin zu- bete gabea zelako, zin egin zuen agiriak zioena bete
ten, baina ez zuten sinatu eta eraginik ez zuen izan egingo zuela (ikus [XVI. m. (39-V) 29] agiria).
(ikus [XVI. m. (39-IV) 21] agiria).

2.1.12. Blas Artazubiaga eskribauaren
- 1539-V-24an, Urdanetako Saroeberrin, Esteban kontratuak

Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Altzolarats jauregiko San Joan Perez IdiakaitzLilikoa nagusi eta lizentziatua, eta, bestetik, Segurako
Domingo Arrizabalaga eta izen-deitura bereko semea
(Saroeberriko maizterrak).

San Joan Perezek eta aita-semeek aurreko urtean errentamendu-kontratua egin zuten (ikus [XVI.
m. (38-IX) 35] agiria), baina bi aldeek, ados jarrita,
1539. urteko iraileko San Migel egunean Saroeberriko errenta aldia etetea eta bertan behera uztea erabaki zuten. Horretarako elkarren arteko tratuen kontuak egin zituzten.
Maizterrek nagusiari 14,5 anega gari, anega bat
artatxiki (4 erreal balio zuena) eta 1,5 anega olo (6
erreal balio zuena) zor zizkioten. Horrez gain nagusiak lehenago 14 dukat eta 6 erreal maileguz eman
zizkien. 7 dukat Zaltobietan lizentziatuaren mendietan ikatza egiteko eman zizkien (karga ikatza = 3,5
txanpon), etab.

- 1539-II-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean zestoar hauek agertu ziren: batetik, Blas
Artazubiaga eskribaua, Katalina Urrutiaren izenean,
eta, bestetik, Fernando Olazabal medikua bere emazte
Marina Larretxerekin.
Marina Larretxe lehenbizi Joan Urrutiarekin ezkondu zen, eta dote gisa 72 kintal burdina eta arreoa eraman zituen ezkontzara, Martin Urrutia eta Katalina
Zabala-Urrutia gurasoek emanda. Semea eduki zuten
Joanek eta Marinak, baina laster hil ziren Joan aita
eta semea. Marinak egin zituen Zestoako elizan haien
hiletak eta elizkizunak.
Geroztik auzia izan zuten Marina Larretxek eta
honen bigarren senar Fernando Olazabalek beste aldearekin (Katalina eta Blasekin), eta epaileek behin
betiko epaia eman zuten. Marinari 72 kintal burdina
eta 26 dukat itzuliko zizkioten (26 dukatak seme, senar eta senarraren gurasoen hileta eta elizkizunen gastuengatik).

Guztira 14,5 anega gari, 21 dukat, 20 erreal eta
30 txanponeko zorra zeukan lizentziatuak jasotzeko.
Egun hartan Marina Larretxe eta Blas Artazubiaga
Gainera urte hartan Saroeberrin jasoko zen zereal- ados jarri ziren, eta Blasek guztira 102 dukat emango
uztaren laurdena eta 6 gaztanbera edo gazta emango zizkion Marinari. Blasek orduantxe 52 dukat ordainzizkioten maizterrek nagusiari.
du zizkion, eta gainerako 50 dukatak hurrengo bost
urteetan emango zizkion (urtero 10 dukat).
Erdi bana baserrian hazten ari ziren ganaduengatik
(behi, ardi eta ahuntzengatik) 37 dukat eta 40 txanpon
Marina Larretxek bere dote, arreo eta elizako hiletazor zizkioten lizentziatuari, eta ganaduen erdiaren gastuengatik zeukan eskubide osoa Blas Artazubiagari
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2.28. irudia. arroako
Larretxezarren ataria.

zutenez, Kristobalek eta emazteak Katalina Baltzolari lau urtean urtero 30 dukat ordainduko zizkioten.
Katalinaren lehen senarra Martin Artzubiaga izan
zen (Kristobalen anaia) eta gero Martin Elorriagarekin ezkondu zen (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazu- (1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-II) 7] agiria).
biaga, Domingo Arrona eta Grazian Etorraetxea.
Katalina Baltzolari lehen 30 dukatak Blas ArtazuEgun eta leku berean, lekuko eta eskribau berak biagak ordaindu zizkion, baina gero Grazia Zabalak
aurrean zirela, Blas Artazubiagak obligazio-agiria Blasi 27 dukat eman zizkion: 10 dukat 6 kana oihal
eman zion Marina Larretxeri. Urtebete barru 10 dukat more eta 2,66 kana belus beltzean, eta 17 dukat urreemango zizkion, eta beste 4 urtean 10na dukat, guzti- tan. Ondorioz, Blasek 27 dukaten ordainagiria eman
zien Graziari eta Kristobali.
ra 50 dukat osatu arte.
eman zion. Marina Larretxe etxetik irten eta bertara
Blas Artazubiaga sartu zuen, eta hau egin zen etxearen
eta bere ondasun guztien jabe. Marina Larretxek zin
egin zuen agiriak zioenaren aurka ez zela hasiko.

Horretarako ondasun batzuk hipotekatu egin zituen: Martin Urrutiarena izandako etxea (Lizarrarasko portalearen eta Maria Perez Larretxekoaren etxe
ondokoa); Lizarrarats azpiko sagastia (Joan Artigaren eta Martin Perez Altzolaraskoaren sagastien ondokoa); ubidearen eta ibaiaren arteko sagastia (larruak
ontzeko zuloak zituena); Aiakeluko gaztainadia, etab.
(ikus [XVI. m. (39-II) 14] agiria).

Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Martinez Lilikoa eta Joanes Ibañeta apaizak, eta Pedro
Martinez Baltzolakoa (ikus [XVI. m. (39-II) 17] agiria).

- 1539-VI-4an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua
agertu zen. Aurreko urtean Arroako Joan Larretxek
(Larretxebekoan bizi zenak) eta Zumaiako Domingo
Olaskoagak 6 kintal burdina pletinaren zorra egin zio- 1539-II-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ten Blasi (ikus [XVI. m. (38-V) 19] agiria).
bauaren aurrean Grazia Zabala (Kristobal Artzubiaga
Zorra ordaindu ez ziotelako, Blasek ondasunak
eskribauaren emaztea) eta Blas Artazubiaga eskribaua
azaldu ziren. 1537. urtean arbitro epaileek erabaki exekutatu egin zizkien, baina egun hartan Joan La- 180 -

2. (1539)
rretxek 6 kintalak ordaintzeko bermeak eman zizkion. Horregatik Blasek Joan Larretxeri ahalordea
eman zion zegokion zatia Domingo Olaskoagari kobra ziezaion. Agirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Pedro Errazti, eta Arroako Joan Zugasti eta
Joan Larretxe.
Egun eta leku berean, Joan Larretxek obligazio-agiria eman zion Blas Artazubiagari, 6 kintal burdina pletinatan hil hartako San Joan egunean Beduan emateko.
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa eta Domingo
Bengoetxea izan ziren lekukoetako bi (ikus [XVI. m.
(39-VI) 3] agiria).
- 1539-IX-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Igarategi
suhia, eta, bestetik, Zestoako Blas Artazubiaga eta
Domingo Arrona. Arroarrek zestoarrei 225 dukat (1
dukat = 11 erreal) balio zuten burdinak maileguz hartu zizkieten, eta zorra hurrengo ekaineko San Joan
itzuliko zieten (erdia Blas Artazubiagari eta erdia Domingo Arronari).

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Joan Perez Areitzagakoak zor osoa berea zela aitortu
zuen, eta Joan Igarategi suhi eta fidatzailea obligazio
hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen (ikus
[XVI. m. (39-IX) 29] agiria).
- 1539-XI-12an, Zestoako zubian, Esteban Eztiola
eskribauarengana Blas Artazubiaga eskribaua hurbildu zen. Lehenago Lope Irurek Blasi 14 kintal burdinako zorra egin zion, eta fidatzaile Joan Igartza, San
Joan Ermua eta Martin Otxoa Ermukoa ziren.
Lope Irurek ez zuen zorra bere garaian ordaindu, eta Blasek, korrejidorearen agindua lortuta,
Joan Igartzari ondasunak exekutatu egin zizkion.
Horregatik preso zegoen kartzelan, baina egun
hartan 7 kintal burdina ordaindu egin zizkion. Beraz, Blasek 7 dukat haien ordainagiria eman zion
Joan Igartzari. Gainera, ondasunen exekuzioan
merioari eta eskribauari egindako gastuak eta beste auzi-gastuak ordaintzen bazituen, eskea egingo
zion korrejidoreari kartzelatik atera zezan.

Beste 7 kintal burdinak Lope Irureri eta beste fiObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: datzaileei kobratuko zizkien. Lekuko Domingo ArroJoanes Garratza, Joan Artiga, Martin Arzallus eta San na, Joanes Garratza apaiza eta Martin Akoa izan ziren
Joan Egaña.
(ikus [XVI. m. (39-XI) 11] agiria).

2.29. irudia. arroako
ermuaren aurriak.
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- 1539-XI-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Otxoa Ermukoa eta Blas
Artazubiaga eskribaua agertu ziren. Lehenago Lope
Irurek 14 kintal burdinako zorra egin zion Blasi, eta
Joan Igartza fidatzaileari 7 kintal eta auzi-gastuak kobratu zizkion. Egun hartan, beste 7 kintalak eta auzigastuak Martin Otxoa fidatzaileari kobratu zizkion,
eta, ondorioz, ordainagiria eman zion. Lekuko Anton
Lasao, Bartolome Txiriboga eta Asentzio Arretxe izan
ziren (ikus [XVI. m. (39-XI) 17] agiria).

- 1539-II-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Nikolas Goikoetxea eta Joan Zubiaurre
azaldu ziren. Nikolasek auzia zuen Saiazko alkatetzako Migel Perez Oribarkoarekin, eta auzi hartan korrejidorearen auzitegian egindako gastuengatik Joan
Zubiaurrek Nikolasi ordainagiria eman zion. Lekuko
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Domingo Lizarrarats
gaztea eta Joan Martinez Lilikoa apaiza izan ziren
(ikus [XVI. m. (39-II) 15] agiria).

- 1539-II-17an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- 1539-XII-16an, Aizarnan, Esteban Eztiola es- bauaren aurrean Arroako Joan Zugasti (Migel Zugasti
kribauarekin Blas Artazubiaga eta Aiako Domingo zenaren oinordekoa) eta Frantzisko Zubiaurre (Martin
Ostolatza (Altzolarats jauregiko olagizona) elkartu Ibañez Zubiaurrekoa zenaren semea) elkartu ziren.
ziren. Domingok Blasi 40 kintal burdina eman zizMigel Zugastik Martin Ibañezi 1519-IV-30ean
kion, lehen egin zion zorra ordainduz, eta Blasek
ordainagiria eman zion. Lekuko honako hauek izan Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren auziren: Domingo Arrona, Joan Zubeltzu eta Frantzis- rrean hezitako idi parea erosi zion 11 dukatean. Migelek Martin bizi zenean 2 dukat ordaindu zizkion
ko Zubeltzu.
Domingo Larretxeren bidez, baina 9 dukat zorretan
Jarraian, leku berean, Domingo Arronak eman zion utzita zeuden.
ordainagiria Domingo Ostolatzari. Lehenago Esteban
Egun hartan, ordea, Joan Zugasti oinordekoak
Edarritzagak egindako zorragatik, 12 kintal burdina
eta 15 erreal ordaindu behar zizkion Domingo Os- konpromisoa hartu zuen Martinen Domenja Akoabatolatzak. Zorra ordaindu ziolako ordainagiria eman rrena alargunari 9 dukatak ordaintzeko. 1540. urteko
zion. Lekuko hauek izan ziren: Blas Artazubiaga, Pazko garizumakoan ordainduko zion zorra. ObliMartin Arano eta Frantzisko Zubiaurre (ikus [XVI. gazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Urbieta, Joan Zubiaurre eta Jakobo Gesalaga gaztea
m. (39-XII) 21] agiria).
(ikus [XVI. m. (39-II) 20] agiria).

2.1.13. Zubiaurretarren kontratu eta
agiriak

- 1539-I-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Martin Zubiaurre eta Grazia Baltzola elkartu
ziren. Lehenago Graziaren senar Joan Etorraetxea zenak zorra egin zion Martini, eta egun hartan Martinek Graziari 9 dukaten ordainagiria eman zion. Dukat
bat Graziak egun hartan eman zion Martini, beste lau
Martinek lehenago jasoak zituen, eta beste lau Maria
Egaña amaren bidez kobratuta zeuzkan.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joanes Ibañeta, Domingo Arrona eta Asentzio Arretxe
(ikus [XVI. m. (39-I) 17] agiria).

- 1539-III-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren: Grazia Zubiaurre
(Fernando Baltzolaren alarguna) eta Maria Martinez Olidengoa erraina. Graziak zioenez, Joan Martinez Zubiaurrekoa aita zenaren ondasunetan 120 kintal burdinako
senipartea zegokion, eta Martin Zubiaurre oinordekoak
ordaindu behar zizkion. 120 kintal burdinaren prezioa
120 dukatekoa zen (1 kintal = 1 dukat), eta haiek kobratzeko auzia izatea espero zuen Maria Perez Egañakoarekin (Joan Martinez Zubiaurrekoaren alargun eta
seme-alaben tutore eta zaintzailearekin).
Maria Perezek 120 dukatez gain beste 20 dukat
ere agindu zizkion Grazia Zubiaurreri. Beraz, seni-
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2.30. irudia. Zubiaurre
aldea.

partea guztira 140 dukatekoa zen. Haietatik 73 dukat Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Estejasoak zituen Graziak bi alditan: 68 dukat Joan Mar- ban Aisoro bikarioa, Blas Lasao, Martin Artzuriaga
tinez Baltzolakoaren bidez, eta beste 5 dukat bes- eta Joan Baltzola.
te bide batetik. Beraz, 67 dukat artean kobratzeko
Aipatutako testamentuan Joan Martinezek Martin
zeuzkan.
Zubiaurre semeari ondasun hauek utzi zizkion: ZuGrazia Zubiaurrek, geroztik, Martin Zubiaurreri 4 biaurre baserria, Lasaoko Gallari baserria eta Zesdukat maileguz eman zizkion, hau da, 81 dukatekoa toako hiribilduko bi etxe. Gainera herenaren eta boszen Graziak kobratu beharrekoa. Grazia Zubiaurrek tenaren hobekuntza eman zion.
Jakobo Baltzola seme zenaren Maria Martinez OliGeroago, Grazia Zubiaurrek auzitara jo zuen, sedengoa alargunari eman zizkion 81 dukat haiek koniparteagatik gehiago zegokiolakoan, eta hitzarmena
bratzeko eskubideak eta ahalordea.
egin zuen Maria Perez Egañakoarekin (Martinen ama
Zor osoa kobratutakoan, Maria Martinez Oliden- eta zaintzailearekin). Graziari 120 kintal burdinaz
goak 42 dukat beretzat hartuko zituen eta 29 dukat gain 20 dukat ere emango zizkioten, Esteban EztioGraziari emango zizkion. Lekuko zestoar hauek izan laren bidez 1534-VI-10ean Maria Perezek egindako
ziren: San Joan Amilibia, Grazian Etorraetxea eta testamentuan adierazten zenez. Gainera, kintal burdiAsentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39-III) 28] agiria). naren prezioa dukat batekoa izango zen. Beraz, Graziak guztira 140 dukat jaso behar zituen.
- 1539-IV-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriGeroztik Grazia Zubiaurrek 73 dukat jaso zituen bi
bauaren aurrean Martin Zubiaurre agertu zen, Joan
Martinez Zubiaurrekoa eta Maria Perez Egañakoa gu- alditan. Batean 68 dukat Joan Martinez Baltzolakoak
raso zenen oinordeko unibertsala. Martinek zioenez, sinatutako zedularen bidez, 1530-VI-30ean, eta beste
Joan Martinez aitak 1523-XI-16an testamentua egin 5 dukat beste bide batetik. Beraz, Grazia Zubiaurrek
zuen Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean, 67 dukat kobratu behar zituen, baina Graziak Martini
eta bertan Grazia Zubiaurre arrebari (Martinen izeba- beste 2 dukat maileguz eman zizkiolako, zorra guztira
ri) seniparteagatik 120 kintal burdina agindu zizkion. 69 dukatekoa zen.
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Egun hartan (1539-IV-11n) ordea, Grazia Zubiaurrek 69 dukat haiek kobratzeko eskubideak iloba Maria Martinez Olidengoari eman zizkion, eta Martin
Zubiaurrek konpromisoa hartu zuen urtebeteko epean
ordaintzeko. Horretarako hipotekatu egin zituen Zestoako Bergazelaia, Artiga eta Enekosaustegiko sagastiak eta hiribilduko eliz kalean zuen etxea (Maria
Martinez Olidengoaren etxe ondokoa).

Urtero maiatzeko Santa Kruz egunean 250 maraiko
errenta ordainduko zuten senar-emazteek. Lekuko
Asentzio Arretxe, Domingo Arrona eta Joan Apategi
izan ziren (ikus [XVI. m. (39-IV) 42] agiria).

- 1539-VI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Zubiaurrek Arroako Joan Igartzari
ordainagiria eman zion. Joanek Martini lehenago zorra
egin zion, eta honek ondasunak exekutatu egin zizObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: kion. Egun hartan, ordea, 8,25 dukat ordaindu egin
Joan Zabala alkatea, Domingo Plaza-Aranguren eta zizkion (zorretan 3 erreal geratuz).
Asentzio Arretxe.
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Lope Irure,
Jarraian, leku berean, Maria Perez Olidengoak Asentzio Arretxe eta Grazian Etorraetxea (ikus [XVI.
(Jakobo Baltzolaren alargunak) konpromisoa hartu m. (39-VI) 2] agiria).
zuen Martin Zubiaurrek hari 69 dukatak emanez gero
- 1539-VII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskridiru haiek Graziari inork ez eskatzeko (ikus [XVI. m.
bauak Maria Martinez Olidengoaren aginduz ahal(39-IV) 14] agiria).
ordea idatzi zuen Gipuzkoako korrejimenduko hiru
- 1539-VI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- prokuradorerentzat. Joan Heredia, Joan Martinez
bauaren aurrean Zestoako Grazia Zubiaurre azaldu Untzetakoa eta Joan Perez Arranibarkoa ziren prokuzen. Martin Zubiaurrek zor zizkion 69 dukatak epeka radoreak.
kobratzeko eskubidea lehenago Maria Martinez OliAzpeitiko Martin Sanz Goiazkoak, korrejidoreadengoa ilobari eman zion, eta egun hartan lehenago
emandako eskubidea berretsi egin zion. Beraz, Martin ren aginduz, Zestoako Martin Zubiaurreri ondasunak
Zubiaurrek zorra Maria Martinez Olidengoari ordain- exekutatu egin zizkioten. Hala ere, Grazia Martinez
Zubiaurrekoa amaginarrebak emanda, Maria Martinduko zion.
ez Olidengoak lehentasuna zuen Martin Zubiaurreri
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako 69 dukat kobratzeko. Beraz, auzi hartan prokuradoFrantzisko Zubiaurre, eta Bartolome Txiriboga eta reek ordezkatuko zuten Maria Martinez.
Aiako Domingo Ostolatza (ikus [XVI. m. (39-VI)
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idiakai1] agiria).
zkoa, Gregorio Elizalde, Asentzio Arretxe eta Domin- 1539-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- go Gorosarri (ikus [XVI. m. (39-VII) 5] agiria).
bauaren aurrean Martin Zubiaurre, Martin Lizarra- 1539-X-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriga mandazaina eta honen emazte Saustitza Portukoa
azaldu ziren. Martinek senar-emazteei Zestoako hiri- bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Debako
bilduan zuen etxe baten beheko solairua 6 urterako partean bizi zen Lope Irure eta Iraetako Fernando Sorazabal olagizona, eta, bestetik, Zestoako Frantzisko
errentan eman zien.
Zubiaurre.
Etxeak mugakide hauek zituen: alde batetik KrisLopek Frantziskori hezitako idi parea 15 dukatean
tobal Artzubiaga eskribauaren etxea, eta, bestetik,
Martin Zubiaurreren beste etxe bat. Errentan eman- erosi zion, eta zorra hurrengo Eguberrietan ordaindako beheko oinak sukaldea, gela eta ukuilia zituen. duko zion. Fernando Sorazabal zen fidatzailea. Le- 184 -
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kuko Zestoako Joan Zabala eta Esteban Edarritzaga, hauspogilea eta Tolosako Joan Belauntza maisua
agertu ziren. Joan Fernandezek tolosarrari ahaloreta Arroako Joan Anton Ermua izan ziren.
dea eman zion Hernaniko Domingo Aierdi hausOndoren, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, pogileari 20 dukat kobra ziezazkion. Lehenago,
Lope Irurek konpromisoa hartu zuen Fernando Sora- obligazio-agiria eman zion Domingok Joan Ferzabal obligazio hartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. nandezi, burdinolako hauspoetarako oholak zerbitzatzeko konpromisoa hartuz. Hala ere, hernaniam. (39-X) 35] agiria).
rrak ez zuen hitza bete, eta Joan Fernandezek au- 1539-XII-16an, Zestoan, Martin Arano “Motza” rreratutako 20 dukatak kobratu behar zituen Joan
ezizenekoak eta Frantzisko Zubiaurrek tratua egin zu- Belauntzak.
ten Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Martinek
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: DominFrantziskori zamaketa-zaldia saldu zion 5 dukat eta 2
errealean. Lekuko Martin Indo, Domingo Lizarrarats go Arrona, Fernando Olazabal maisua eta Martin Lizarrarats (ikus [XVI. m. (39-IX) 8] agiria).
eta Domingo Urbieta apaiza izan ziren.
Jarraian beste agiri bat egin zuten. Bertan ziotenez,
Frantziskok Martini aukera eman zion zaldia berreskuratzeko, zaldiagatik Frantziskok zorretan utzitako 3
dukat eta 2 erreal hurrengo Errege eguna baino lehen
ordaintzen bazizkion. Bitartean zaldiak izan zitzakeen
kalteen ardura Frantzisko Zubiaurrerena izango zen
(ikus [XVI. m. (39-XII) 23] agiria).

2.1.14. Joan Fernandez Arreitzakoa
hauspogilearen agiriak
- 1539-III-25ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Hernaniko Domingo Aierdi
hauspogilea eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa
hauspogilea aurkeztu ziren. Domingo Aierdik konpromisoa hartu zuen Miarritzeko portuan hauspoak egiteko 40 ohol hurrengo maiatzaren erdi aldera emateko.
10 pare hauspo egiteko ziren oholak, erdiak goikoak
eta erdiak behekoak. Ohol bakoitzaren prezioa 12
errealekoa zen, eta Joan Fernandezek egun hartan 20
dukat (edo 10 dobloi) aurreratu zizkion. Gainerakoa
ohol guztiak emandakoan ordainduko zion.

- 1539-VIII-2an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Ortiz Iraetakoak obligazio-agiria eman zion Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspogileari. Joan Fernandezek maileguz 2 dukat eman zizkion Maria Ortizi, eta honek
zorra bi epetan ordainduko zuen: dukat bat hurrengo Domu Santu egunean, eta beste dukata Eguberri
egunean.
Lekuko Domingo Goiburu-Bengoetxea, Martin
Azpiazu eta Martin Amilibia zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (39-VIII) 3] agiria).
- 1539-XII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Gregorio
Elizalde, bere emazte Maria Etorra eta Katalina Etorra amaginarrebarekin, eta, bestetik, Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspogilea. Katalinak eta senar-emazteek obligazio-agiria eman zioten Joan Fernandezi,
zilarrezko katilua emateko. Katiluak bere zilarragatik
9 dukat balio zuen, eta bertan egindako apaintze-lanagatik beste dukat bat. Gainera 2 errealen gastuak
egin ziren.

Lekuko honako hauek izan ziren: Tomas Amilibia,
Katilua eta 2 erreal edo 10 dukat eta 2 erreal huPedro Arano eta Migel Zelaia (ikus [XVI. m. (39-III)
rrengo urteko zaldun-inaute egunean ordainduko ziz31] agiria).
kioten Joan Fernandezi. Lekuko honako hauek izan
- 1539-IX-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- ziren: Fernando Olazabal, Asentzio Arretxe, Bartolokribauaren aurrean Joan Fernandez Arreitzakoa me Loiola, Anton Lasao eta Domingo Urbieta.
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2.31. irudia.
txiribogako
auspagindegi.

- 1539-V-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
salmenta-agiria idatzi zuen. Hain zuzen Joan Bengoetxea zestoarrak Antonio Lizarrarats apaizari 3 behi,
3 txahal eta 3 zekor saldu zizkion 20 dukatean, eta Antoniok orduan ordaindu zituen 20 dukatak. Ganadu haren
2.1.15. Antonio Lizarrarats eta Domingo
eskean inor ez zela azalduko segurtatzeko, Joan BenLizarrarats aitaren agiriak
goetxeak fidatzaile gisa Joan Fernandez Arreitzakoa
- 1539-IV-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- aurkeztu zuen. Gero konpromisoa hartu zuen Joan Benren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Domingo goetxeak fidatzailea salmenta hartatik onik ateratzeko.
Arano-Edarritzaga eta anaia Joango Arano, eta, besLekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Amilibia,
tetik, Antonio Lizarrarats apaiza. Antoniok bi anaiei
8 kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman Domingo Arrona eta Domingo Urbieta apaiza.
zien, eta hauek zorra burdinak abuztuko Andre MaOndoren, eskribau eta lekuko berak bertan zirela,
riaren egunean Beduan utzita ordainduko zioten. Lekuko Mateo Urbieta, Domingo Gorosarri eta Asen- Antonio Lizarraratsek bereganatutako ganaduak 22
dukatean balioetsi zituzten, eta Joan Bengoetxearen
tzio Arretxe izan ziren.
esku geratu ziren. Honek 10 urteko epean erdi bana
- 1539-V-1ean, Zestoan, eskribaua beraren au- hazi eta zainduko zituen, Antonio Lizarrarats nagusi
rrean, Gregorio Elizaldek eta emazte Maria Eto- izanik. Joan Bengoetxeak bere erdia ganaduen eterrak Antonio Lizarraratsi 2 dukat maileguz hartu kinetik ordainduko zion nagusiari. Ganaduen kontu
zizkioten, eta hurrengo Pazko maiatzekoan itzu- zehatz emango zion Antonio Lizarraratsi. Joanek filiko zioten zorra. Maria Etorrak, emakume ezkon- datzaile Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogilea aurdua zelako, zin egin zuen obligazio-agirian agin- keztu zuen (ikus [XVI. m. (39-V) 17] agiria).
dutakoa bete egingo zuela. Lekuko zestoar hauek
- 1539-VI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriizan ziren: Joanes Garratza apaiza, Asentzio Arretxe, Lope Ernataritz eta Joan Pagino (ikus [XVI. bauaren aurrean Joan Martin Indo eta Antonio Lizarrarats apaiza agertu ziren. Joan Martinezek Benm. (39-IV) 43] agiria).

Jarraian, Maria Etorrak, emakume ezkondua zelako, zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete
egingo zuela (ikus [XVI. m. (39-XII) 10] agiria).
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Egun berean eta eskribau beraren aurrean, Antonio
goetxea baserrian zituen lau behi (kolore gorrikoak
eta bat muturbeltza) saldu zizkion 13 dukatean Anto- Lizarrarats apaizak ahalordea eman zien Joan Lizarrarats eta Domingo Lizarrarats anaiei eta Domingo
nio Lizarrarats apaizari.
Urbieta apaizari. Aizarnako erretoretza edo Zestoako
Salerosketa-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- bikariotza hutsik geratzen baziren, ahalordea zutenek
ren: Gregorio Elizalde, Domingo Urbieta apaiza eta Antonio Lizarrarats hautagai gisa aurkeztuko zioten
Zestoako Kontzejuari, hain zuzen bi elizetako patroMartin Otxoa Ermukoa.
natua Kontzejuarena zelako.
Jarraian, Antonio Lizarraratsek aipatutako lau beGero Iruñeko apezpikuaren aurrean aurkeztu ahal
hiak Joan Bengoetxeari eman zizkion, 10 urtean Bengoetxea baserrian, erdi bana eta behar bezala zaindu- izango zuten, hark erretore edo bikario izenda zezan.
ta, haz zitzan. Joan Bengoetxeak bere 6,5 dukateko
Jarraian Antomio Lizarraratsek ahalordea eman
erdia ganaduaren etekinetatik ordainduko zion Antonio Lizarraratsi. Ganadua hipotekatuta geratu zen zion Domingo Lizarrarats anaiari, Hondarribiko EsJoan Bengoetxeak bere erdia osorik ordaindu arte. teban Urdanibiari 30 kintal burdina pletina kobra zieLekuko Domingo Urbieta, Joan Martin Indo eta Mar- zazkion. Agirian lekuko hauek izan ziren: Elgoibarko
tin Otxoa Ermukoa izan ziren (ikus [XVI. m. (39-VI) Martin Arregi, eta Zestoako Joan Artiga eta Domingo
Altzolarats? (ikus [XVI. m. (39-VI) 24] agiria).
23] agiria).
- 1539-VI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Antonio Lizarrarats apaiza, eta, bestetik, Domenja Artiga
serora eta ahizpa Grazia Artiga alarguna. Antonio
apaizak bi ahizpei 16 dukat maileguz eman zizkien,
eta hauek zorra 1540. urteko Pazko garizumakoan
itzuliko zioten. Lekukoetako bat Asentzio Arretxe
izan zen.

- 1539-VI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats apaiza eta Fernando Olazabal medikua azaldu ziren. Zestoako Gregorio Elizaldek eta emazteak Antoniori 2 dukat eta
auzi-gastuko erreal bat (guztira 23 erreal) zor zizkioten, eta Antoniok ahalordea eman zion Fernandori zorra Gregoriori kobratu eta dirua beretzat gordetzeko
eskubidea emanez.

2.32. irudia. Lizarrarats
etxea.
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- 1539-IX-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Arano, Martin Gorosarri eta
Domingo Lizarrarats (gure ustez aita) aurkeztu ziren.
Lehen biek Domingori 3 dukat eta 16,5 txanpon mai- 1539-VII-4an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- leguz hartu zizkioten, eta zorra hurrengo Eguberrietan
biaga eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats aita ordainduko zioten.
eta Errezilgo Esteban Zuazketa agertu ziren. Bien arLekuko Joan Igartza, Martin Esteban Makatzaga
tean ordura arte izandako tratuen kontuak eginda, Estebanek zorra ordaindu ziolako Domingok ordainagi- eta Joango Gorosarri izan ziren (ikus [XVI. m. (39ria eman zion. Lekuko Antonio? Lizarrarats, Domin- IX) 6] agiria).
go Urbieta eta Martin Arzallus zestoarrak izan ziren
- 1539-X-12an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri(ikus [XVI. m. (39-VII) 2] agiria).
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Domin- 1539-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- go Lizarrarats aita, eta, bestetik, Martin Arano bere
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Errezilgo Pedro emazte Maria Perez Potzuetakoarekin, eta Asentzio
Iturriaga eta Zestoako Domingo Lizarrarats aita (fi- Edarritzaga.
datzaile gisa), eta Arroako Joan Egaña, “Torres” eziDomingok 6 dukat maileguz eman zizkien beste
zenekoa. Pedrok Joan Egañari 7 dukat zorretan utzi
zizkion idiak erosita. Hurrengo Pazko garizumakoan aldekoei, eta hauek zorra hurrengo ekaineko San Joan
egunean ordainduko zioten. Horrez gain, senar-emazordainduko zion zorra.
teak eta Asentziok Domingori 400 karga ikatz egingo
Agirian lekuko hauek izan ziren: Getariako Iñigo zizkioten Artzegia mendian hurrengo ekaineko San
Atristain eta Arroako Fernando Igartza eta Fernan- Joan egunerako. Karga ikatza 14 kanako zakukoa
do Zubeltzu. Jarraian, Pedro Iturriagak konpromi- izango zen, eta 3,5 txanpon balioko zituen.
soa hartu zuen Domingo Lizarrarats aita obligazio
Domingo Lizarraratsek ikatzengatik 14 dukat auhartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (39-VII) 17]
rreratu zizkien (200 karga ikatzen balioa), eta 200
agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolome Txiriboga, Tomas Azkona eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI.
m. (39-VI) 26] agiria).

2.33. irudia. aizarnako
aranburu.
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karga ikatz egindakoan beste 14 dukat emango zizkien Domingok gainerakoagatik. Maria Perez Potzuetakoak, emakume ezkondua zelako, zin egin zuen
kontratuak zioena bete egingo zuela. Lekuko Joan
Zabala, Joango Gorosarri eta Martin Iribarrena izan
ziren (ikus [XVI. m. (39-X) 8] agiria).
- 1539-XII-23an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Maria
Perez Aranburukoa, Maria Aranburu alaba (Aranburu
etxearen jabea) eta Maria Aranburu neska elbarria,
eta, bestetik, Domingo Lizarrarats (gure ustez aita).
Maria Aranbururen ezkontza-kontratuan Aranburuko
basoko 6 haritz Maria elbarriarentzat geratu ziren, eta
hain zuzen 6 haritz haiek egun hartan Domingo Lizarraratsi saldu zizkion. 7 dukat eta 30 txanpon ordaindu zituen Domingok, eta hurrengo ekaineko San Joan
eguna baino lehen eraman beharko zituen basotik.

hartan, 50 dukat eman zizkion (Gaztelako errealetan).
Martinek zorra hurrengo iraileko San Migel egunean
itzuliko zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Lizarrarats, Joan Zubiaurre eta Joan Arano-Etxegarai
(ikus [XVI. m. (39-I) 8] agiria).
- 1539-I-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Igarategi eta Zestoako Domingo Lizarrarats (ustez semea) aurkeztu
ziren. Domingok Joani egun hartan 26 kintal burdina totxoren balioa (kintala 13,5 errealean) ordaindu
zion, eta arroarrak zorra hurrengo martxoko Andre
Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak Iraetako olatxoan utzita. Kintala Beduako 144 librakoa
izango zen, eta burdinen zerga guztiak Jonek ordainduko zituen.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Peru
Joan Arano, Fernando Sorazabal eta Antonio LizarraSalmenta-agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes rats (ikus [XVI. m. (39-I) 13] agiria).
Potzueta apaiza, Domingo Azpuru eta Joan Bikendi
- 1539-I-19an, Zestoako Lizarrarats etxean, Este(ikus [XVI. m. (39-XII) 34] agiria).
ban Eztiola eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik Zumaiako parteko Domingo Amilibia, eta, beste2.1.16. Domingo Lizarrarats semearen
tik, bertako Domingo Lizarrarats semea. Hark honi
kontratu eta agiriak
15 kintal burdina totxoren balioa Gaztelako errealetan
- 1539-I-10ean, Zestoako Lizarrarats etxean, Iraetako maileguz hartu zion, eta zorra hurrengo Pazko garizuFernando Sorazabal olagizona eta Domingo Lizarra- makoan ordainduko zion. Horretarako kintal burdinak
rats semea elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren Iraetako olatxoan utziko zizkion Domingo Lizarrarats
aurrean. Domingok Fernandori 24 kintal burdina to- semeari, zergak ordainduta.
txoren balioa maileguz eman zion. Kintalaren prezioa
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zu13,5 errealekoa zen, eta burdinak Fernandok hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean Iraetako olan maiako Tomas Amilibia eta Zestoako Domingo Urbieta eta Domingo Lizarrarats aita (ikus [XVI. m. (39utziko zizkion Domingori.
I) 16] agiria).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1539-II-3an, Zestoako Lizarrarats etxean, DeJoan Lizarrarats, Domingo Lizarrarats aita eta Joan
bako parteko Iraetan Migel Zulaika eta Fernando SoArtiga (ikus [XVI. m. (39-I) 7] agiria).
razabal olagizonak Domingo Lizarrarats semearekin
- 1539-I-11n, Zestoako Lizarrarats etxean, Itzia- elkartu ziren. Esteban Eztiola eskribauaren aurrean,
rren bizi zen Martin Artzuriaga (zenbait urte lehenago bi olagizonek 10 kintal burdina totxoren balioa GazZestoako probestuorde izana) eta Domingo Lizarra- telako errealetan maileguz hartu zioten Domingori,
rats semea azaldu ziren. Esteban Eztiola eskribaua eta zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko
zuten aurrean, eta Domingok Martini maileguz, egun zioten, Iraetako burdinolan 10 kintalak emanda.
- 189 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

- 1539-II-3an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Oliden eta
Joan Zubeltzu azaldu ziren. Bertan zen Zestoako Domingo Lizarrarats (dirudienez semea) ere. Arroarrek
obligazio-agiria eman zioten Domingori, eta konpromisoa hartu zuten hurrengo Pazko garizumakoan
Iraetako olatxoan 100 karga ikatz emateko. Ikatz
haiekin 200 kintal burdina mehe mehetuko zituzten,
eta horretarako ikatz gehiago behar bazen, arroarrek
egin eta garraiatu egingo zituzten.
Ikatzen balioa Domingok dirutan ordaindu zien
egun hartan (8,5 txanpon karga ikatza). Lekuko Joan
Lizarrarats, Bartolome Loiola eta Martin Lizarrarats
izan ziren (ikus [XVI. m. (39-II) 8] agiria).
- 1539-II-16an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Makida
eta Zestoako Domingo Lizarrarats semea bildu ziren.
Domingok Joani 40 kintal burdina meheren balioa
maileguz eman zion, eta honek 3 aste barru burdinak
Beduako errenterian utziko zizkion, zergak ordainduta. Kintal bakoitzak 16 erreal balio zuen.
2.34. irudia. Zumarragako plaza.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Artiga eta Pedro Iturriaga eta DominObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- go Segura, Errezilgo Antxiturbiko maizterrak (ikus
toako Antonio Lizarrarats apaiza eta Joan Lizarrarats, [XVI. m. (39-II) 19] agiria).
eta Arroako Joan Larretxegoikoa.
- 1539-III-13an, Zestoako Lizarrarats etxearen auEgun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribaua rrean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako
bertan zelarik, Domingo Lizarrarats semearengana Joan Armendia eta Zestoako Domingo Lizarrarats seArroako Joan Larretxegoikoa hurbildu zen. Honek mea azaldu ziren. Domingok Joani 45 kintal burdina
konpromisoa hartu zuen Iraetako olatxoan 100 kintal totxoren balioa maileguz eman zion. Joanek, berriz,
burdina totxo mehetzeko behar zen ikatza zerbitza- zorra burdinak Iraetako olatxoan Pazko garizumakotzeko. Domingok Joani 8 txanpon ordaindu zizkion tik 30 eguneko epean emanda ordainduko zion.
mehetuko zen kintal burdina bakoitzeko, eta Joanek
Lekuko Joan Lizarrarats, Martin Lizarrarats eta
behar zen egur-ikatza olatxoan hurrengo martxoaren
San Joan Amezketa zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
erdi alderako emango zion.
m. (39-III) 10] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarra- 1539-IV-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrirats apaiza, Joan Lizarrarats anaia, eta aurreko bien
Domingo Lizarrarats aita (ikus [XVI. m. (39-II) 6] bauaren aurrean hauek agertu ziren: Zumarragako
unibertsitateko Joan Lizaratzu eta Zestoako Domingo
agiria).
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Lizarrarats semea. Joanek Domingo semeari hurrengo ekaineko San Joan egunerako ferratzeko 200.000
iltze emango zizkion Zestoan. Erdiak kolpe bakarrekoak izango ziren, eta erdiak bi kolpekoak. 1.000 iltzeren prezioa 121 maraikoa zen. Domingo Lizarrarats
semeak aipatutako iltze guztiak egun hartan ordaindu
zizkion.

- 1539-VII-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Lizasoeta eta Joan Belez
Arbestain-Ibañarrietakoa agertu ziren. Joanek Martini
zamaketa-zaldia 6 dukatean saldu zion, eta Martinek
zorra epeka ordainduko zion: 2 dukat 20 egun barru
Joan Belezi edo Azpeitiko Pedro Irigoeni, eta beste 4
dukatak Joan Belezi hurrengo Pazko garizumakoan.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza,
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats
aita, Antonio Lizarrarats apaiza eta Pedro Martinez Grazian Ganbara eta Martin Otxoa Artazubiagakoa
gaztea (ikus [XVI. m. (39-VII) 16] agiria).
Baltzolakoa (ikus [XVI. m. (39-IV) 28] agiria).
- 1539-V-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Bartolome Etxabe eta Domingo Lizarrarats semea aurkeztu ziren. Domingo aldi
berean Zestoako eta Getariako auzotar zen, eta
Bartolomeri honek Aizarnazabalgo Etxabebekoan
(edo Etxabe jauregian) eta bertako ondasunetan
zuen herena erosi egin zion. Egun hartan Bartolomek Domingo Etxabebekoa etxeko erdiko zatira
(bere herenera) eta sagasti, harizti, gaztainadi, zuhaizti eta gainerako lursailetan mugarriz markaturik zegoen herenera sartu zuen. Domingok etxean
ateak ireki eta itxi egin zituen, eta lursailetan ibili zen, aiztoaz adar batzuk moztuz. Horrela jabea
bera zela adierazi zuen.

- 1539-X-19an, Zestoako Lizarrarats etxean, Esteban Eztiolaren aurrean Arroako Esteban Luberriaga
eta Domingo Lizarrarats gaztea azaldu ziren. Domingo gazteak Estebani 10 kintal burdina pletinaren balioa dirutan eman zion egun hartan, eta arroarrak burdinak hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean
utziko zizkion Beduan, zerga guztiak ordainduta. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats
zaharra, Joan Lizarrarats eta Domingo Arizmendi.

Jarraian, leku berean, Arroako Maria Joanez
Azkaetakoak ordainagiria eman zion Domingo Lizarrarats zaharrari. Hain zuzen Domingoren alaba Grazia Lizarrarats Maria Joanezen seme Martin Azkaetarekin ezkondu zenean agindutako dotearen zati bat
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro (60 dukatekoa), egun hartan ordaindu zion DominPagino, Martin Lizarrarats eta Domingo Urbieta, eta gok. Ondorioz, Maria Joanezek ordainagiria eman
Zumaiako Joan Martinez Zubiaurrekoa (ikus [XVI. zion. Lekuko Joan Lizarrarats, Migel Artazubiaga
alkatea, Pedro Martinez Baltzolakoa eta Pedro Altzom. (39-V) 25] agiria).
larats izan ziren (ikus [XVI. m. (39-X) 20] agiria).
- 1539-VI-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1539-X-24an, Zestoako Lizarrarats etxean, Estebauaren aurrean Joan Martinez Aurrekoetxekoa eta
Domingo Lizarrarats gaztea elkartu ziren. Joan Martin- ban Eztiolaren aurrera Azpeitiko Migel Zabalaga eta
ezen seme Pedro Akoa hil egin zen, eta hark utzitako bertako Domingo Lizarrarats gaztea azaldu ziren. Doherentziaren erdia (7.026 marai) Domingo Lizarrarats mingok Migeli 30 kintal burdina meheren balioa dirutan
gazteak ordaindu zion. Joan Martinez aitak ordainagi- eman zion, eta azpeitiarrak zorra 1540. urteko apirilaren
ria eman zion, eta onartu egin zuen herentziaren beste amaieran ordainduko zion, burdinak Beduan utzita.
erdia Pedro Akoaren alargunari ematea.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: toako Domingo Lizarrarats zaharra, Domingo Urbieta
Joan Zabala alkatea, San Joan Artazubiaga eta Asen- apaiza eta Martin Fernandez Bogueñakoa (ikus [XVI.
m. (39-X) 24] agiria).
tzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39-VI) 21] agiria).
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- 1539-X-27an, Zestoan, ibaia zeharkatzeko Baizeeta izeneko lekuan, Esteban Eztiolaren aurrean
Arroako Joan Armendia eta Zestoako Domingo
Lizarrarats gaztea azaldu ziren. Joanek Domingori
100 kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu zion, eta zorra hurrengo urteko martxoko Andre
Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak Beduan emanda.

- 1539-XII-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Igarategi-Zugasti eta
Zestoako Domingo Lizarrarats semea elkartu ziren.
Elkarren artean egun hartara arte izandako tratuen kontuak garbituta geratu zirelako, Domingok Joani ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats aita, Joan Lizarrarats eta Fernando
Olazabal medikua (ikus [XVI. m. (39-XII) 11] agiria).

- 1539-XII-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Lizarrarats, Tomas Amilibia eta Domingo Txiriboga bauaren aurrean Domingo Lizarrarats gazteak tratua
egin zuen Joan Zubiaurrerekin. Honek Balluko? sa(ikus [XVI. m. (39-X) 29] agiria).
roian ikatza egingo zion Domingori, karga bakoitza
- 1539-XI-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 3,5 txanponean eta 10 dukateko balioraino. Hurrengo
bauaren aurrean Bizkaiko Muskizko Anton Bartzena ekaineko San Joan egunerako lanak amaituta edukiko
eta Iñigo San Lorente Zestoako Domingo Lizarrarats zituen. Domingok egun hartan ordaindu zizkion 10
gaztearekin elkartu ziren. Bizkaitarrek Oiartzungo dukatak.
Joan Perez Anbulodikoari eta Joan Agirreri emandako
Jarraian Domingok Zestoako Joan Ameznabarreburdin mearen balioa Domingo Lizarrarats gazteak
ordaindu zien. Horregatik Joan Perezek eta Joan Agi- kin egin zuen tratua. Honek Ariako mendietan 150
rrek 90,5 kintal burdina pletinaren zorra egin zioten karga ikatz egingo zizkion, karga bakoitzagatik 3,5
zestoarrari, Pedro Amasa eskribauaren aurrean aza- txanpon kobratuta. Domingok egun hartan ordaindu
zion ikatzen balioa.
roaren 2an egindako obligazio-agiriaren arabera.
Lekuko honako hauek izan ziren: Martin ArtzuriaAgirian lekuko Zestoako Domingo Lizarrarats
aita, Migel Artazubiaga eta Arroako Joan Igartza izan ga, Lope Aia, Joan Urbieta, Martin Arzallus eta Martin
Otxoa Ermukoa (ikus [XVI. m. (39-XII) 12] agiria).
ziren (ikus [XVI. m. (39-XI) 6] agiria).

2.35. irudia. arroako
Igarategi.
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2. (1539)
2.1.16.1. Joan Arretxek Panamatik Domingori
bidalitako ahalordea

(edo Etxabe jauregian) eta bere lur eta ondasunetan
Bartolome Etxaberi zegokion herena enkantean saltzeko pregoiak egin ziren Zestoako elizetan aurreko
- 1539-II-26an, Zestoako Lizarrarats etxean, bertako hiru igandetan herri-mezan.
Domingo Lizarrarats semea Esteban Eztiola eskriEgun hartan kandela piztuta enkantea egin zuten,
bauarekin elkartu zen. Urte haietan Zestoako Joan
Arretxe Indietako Panama hirian zebilen, eta handik eta gehien eskaini zuena (300 dukat) Zestoako Do1538-XII-11n ahalordea eman zien Marina Artiga mingo Lizarrarats semea izan zen (Zestoako eta Geemazteari, Domingo Lizarraratsi (izen-deitura bere- tariako auzotarra). Domingo Urbietak eta Bartolome
koaren semeari) eta Esteban Akertzari, Joan Abenda- Etxabek Domingo Lizarraratsi salmenta-agiria egingo
ño zenarekin bidali zituen diru eta ondasunak kobra ziotela eta ondasunen jabetza emango ziotela agindu
zuten. Lekuko Joan Artiga, Pedro Olaskoaga eta Franzitzaten (ikus [XVI. m. (38-XII) 9] agiria).
tzisko Akoabarrena izan ziren.
Dena den, Domingo Lizararatsek aitortu zuenez,
- 1539-V-18an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriurtebete lehenago, 1537-XI-20an, Joan Arretxek Panama hiritik beste ahalorde bat bidali zien Domingo bauaren bidez Bartolome Etxabek salmenta-agiria
Lizarrarats semeari eta Esteban Akertzari. Panama eman zion Domingo Lizarrarats gazteari, enkantean
hiria “Castilla del Oro” erreinuan omen zegoen, eta Aizarnazabalgo Etxabebekoa baserriaren eta bere onbertako erroldako Fernando Castillo eskribauaren bi- dasunetan zegokion herenagatik 300 dukat eskaini zidez egin zuen Joan Arretxek ahalordea. Domingo eta tuelako (ikus [XVI. m. (39-V) 6] agiria).
Esteban Joan Arretxek Indietatik Joan Abendañoren
Ondasun haiek Bartolome Etxaberi gurasoengandik
bidez bidalitako diru, eskubide eta ondasunak kobratzen ahaleginduko ziren, bai Sevillako Kontratazio etorri zitzaizkion. Bere bi arrebek ere beren zatia jaso
Etxean eta bai beste edozein epaileren aurrean. Auzi- zuten gurasoen herentziatik (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (36-III) 6] agiria).
tara jotzeko ahalmena zuten.
Domingo Lizarraratsek Bartolome Etxaberi aipaPanama hirian, ahalorde-agirian, lekuko Pedro Mitutako 300 dukatak ordaindu egin zizkion, eta Bartogel, Alfonso Yanez eta Pedro Diaz izan ziren.
lomek, hain zuzen, emazte Maria Urbietarekin ZesDena dela, 1539-II-26an Domingo Lizarrarats toako Urbieta etxean zituen zorrak ordaintzeko erasemeak, 1537-XI-20ko ahalordeaz baliatuta, bere biliko zituen.
ordezko izendatu zuen Marina Artiga (Joan ArretxeDomingo Lizarraratsek ondasun hauek bereganatu
ren emaztea). Lekuko honako hauek izan ziren: Joan
Untsain (Zarauzko bikarioa), Fortun Aizterri (Azkoi- zituen: Etxabebekoa baserriaren erdiko zatia (heretiko benefiziadua) eta Antonio Lizarrarats anaia (Do- na); elizan eserleku eta hilobietan zituen eskubideak;
mingo Lizarrarats semearen anaia) (ikus [XVI. m. sagasti, gaztainadi, harizti, zuhaitz eta gainerako lursailen zehaztutako eta mugarritutako herena; eta La(39-II) 33] agiria).
rrazko eta Azpiazu baserrietan zegokion zatia.
2.1.16.2. Aizarnazabalgo Etxabebekoaren herena
Bartolome Etxabe arduratuko zen aipatutako onerosteko agiria
dasunen saneamenduaz, eta bermeak eman zituen
- 1539-V-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- salmenta-agiriak zioena betetzeko. Lekuko zestoar
bauaren aurrean Domingo Urbieta eta Bartolome hauek izan ziren: Joan Artiga, Frantzisko Artiga, DoEtxabe agertu ziren. Aizarnazabalen Etxabebekoan mingo Egurtza eta Pedro Olaskoaga.
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2.36. irudia.
aizarnazabalgo
etxabeko errota.

Egun berean, Aizarnan, Blas Artazubiagaren aurrean hauek elkartu ziren: Martin Argiain eta emazte
Maria Urbieta, Bartolome Etxabe eta emazte Maria
Urbieta (izen berekoa), Domingo Urbieta apaiza eta
Domingo Lizarrarats aita. Blas eskribauak hauei guztiei Domingo Lizarrarats semeak 300 dukatean Etxabebekoaren herena erosteko egindako salmenta-agiria
irakurri egin zien, eta puntuz puntu argitu zien agiriak zioena. Hauek denek onetsi egin zuten salmentaagiria, eta zituzten eskubide guztiei uko egin zieten
Domingo Lizarrarats gaztearen alde.
Martin Argiainen Maria Urbieta emazteak eta Bartolomeren Maria Urbieta emazteak zin egin zuten onespen-agiriak zioenari ez ziotela aurka egingo. Aipatutako
sei pertsonek, gainera, ahalordea eman zioten Bartolome Etxaberi, honek bere eskutik Domingo Lizarrarats
gaztea Etxebebekoa baserriaren eta ondasunen mugatutako herenera sarrarazi eta jabetza eman ziezaion.

aita. Martin Argiainek eta emazteak Domingo Lizarrarats aitari 46 dukat zor zizkioten, eta zor hura Bartolome Etxabek ordaindu zuen egun hartan. Martinen
emazteari Urbieta etxean zegokion senipartearen zati
bat ziren 46 dukat haiek, eta, ondorioz, Martinek eta
Domingo Lizarrarats aitak ordainagiria eman zioten
Bartolomeri. Martinen emazteak, gainera, zin egin
zuen ordainagiria errespetatuko zuela.
Ordainagirian lekuko Domingo Lizarrarats semea,
Domingo Urbieta eta San Joan Artazubiaga zestoarrak
izan ziren (ikus [XVI. m. (39-V) 6] agiria).

2.1.17. Fernando Sorazabalen eta
Fernando Olazabalen tratu eta agiriak

- 1539-I-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
bidez Fernando Sorazabalek (Iraetan, Debako partean, bizi zenak) ahalordea eman zien Donostiako
Domingo Iraetari eta Orioko Joan Etxaberi. Lehenago
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ar- Aizarnazabalgo Migel Agirre erretore eta bikarioak
tiga, Frantzisko Artiga, Pedro Olaskoaga, Domingo zorra egin zion Fernando Sorazabali, eta zor hura koEgurtza eta Joan Urbieta.
bratzen saiatuko ziren ahalordea hartutako biak. Behar izanez gero, Iruñeko apezpikuaren, bikario naguEgun berean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- siaren edo beste ofizialen aurrera auzitara eramango
ren aurrean hauek aurkeztu ziren: Bartolome Etxabe, zuten zorduna; baita Elizako edo botere zibileko beste
Martin Argiain eta emaztea, eta Domingo Lizarrarats edozein epaileren aurrera ere.
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2. (1539)
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Zabalak zorra urtebete barru ordainduko zion FernanNikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), San Joan El- dori. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etogoibar eta Joanes Ibañeta (ikus [XVI. m. (39-I) 2] agiria). rraetxea, Domingo Aizarnazabal eta Pedro Zigorraga
(ikus [XVI. m. (39-II) 7] agiria).
- 1539-I-6an, Zestoan, Fernando Olazabal medikua
- 1539-III-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta Aizarnazabalgo Mateo Enbil Esteban Eztiola eskribauarengana hurbildu ziren. Lehenago, Pagiolarre- bauarekin Aizarnazabalgo Mateo Enbil eta Zestoako
ko Joan Paginok eta honen amak Fernandori 30 dukat Fernando Olazabal medikua elkartu ziren. Aurreko
eta 12,5 kintal burdina pletinako zorra egin zioten. urtetik Mateok Fernandori 30 dukat eta 12,5 kintal
Zorra ordaindu ez ziotelako, Fernandok ama-semeen burdina zor zizkion (ikus [XVI. m. (38-VIII) 8] agiondasunak exekutatu eta bereganatu egin zituen (ikus ria). Egun hartan, hain zuzen, zorraren lehen zatia (15
dukatekoa) ordaindu zion Mateok Fernandori, eta ho[XVI. m. (39-I) 4] agiria).
nek ordainagiria eman zion.
Gero, ordea, 1538-VIII-6an, Aizarnazabalgo MaLekukoetako bi Asentzio Arretxe eta Grazian Etoteo Enbilek konpromisoa hartu zuen zor hura Fernando Olazabali epeka ordaintzeko (ikus [XVI. m. (38- rraetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (39-III) 8] agiria).
VIII) 8] agiria). Horren ondorioz, Fernandok Mateori
- 1539-IV-1ean, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola
eskubide guztiak eman zizkion zorra Joan Paginori
eta amari kobra ziezaien. Lekuko hauek izan ziren: eskribauaren bidez Fernando Sorazabal olagizonak ahalZestoako Domingo Ezenarro eta Asentzio Arretxe, ordea eman zien Zestoako Martin Otxoa Ermukoari eta
eta Debako parteko Domingo Legoiaga (ikus [XVI. Joan Fernandez Arreitzakoari. Fernandok auzitara eraman zuen Pedro Arzallus zorra ordaintzen ez ziolako,
m. (39-I) 4] agiria).
eta ahalordea jasotakoek ondasunak exekutatu eta zorra
- 1539-II-3an, Zestoako errebalean, batetik Zu- kobratzen saiatuko zien Fernandoren izenean.
maiako parteko Otxoa Epelola eta Joan Esnal
Lekuko arroar hauek izan ziren: Joan Etxenagusia,
(Otxoaren fidatzailea), eta, bestetik, Iraetako Fernando Sorazabal olagizona Esteban Eztiola eskribauaren Peru Joan Arano eta Martin Ibarrola (ikus [XVI. m.
aurrean elkartu ziren. Fernandok Otxoari eta Joani (39-IV) 3] agiria).
7 dukat eta 20 txanpon maileguz eman zizkien, eta
- 1539-IV-27an, Zestoan, San Joan Amilibia eta
hauek hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainFernando Olazabal medikua elkartu ziren Esteban Ezduko zioten zorra.
tiola eskribauaren aurrean. Fernandok San Joani 10
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- kintal burdina pletinaren balioa errealetan maileguz
toako Asentzio Arretxe eta Fernando Agirre, eta eman zion. San Joanek zorra hurrengo Eguberrietan
Arroako Joan Zugasti. Jarraian, lekuko eta eskribau Beduan burdinak emanda ordainduko zion.
berak aurrean zirela, Otxoa Epelolak konpromisoa
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zuhartu zuen Joan Esnal obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (39-I) 3] agiria). maiako Joan Mantzizidor, eta Zestoako Asentzio Arretxe eta Joan Ereño (ikus [XVI. m. (39-IV) 37] agiria).
- 1539-II-3an, Zestoan, Fernando Olazabal me- 1539-V-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
dikua eta Joan Zabala azaldu ziren Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean. Fernandok Joani 6 dukat mai- obligazio-agiria idatzi zuen. Domingo Aranburuk Ferleguz eman zizkion: 4 dukat egun hartantxe 4 errea- nando Olazabal medikuari egun hartan 4 dukat maileleko txanponetan, eta beste bi dukat lehenago. Joan guz hartu zizkion, eta zorra hurrengo iraileko San Migel
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egunean ordainduko zion. Lekuko zestoar hauek izan nando Olazabal medikua azaldu ziren. Fernandok
ziren: Joan Zabala alkatea, Joanes Garratza apaiza eta enkantean Frantzisko Olasori zegozkion urte hartako
Domingo Aranguren (ikus [XVI. m. (39-V) 12] agiria). hamarrenak biltzeko ardura hartu zuen. Fernandok
Domingori hamarrenen laurdena eman zion, eta kon- 1539-V-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tuak eginda Domingok Fernandori 4.055 marai zor
bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Fernan- zizkiola azaldu zen.
do Olazabal medikuak maileguz egun hartan 6 dukat
Domingok zorra urtebete barru ordainduko zion
eman zizkion Debako partean bizi zen Martin Olaskoagari. Honek zorra hurrengo iraileko San Migel Fernandori. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Martinez Lilikoa apaiza, Lope Ernataritz zurgina,
egunetik hasita bost urteko epean ordainduko zion.
Martin Arano eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: (39-XII) 9] agiria). Zestoako Kontzejua eta apaizak
Domingo Gorosarri, Asentzio Arretxe eta Bartolome Frantzisko Olasorekin auzitan zebiltzan, kapitulu honetako 2.1.3. atalean adierazi dugunez.
Loiola (ikus [XVI. m. (39-V) 22] agiria).
- 1539-X-21ean, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrera
Fernando Olazabal medikua hurbildu zen. Maria Lizaso adingabearen tutore eta zaintzaile zen Fernando, eta
Martin Lizaso zena izan zen Mariaren aita. Aita-alabei
egin zizkieten zorrak kobratzeko, Fernandok ahalordea
eman zion Joan Errezustari, honako lekuko hauek bertan izanik: Joan Gorosarri, Tomas Amilibia eta Migel
Artazubiaga (ikus [XVI. m. (39-X) 23] agiria).
- 1539-XII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Aranguren-Plaza eta Fer-

- 1539-XII-21ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Fernando Sorazabalek Grazia
Goikoetxeari ordainagiria eman zion. Graziak Fernandori lehendik 13 dukat zor zizkion, eta egun hartan
kitatu zion zorra. Lekuko Nikolas Martinez Egiakoa,
Asentzio Arretxe eta Debako Domingo Cordoba izan
ziren (ikus [XVI. m. (39-XII) 30] agiria).
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Grazia Goikoetxea alarguna
aurkeztu zen. Obligazio-agiria eman zien Domenja

2.37. irudia. aizarnako
Zabala baserria.
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2. (1539)
Zuube zenaren seme Joan Goienetxeari eta Pedro
Goienetxeari, eta bide batez hauen administratzaile
eta izeba Maria Zuuberi. Egun hartan haiengandik
13 dukat jaso zituen Grazia Goikoetxeak, Fernando
Sorazabali egindako zorra ordaintzeko. Fernando
Sorazabalek Grazia Goikoetxeari 13 dukat haien ordainagiria eman zion.

ribilduan edo errebaletan bizi eta San Pedroko eliztar
zirenek ezingo zuten Lantzarote ordezkatu, eta haiek
egindako izapideek ez zuten baliorik izango.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
San Joan Elgoibar, Antonio Lizarrarats apaiza eta
Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39-I) 12] agiria).

- 1539-I-22an, Zestoako Bedua etxean, Zumaiako
Grazia Goikoetxeak Joan eta Pedrori zorra bi urteko epean ordainduko zien, eta bitartean Graziak Agi- Joan Arbestain eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
rre mendiko hariztia hipotekaturik edukiko zuen bi ziren: batetik Getariako Maria Ortiz Beduakoa alarguna, eta, bestetik, Zumaiako Lope Izeta. Lehenago
anaien eta izebaren alde.
Maria Ortizi ama Katalina Etxezarretak eta Maria
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- Perez Arronakoa koinatak 169 dukat maileguz hartu
toako Nikolas Martinez Egiakoa eta Asentzio Arre- zizkioten oholak egiteko eta beste zenbait gastutarako (ikus [XVI. m. (38-IX) 25] agiria). Maria Ortizi
txe, eta Debako Domingo Cordoba.
anaia Lantzarote Beduak ere 33 dukateko zorra egin
Jarraian, leku berean eta lekuko berak aurrean zi- zion (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537)
rela, Maria Zuubek Joan eta Pedroren izenean adie- liburuko [XVI. m. (37-V) 20] agiria).
razi zuenez, Fernando Sorazabalek Domenja Zuube
Lope Izeta zumaiarrak 202 dukat eman zizkion
zenari 22 dukat zor zizkion, eta Grazia Goikoetxeak
13 dukat zor zizkion Fernandori. Egun hartan, or- Maria Ortizi (120 dukat lehenago eta 82 dukat egun
dea, Fernadok Grazia Goikoetxeari 13 dukat eman hartan). Ondorioz, Maria Ortiz Beduakoak ordainazizkion, Domenjaren semeei ordaintzeko. Ondorioz, giria eta ahalordea eman zizkion Lope Izetari. HanMaria Zuubek, iloben izenean, 13 dukaten ordaina- dik aurrera Lopek eskubidea zuen Katalina Etxegiria eman zion Fernando Sorazabali (ikus [XVI. m. zarretari eta Maria Perez Arronakoari 169 dukat
kobratzeko; baita Lantzarote Beduari 33 dukat ko(39-XII) 31] agiria).
bratzeko ere.

2.1.18. Bedua etxekoen agiriak

Lekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako Ber- 1539-I-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren naldino Elorriaga eta Zestoako Martin Arano eta Maraurrean Zumaiako partean bizi zen Lantzarote Bedua tin Lizaso (ikus [XVI. m. (39-I) 20] agiria).
azaldu zen. Ahalordea eman zien saiaztar hauei: Ma- 1539-V-27an, Iraetako burdinolaren ondoan,
ria Joango Otsango emazteari, Pedro Etxaberi, Gartzia Agirreri, Joanes Mantzizidorri, Domingo Amili- Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Beduako Maria Perez Arronakoa (Otxoa Martinez Bebiari eta Joanes Sarasolari.
duakoaren alarguna) aurkeztu zen. Getariako Pedro
Lantzarotek auzia zuen Zumaiako zinegotzi nagu- Ibañez Aldamarkoa kapitain zenaren ondorengoekin
siarekin eta zenbait ofizialekin, Saiazkoek ordaindu auzia zuen, eta ahalordea eman zien honako hauei:
behar zituzten gastu eta alkabalei buruz. Zumaiako Domingo Arrona anaiari, korrejimenduko Jeronimo
alkateek, gainera, Lantzarote preso hartzeko agindua Atxagari, Beltran Arizmendiri eta beste bi prokuraemana zuten. Ahalordea jasotakoek ordezkatuko zuten doreri, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Lopez
Lantzarote, eta honek lehenago emandako ahalordeak Arrietakoari, Joan Otxoa Urkizukoari eta beste lau
deuseztatu eta indargabetu egin zituen. Zumaiako hi- prokuradoreri, haren ordezkari izan zitezen.
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2.38. irudia. Beduako
itsasadarra.

Hala ere, Arroako apaizek hiletengatik beren esAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Bartolome Txiriboga eta Joan Belez Arbestain- kubidea zuten, eta horrelakoetan ohi zena kobratzeko
Ibañarrietakoa, eta Arroako Fernando Sorazabal (ikus ados ipini ziren Domingo zenaren ama Milia Amilibiarekin. Miliak bi doblako eman zizkien, eta apaizek
[XVI. m. (39-V) 32] agiria).
Miliari ordainagiria. Lekuko Debako parteko Fernan- 1539-VI-22an, Arroako Kutrulon, Esteban Eztio- do Sorazabal, Joan Oliden eta Joan Armendia izan zila eskribauaren aurrean Beduako Maria Perez Arro- ren (ikus [XVI. m. (39-II) 4] agiria).
nakoa eta Debako Fernando Arantza elkartu ziren.
- 1539-II-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriMaria Perezen senar Otxoa Martinez Beduakoa zenak 7 dukat eta 9 txanpon zorretan utzi zizkion. Egun bauaren aurrean hauek agertu ziren: Zumaiako Maria
hartan, gainera, Fernandok 6 dukat maileguz eman Perez Artzubiagakoa eta Zestoako San Joan Amilibia
zizkion Maria Perezi, eta zor osoa (13 dukat eta 9 (Joan Amilibia hargin-maisuaren semea). Aurreko urtean Maria Perezen Kristobal Artzubiaga semea San
txanponekoa) bi urte barru itzuliko zion alargunak.
Joanen arreba Katalina Amilibiarekin ezkondu zen
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin (ikus kontratua [XVI. m. (38-VI) 25] agirian).
Azkaeta, Julian Lizarrarats eta Asentzio Arretxe (ikus
Egun hartan, San Joanek Maria Perezi agindutako
[XVI. m. (39-VI) 19] agiria).
dotearen lehen zatia (15 dukatekoa) ordaindu zion,
eta agindu betearazlea ateratzea kostaturiko erreala
2.1.19. Amilibitarren tratu eta agiriak
ere bai. Ondorioz, Maria Perezek ordainagiria eman
- 1539-II-3an, Zestoan, Arroako Martin Gartzia Arrio- zion San Joan Amilibiari.
lakoa bikarioa, Joan Zubeltzu apaiza eta Milia AmiliLekuko honako hauek izan ziren: Bartolome Etxabia azaldu ziren, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
20 bat egun lehenago Arroako Goienetxean (oraingo be, Joan Atristain eta Kristobal Olaskoaga.
Goikoetxean) bertako Domingo Goienetxea hil eta SaJarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak ausiolako monasterioan hilobiratu zuten, hark hala eskatuta (ikus testamentua [XVI. m. (39-XII) 36] agirian). rrean zirela, Kristobal Artzubiagak eta emazte Katali- 198 -

2. (1539)
na Amilibiak haren arreba Madalena Artzubiagarekin
tratua egin zuten. Kristobal eta Katalina ezkondu zirenean, Madalenak uko egin zion Artzubiaga etxean
zuen seniparteari anaiaren alde, eta horren ordainetan
senar-emazteek eskubidea eman zioten Madalenari
Joan Amilibia hargin-maisuak eta San Joan Amilibia
semeak dote gisa Katalinari eman behar zizkioten 12
dukatak kontratuan adierazitako epeetan jasotzeko
(ikus [XVI. m. (39-II) 27] agiria).

Lursailak sagarrondo zahar batzuk zituen, eta azalera guztira 32 sagarrondoko neurrikoa zen. Delako
lursailak mugakide hauek zituen: Madalena Zuuberen (eta honen ama Maria Martinez Lilikoaren) lurrak; goian Domingo Arronaren, Lope Ernataritz eta
emaztearen, Joan Akoaren eta emaztearen lur eta baratzeak; beste aldean Arretxeko eta Maria Perez Lizarraraskoaren (Blas Lasaoren alargunaren) lurrak; eta
behe aldean Lopeitza Asperen lurrak.

Lursailaren azalera-sagarrondo bakoitza 52
txanponean (1 txanpon = 7,5 marai) saldu zioten Madalenari, eta honek egun hartan prezio osoa ordaindu zien Joangori eta Graziari. Bi hauek saiatu ziren
elizetan eta zenbait lekutan lursaila salgai zegoela
jakinarazten, eta Madalena Zuube izan zen gehien eskaini ziena. Senar-emazteak arduratuko ziren lursailaAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: ren saneamenduaz. Hauek, gurasoek eta izeba Maria
Joan Zabala alkatea, Asentzio Arretxe eta Bartolome Joango Zuubek utzitako zorrak ordaintzeko erabiliko
zuten Madalenak emandako dirua.
Loiola (ikus [XVI. m. (39-II) 29] agiria).
- 1539-II-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Madalena Artzubiaga azaldu
zen. Anaia Kristobal Artzubiagak emanda, eskubidea
zuen Joan Amilibia hargin-maisuarengandik 12 dukat
jasotzeko. Diru hura kobra zezan, Madalenak ahalordea eman zion Zumaiako Joan Mantzizidorri.

Salmenta-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1539-IV-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joango Amili- Joan Martinez Lilikoa apaiza, Asentzio Arretxe eta
bia eta emazte Grazia Arratia, eta, bestetik, Madalena Joan Ezenarro.
Zuube (Martin Lizasoren alarguna). Senar-emazteek
Jarraian Grazia Arratiak zin egin zuen, lursailaren
Madalenari Zestoako Aspe etxearen barrenean, Arresalmenta-agiriak zioenari ez ziola aurka ezer argudiatxe bitartean, zegoen lursaila saldu zioten.

2.39. irudia. Zestoako
amilibia.
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tuko. Ez zuen esango dote bidezko ondasuna zenik eta Zestoako Domingo Amilibia eta Martin Gabiria
(ikus [XVI. m. (39-IV) 8] agiria).
edota indarrez edo engainuz saldu zutenik.
- 1539-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan
Mantzizidor eta emazte Madalena Artzubiaga, eta,
bestetik, Joan Amilibia hargin-maisua eta seme San
Joan Amilibia. Lehenago aita-semeek 5 dukateko zorra egin zioten Kristobal Artzubiagari (Madalenaren
anaiari), eta honek zorra kobratzeko eskubideak Ma- 1539-IV-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dalenari eman zizkion.
bauak Zarauzko Itiolazabal baserria 6 urterako errenJoan Amilibiari ondasunak exekutatu egin zizkiotan emateko kontratua idatzi zuen. Nagusia Zestoako
Joan Martinez Amilibikoa eskribaua zen (Zarauzko ten, baina hargin-maisuak 5 dukatak eta auzi-gastuak
erroldakoa), eta maizterra Grazia Zabala alarguna. ordaindu egin zizkien senar-emazteei. Ondorioz,
hauek ordainagiria eman zieten aita-semeei. Lekuko
Saiazko Joan Aranburu Graziaren fidatzaile zen.
zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Fernando
Itiolazabal baserria bere lur, soro, sagasti eta fruta- Olazabal medikua ea Joan Ereño (ikus [XVI. m. (39arbolekin eman zion nagusiak errentan, baina basoak IV) 38] agiria).
ez. 6 urteko errenta aldia hurrengo irailean San Migel
- 1539-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriegunean hasiko zen. Maizterrak urtero uztan jasotako
zerealen laurdena emango zion nagusiari, eta sagarra bauaren aurrean San Joan Amilibia eta Maria MartiGraziak bilduko zuen. Gero erdia, piloa eginda, Joan nez Olidengoa alarguna aurkeztu ziren. San Joanek
Martinezi emango zion, eta gainerako frutak ere erdi Maria Martinezi lehenago egindako 2 dukateko zorra
errealetan ordaindu zion, eta honek hari ordainagiria
bana izango ziren.
eman zion, zestoar hauek aurrean zirela: Pedro ZiMaizterrak ganaduak baserrian erdi bana behar gordia, Asentzio Arretxe eta Martin Otxoa Ermukoa
bezala hazi eta zainduko zituen, eta beste inoren ga- (ikus [XVI. m. (39-IV) 39] agiria).
nadurik ezingo zuen eduki. Udan Graziak 6 gaztan- 1539-V-18an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribera emango zizkion Joan Martinezi, eta Gabonetan
kapoi parea. Soroak behar bezala hesituta eta itxi- bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Joan
ta mantenduko zituen Graziak. Baserriko erreteila Amilibia hargin-maisuak eta seme San Joan Amilimaizterrak egingo zuen, baina teila nagusiak eman- biak maileguz egun hartan 23 dukat hartu zizkioten
go zion. Sagarrondoak ongi aitzurtu eta simaurtuko San Joan Artazubiagari, eta aita-semeek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zioten.
zituen maizterrak.
Biharamunean, Joangok eta Graziak Madalena eskutik helduta lursailera sartu zuten. Madalenak lursailean zeudenak kanporatu egin zituen, eta sagarrondo
baten adar bat edo beste moztu zuen, lursailaren jabetza bereganatu zuela adieraztearren (ikus [XVI. m.
(39-IV) 5] agiria).

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, base- Frantzisko Zubiaurre, Asentzio Arretxe eta Martin
rrian jarraitzeko edo baserria uzteko. Bestela errenta Arano (ikus [XVI. m. (39-V) 20] agiria).
aldia beste urtebetez luzatuko zen.
- 1539-VII-8an, Zestoako errebalean, Blas ArtazuGrazia Zabalak konpromisoa hartu zuen Joan biaga eskribauaren bidez Esteban Eztiola eskribauak
Aranburu fidatzailea kontratu hartatik onik ateratze- ahalordea eman zien Maria Amilibia emazteari, Joan
ko. Lekuko hauek izan ziren: Zarauzko Joan Olaso, Martinez Lilikoari, Domingo Urbietari eta Domingo
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2. (1539)

2.40. irudia. azpeitiko
udaletxea.

Arronari. Ahalordea zutenek Estebani egin zizkioten zorrak kobratzen saiatuko ziren. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats semea, San
Joan Artazubiaga eta Martin Itziar (ikus [XVI. m. (39VII) 6] agiria).

buruzko epaia emateko. Lursail eta soroak zatitzeko
arbitroek pertsona adituen laguntza eskatu ahal izango zuten. 30 eguneko epea zuten epaia emateko, baina
epea luzatu ahal izango zuten.

Epaia betetzen ez zuen aldeak, 20.000 maraiko
- 1539-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- isuna ordaindu beharko zuen. Lekuko honako zesbauaren aurrean Zestoako San Joan Amilibia eta aita toar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza, Asentzio
Joan Amilibia hargin-maisua bildu ziren. Joan Amili- Arretxe eta Tomas Azkona (ikus [XVI. m. (39-X) 33]
biak zioenez, San Joan semeak gastu batzuk ordaindu agiria).
behar zituen, aitak Amilibiko zenbait lursail eta soro- 1539-XI-18an, Azpeitian, Andres Martinez Iztioren gozamena utzi ziolako.
lakoa eskribauaren bidez Zestoako San Joan AmiliSan Joan semeak zioenez, ordea, hark ez zituen biak ahalordea eman zien aita Joan Martinez Amilihainbat zor eta gastu ordaindu behar. Gehiegi ordain- bikoari, anaia Joan Amilibiari, koinatu Kristobal Arduta zegoen lehen ere, eta aitak eta familiak iruzur tzubiagari (Areitzagari) eta Martin Otxoa Ermukoari.
egiten zioten Amilibiko ondasunen gozamenarekin. Zestoako Gregorio Elizaldek zenbait ondasun eman
Berez, Amilibiko lur eta soroak (eta gozamena) zatitu zizkion San Joani, eta aurrerantzean ere emango zizkion. Haietaz jabetu eta komeni zen bezala (salduz,
eta finkatu egin behar ziren.
etab.) kudeatuko zituzten ahalordea jasotakoek.
Desadostasunak ebazteko, lurrak zatitzeko eta
Lekuko Azpeitiko Frantzisko Irure?, Pedro Lete
elkarren arteko harremanen kontuak garbitzeko, arbitro epaile eta kontulariak izendatu zituzten. Joan eta Arroako Joan Zugasti izan ziren (ikus [XVI. m.
Amilibia hargin-maisuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (39-XI) 16] agiria).
izendatu zuen bere kontulari eta arbitro gisa, eta San
- 1539-XI-19an, Iraetako burdinolan, Esteban
Joan semeak Nikolas Martinez Egiakoa. Ahalordea
eman zieten lurrak eta gozamena zatitzeko eta kontuei Eztiola eskribauaren aurrean Gregorio Elizalde eta
- 201 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

Joan Martinez Bekolako Maria Lopez Altzolaraskoarekin 1526an ezkondu zenean, Bekolako ondasunak eman zituzten Maria Lopezen dote gisa honako
hauek: Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoak, Getariako Joan Martinez Untzetakoak eta Beltran Untzetak, Zestoako Joan Otxoa Gorosarrikoak, Martin
Otxoa Artazubiagakoak eta Sebastian Artazubiagak,
Gero, helburu bera betetzeko, Gregorio eta Kristo- eta Zumaiako Joan Lopez Arteagakoak. Joan Marbal Osinbelzko mendira joan ziren, eta han Gregoriok tinez kontulariak 1.500 dukat agindu zituen BekoSan Joan Amilibiarentzat piztuta zegoen txondorra lako etxeak zituen zor eta gastuak ordaintzeko (ikus,
eta Kontzejuari ikatza egiteko hartuta zeuzkan basoak adibidez, III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530)
eman zizkion. Joango Amilibia eta Asentzio Arretxe liburuko [XVI. m. (26-II) 4] eta [XVI. m. (27-III) 10]
lekuko izan ziren (ikus [XVI. m. (39-XI) 19] agiria). agiriak eta V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537)
liburuko [XVI. m. (36-IV) 11] agiria).
- 1539-XII-17an, Zestoan, Gregorio Elizalde azalJoan Martinez Olotzagakoak ezkontzan agindudu zen Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Lehenago Gregoriok Blas Artazubiagari 50 dukateko zorra tako 1.500 dukatak ordaindu zituen, baina Bekolako
egin zion, eta fidatzaile San Joan Amilibia eta Zu- ondasunak eman zituztenek e zizkioten ematen zorren, auzien, enkanteen eta gainerako gaien agiriak.
maiako Joan Perez Etxezarretakoa ziren.
Horregatik eskea egin zion Joan Herediak korrejidoZorra ordaindu ez ziotelako, Blasek San Joan Amili- reari Martin Ruiz Errekondokoak, Joan Martinez Unbia fidatzaileari ondasunak exekutatu egin zizkion le- tzetakoak eta gainerako lagunek agiriak Joan Martinhenago, eta aurreko azaroan Gregoriok karga ikatzak, ez kontulariari eman ziezazkioten.
ikatza egiteko basoak eta mandarra eman zizkion San
- 1539-V-2an, Gipuzkoako korrejidoreak agindua
Joani, 50 dukateko zor osoa ordaintzeko. Egun hartan beste 60 edo 70 karga ikatz (Mirubian zeuzkanak) eman zuen Martin Ruiz eta lagunak 3 egun barru Toeman zizkion Gregoriok San Joani, eta Pagio barre- losan korrejimenduan agiriekin ager zitezen. Joan
nean Zestoako Kontzejuari ikatza egiteko hartutako Otxoa Gorosarrikoa, Martin Otxoa Artazubiagakoa
eta Sebastian Artazubiaga hilak zirenez gero, oinorbasoak ere bai.
dekoek ekarri beharko zituzten agiriak.
Lekuko Joan Gorosarri, Joanes Garratza apaiza eta
- 1539-V-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAsentzio Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (39-XII)
bauak korrejidorearen aginduaren berri eman zion
27] agiria).
Blas Artazubiagari. Blasek zioenez, 14 dukat inguru
zor zizkion Joan Martinez kontulariak Bekolako on2.1.20. Bekolako Joan Martinez
dasunengatik, eta dukat haiek kobratutakoan emango
Olotzagakoaren auzi eta agiriak
zizkion agiriak. Kontularia prest agertu zen kontuak
- 1539-IV-23an, Zumaian, Antonio Saavedra korreji- egin eta zorra ordaintzera.
dore eta lizentziatuaren aurrean, korrejimenduko MarEgun berean, Getarian, Esteban Eztiola eskribauak
tin Perez Idiakaizkoa eskribau nagusiaren ordezko
Joan Eizagirre eskribaua bertan zela, Joan Heredia Antonio Saavedra korrejidorearen aginduak zioena
prokuradorea aurkeztu zen. Joan Heredia Azpeitiko Beltran Untzetari jakinarazi zion, eta honek Blas ArtaJoan Martinez Olotzagakoa kontulariaren (Zestoako zubiagak bezalatsu erantzun zion, Domingo Lizarrarats
gaztea eta Joan Martinez Mantelolakoa lekuko izanik.
Bekolako nagusiaren) ordezkari zen.
Kristobal Artzubiaga elkartu ziren. Gregoriok ahalordea zuen Kristobali, preso zegoen San Joan Amilibiarentzat burdinolan zeuden bi ikatz pilo eman zizkion, Blas Artazubiaga hartzekodunari 50 dukateko
zorraren zati bat ordain ziezaion. Lekukoetako bat
Joan Aia izan zen.
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2.41. irudia. Bekolako
ferratokia.

Getarian bertan, Esteban Eztiolak Katalina Untzetari eman zion aginduaren berri, baina Katalinak aita
Joan Martinez Untzetakoari Tolosan jakinaraz ziezaiotela eskatu zuen.

rrejidoreak agindutakoa. Sebastian Artazubiaga zenaren suhia (alaba Ana Artazubiagaren senarra) zelako.
Asentzio Arretxe eta Bartolome Txiriboga izan ziren
lekuko. Kontulariak zor ziona kobratuta, agiriak emateko prest azaldu zen Joan Bengoetxea.

Egun berean, Zumaian, Esteban Eztiolak Grazia
Egun berean, Aizarnan, Pedro Egañari eta Esteban
Hernandezi (Joan Lopez Arteagakoaren emazteari)
jakinarazi zion aginduak zioena. Honek Blas Artazu- Edarritzagari eman zien aginduaren berri, hurrenez
biagaren antzera erantzun zion. Lekuko Martin Iba- hurren Katalina Artazubiagaren eta Graziana Artazubiagaren (Sebastian Artazubiaga zenaren alaben) señez Amilibikoa eta Grazia Gaintza izan ziren.
nar zirelako. Kontuak egiteko prest agertu ziren. Le- 1539-V-19an, Zestoan, Esteban Eztiolak korrejido- kuko Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Asentzio Arrerearen agindua berriz jakinarazi zion Blas Artazubiagari. txe izan ziren.
Martin Otxoa Artazubiagakoa zenaren seme eta oinordeko
- 1539-V-21ean, Errezilen, Joan Martinez Loidikoa
zelako. Joan Otaegi eta Martin Esteban Makatzaga izan
ziren lekuko. Esteban Eztiolak Blasi berriz jakinarazi zion eskribauak aginduaren berri Martin Ruiz Errekonaginduak zioena, Joan Otxoa Gorosarrikoa zenaren testa- dokoari eman zion, eta hau prest agertu zen aginduak
mentu-betearazle zelako eta haren ondasunak zeuzkalako. zioena betetzeko. Lekuko Joan Doneztebe eta Martin
Galarraga izan ziren.
Egun berean, Zestoako zubian, Esteban eskribauak
Egun berean, Tolosan, Joan Heredia prokuradoJoan Otxoa Aranburukoari eman zion korrejidorearen
aginduaren berri, Joan Otxoa Gorosarrikoaren oinor- reak aginduaren jakinarazpenak erakutsi zituen, eta
deko zelako. Asentzio Arretxe eta Joanes Garratza aginduak zioena bete zezala eskatu zion korrejidoreari Joan Martinez kontulariaren izenean.
apaiza izan ziren lekuko.
- 1539-V-30ean, Tolosan, Joan Herediak auzia
- 1539-V-20an, Zestoako Urbieta bailaran, Esteban Eztiolak Joan Bengoetxeari jakinarazi zion ko- amaitutzat jo zezala eskatu zion Antonio Saavedra
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korrejidoreari, beste aldekoak auzi-iheslaritzat jota; eta txaradia, eta Amilibi aldera Zestoako Kontzejuaez baitziren aurkeztu. Lekuko Domingo Aitzaga eta ren txaradia. Saldutako lursailaren zati bat Joan Bengoetxeak lehenago Zestoako Kontzejuari erosi zion.
Nikolas Aitzaga izan ziren.
Saldutako lursailak 253 sagarrondoko azalera
zuen, sagarrondo bakoitza 10 besoko neurrikoa izanik. 3 dukat balio zuen sagarrondo-azalerako unitate
bakoitzak, eta dobloi bat gehiago hobekuntzagatik,
hau da, guztira 82,5 dukat balio zuen lursailak bere
zuhaitz guztiekin. Kontulariak egun hartan 2 dukat
- 1539-IX-15ean, Azkoitian, Alvar Perez de Navia eman zizkion Joan Bengoetxeari, eta 80,5 dukat hulizentziatu eta korrejidorearen aurrean, Joan Eizagi- rrengo Santiago egunean ordainduko zizkion.
rre eskribaua bertan zela, Joan Martinez Olotzagakoa
kontulariak eskribauek idatzitako 20 agiri, 7 zorJoan Bengoetxea arduratuko zen lursailaren saneamenaitorpen eta kontuen zerrenda aurkeztu zituen (ikus duaz. Lekuko hauek izan ziren: Joan Amilibia, Pedro Au[XVI. m. (39-III) 25] agiria).
soroetxea eta Joan Isurola (Zornotza baserriko maizterra).
- 1539-VII-12an, Tolosan, Antonio Saavedra korrejidoreak bi aldeak auzitara onartu zituen. Alde
bakoitzak 9 eguneko epean bere testigantzak eta frogak ekarriko zituen. Joan Herediaren eskariz, korrejidoreak 20 egunera arte luzatu zuen epea.

- 1539-VI-9an, Zestoan, Altzolarats erreka onOndoren, Joan Bengoetxeak Joan Martinez kontudoko Olajaunlizardia izeneko lekuan, Azpeitiko Joan laria eskutik heldu eta Olajaulizardiko saldutako lurAkemendi eskribauaren aurrean Zestoako Joan Ben- sailera sartu zuen. Joan Martinezek haritz bati adar
goetxea eta Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa batzuk moztu zizkion, jabea zela adierazteko.
kontularia (Zestoako Bekolako jauna) elkartu ziren.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Joan Bengoetxeak Olajaunlizardia izeneko lursaila, Joan Martinez Olotzagakoak obligazio-agiria eman
bere haritz eta txaradiarekin, saldu zion Joan Martinez zion Joan Bengoetxeari, hurrengo uztaileko Santiago
kontulariari. Lursailaren mugakide hauek ziren: Altzo- egunean, erositako lursailagatik, 80,5 dukat ordainlarasko erreka eta ibaia, Altzolarats jauregiko hariztia tzeko konpromisoa hartuz.

2.42. irudia.
Valladolidko Pradoko
andre Mariaren
komentua izandakoa.
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- 1539-VII-30ean, Azpeitian, Joan Akemendi eskribauaren aurrean Joan Martinez Olotzagakoa eta
Zestoako Joan Bengoetxea azaldu ziren. Joan Martinezek 40,5 dukat ordaindu zizkion zestoarrari, lursaila
erosita egindako zorraren zati gisa. Beste 40 dukat
geratu zitzaizkion kontulariari ordaintzeko. Lekukoetako bat Martin Arana azpeitiarra izan zen (ikus [XVI.
m. (39-VI) 14] agiria).

2.1.21. Baltzolatarren tratu eta agiriak

Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontularia
Zestoako Maria Lopez Altzolaraskoarekin ezkondu
zenean, Zestoako Bekola etxea, burdinola eta gainerako ondasunak bereganatu zituen. Geroztik auzitan zebilen Joan Lopez Altzolaraskoa koinatuarekin
Valladolidko Kantzelaritzan (ikus V ZESTOA XVI.
MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-V)
15] agiria).

Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Asentzio Arretxe zestoarra, Martin Gartzia Arriolakoa
(Arroako San Esteban elizako bikarioa) eta Esteban
Luberriaga (ikus [XVI. m. (39-III) 6] agiria).

- 1539-III-9an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauak
ahalordea idatzi zuen, Madalena Baltzolak aginduta,
honen senar Joan Larretxerentzat. Madalenak Baltzola baserrian zegokion seniparteagatik, auzitan hastea
espero zuen anaia Joan Martinez Baltzolakoarekin,
eta senarra izango zen Madalenaren ordezkari.

- 1539-III-20an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean Arroako Joan Martinez Baltzolakoa eta Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribaua agertu
ziren. Biek auzia izan zuten zekor baten inguruan,
Joan Lopez Altzolaraskoa fraide jeronimotarra zen eta epaiak zioenez, Joan Perezek Joan Martinezi 3,5
eta Valladolidko Pradoko Andre Mariaren komen- dukat eman behar zizkion hurrengo ekaineko San
tuan zegoen. Komentuko priore eta fraideen eskariz, Joan egunean. Joan Perezek obligazio-agiria eman
1539-XII-9an Kantzelaritzako epaileek errege-agin- zion Joan Martinezi diru hura esandako egunean ordua bidali zioten Pedro Ibañez Etxezarkoa eskribaua- daintzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
ri, komentukoek aurkeztutako lekukoei testigantzak Martinez Baltzolakoa, Gregorio Elizalde eta Asentzio
har ziezazkien. Epaileek bi aldeei 40 eguneko epea Arretxe (ikus [XVI. m. (39-III) 22] agiria).
eman zieten frogak eta testigantzak aurkezteko.
- 1539-III-24an, Zestoan, Esteban Eztiolaren auPedro Ibañez Etxezarkoa eskribauari epaileek ze- rrean zestoar hauek azaldu ziren: batetik, Maria Marhaztu egin zioten lekukoei zer galdera eta nola egin tinez Baltzolakoa (Pedro Artzubiagaren emaztea), eta,
behar zizkien, bere lanagatik zer sari jaso behar zuen, bestetik, Joango Amilibia eta emazte Grazia Arratia.
lekukoei zina hartzea, etab. (ikus [XVI. m. (39-XII) Elkarren artean izandako tratuen kontuak egin zituz17] agiria).
ten, eta Joangok eta Graziak 12,5 dukat zor zizkiotela
Maria Martinezi erabaki zuten, haiek honi balio hori
Joan Lopez Altzolaraskoa fraidea gero jeronimo- ogi errea eramanda jaso ziotelako. Hurrengo Pazko
tarren ordenako jeneral izan zen; baita Kanarietako garizumakoan ordainduko zuten zorra.
apezpiku ere. Gainera, Caceresko Yusteko monasteriora Karlos V.a enperadorea 1556an erretiratu zenean
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan zi2
laguntzaile izan zuen . Kanarietan guantxez mintza- ren: Asentzio Arretxe, Grazian Etorraetxea eta Martin
tzen ziren bertakoak, eta konkistatzaileei euskararen Otxoa Ermukoa. Jarraian Grazia Arratiak, emakume
antzekoa zela iruditzen zitzaien. Apezpiku gaskoia ere ezkondua zelako, zin egin zuen obligazio-agiria bete
izan omen zuten (seguruenik Ipar Euskal Herrikoa) egingo zuela (ikus [XVI. m. (39-III) 26] agiria).
“hizkuntzagatik”3. Ez dakigu Joan Lopez Altzolaras- 1539-III-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikoa euskaldun zestoarra “hizkuntzagatik” izendatu
bauaren aurrean Errezilgo Joan Perez Basabekoa eta
zuten Kanarietako apezpiku.
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Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa merkataria aurkeztu ziren. Joan Perezek Pedro Martinezi hurrengo
apiril osoan Zestoako etxean 8 kintal iltze emango zizkion, buru biribilekoak eta ongi landutakoak. Kintala
ehun librako pisukoa izango zen. Mila iltzek 8 libra
pisatuko zuten, eta ez gehiago.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Gregorio Elizalde, Joan Artiga eta Grazian Etorraetxea (ikus [XVI. m. (39-III) 30] agiria).
- 1539-IV-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: alde batetik, Arroako Domingo
Arretxe-Etxenagusia, seme Joan Etxenagusia eta Iraetako
Fernando Sorazabal, eta, bestetik, Arroako Joan Baltzola.
Aurreko urtean, aita-semeek Joan Baltzolari 14 dukateko
zorra egin zioten (ikus [XVI. m. (38-X) 34] agiria). Egun
hartan, ordea, lehen hirurek 7 dukat itzuli zizkioten Joan
Baltzolari, eta honek ordainagiria eman zien.

te Maria Andres Azkaetakoa agertu ziren. Ahalordea
eman zieten Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari, Joan Martinez Untzetakoari eta Joan Perez
Arranibarkoari, Madalena Baltzolarekin zuten auzian
ordezka zitzaten.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Asentzio Arretxe, Joan Zelaia eta Frantzisko Zubiaurre (ikus [XVI. m. (39-VI) 10] agiria).
- 1539-VI-8an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Larretxe (Larretxebekoa baserrikoa), Madalena Baltzola emaztea eta Joan
Zugasti senidea aurkeztu ziren. Madalena Baltzolak
auzia zuen anaia Joan Baltzolarekin, baina modurik
eta baliabiderik ez zuten senar-emazteek auziari jarraipena emateko.

Egoera horretan, Joan Zugasti senide eta lagunarekin ados jarri ziren, handik aurrera auziaren arduOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: ra, arriskua eta gastu guztiak Joan Zugastiren kontuJoanes Ibañeta apaiza, Asentzio Arretxe eta Frantzis- ra izan zitezen. Auzia amaitu eta behin betiko epaia
zegoenean, lortutako etekinak erdi bana izango ziren
ko Zubiaurre (ikus [XVI. m. (39-IV) 11] agiria).
senar-emazteentzat eta Joan Zugastirentzat. Horreta- 1539-V-5ean, Zestoan, Pedro Martinez Baltzolakoak rako Joan Zugasti prokuradore izendatu zuten, Madaordainagiria eman zion Errezilgo Joan Perez Basabekoari, lenaren izenean prozesuari jarraipena eman ziezaion.
honek hari 8 kintal iltze eman zizkiolako. Esteban Eztiola
Gutxienez Gipuzkoako korrejidorearen behin beeskribauak idatzitako ordainagirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Tomas Amilibia, Domingo Lizarrarats semea tiko epaia eduki arte, Joan Zugastik ezingo zuen Joan
Baltzolarekin inolako itunik edo akordiorik egin, guzeta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39-V) 7] agiria).
tien baimen eta oniritziaz ez bazen. Madalena Baltzo- 1539-IV-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- lak, emakume ezkondua zelako, zin egin zuen agiriak
bauaren aurrean bertan bizi zen Julian Marieta? eta zioena bete egingo zuela.
ospitaleko Joan Baltzola kudeatzailea agertu ziren.
Lekuko debar hauek izan ziren: Martin Gartzia
Julianek ordura arte 36 erreal bilduta zeuzkan Zestoako ospitalearentzat, eta hurrengo bi urteetan 14na Arriolakoa, Domingo Zugasti eta Martin Ibia gaztea
erreal jaso behar zituen. Beraz, bi urte barru, Joan (ikus [XVI. m. (39-VI) 11] agiria).
Baltzolari 64 erreal ordaintzeko obligazio-agiria egin
- 1539-VI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizuen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Txomin Altzolarats, Joan Ernataritz eta Asentzio Arretxe (ikus bauaren aurrean Arroako Joan Baltzola eta Elgoibarko Joan Galarsoro bildu ziren. Elgoibartarrak Joan
[XVI. m. (39-V) 16] agiria).
Baltzolari lehenago 18 dukateko zorra egin zion, bai- 1539-VI-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- na egun hartan 10 dukat itzuli zizkion. Ondorioz, Joan
bauaren aurrean Joan Martinez Baltzolakoa eta emaz- Baltzolak ordainagiria eman zion, lekuko hauek iza- 206 -

2. (1539)

2.43. irudia. arroako
Zugastitxiki.

nik: Tomas Amilibia, Asentzio Amilibia eta Domingo zizkion, abuztuaren 25ean Beduako errenterian zerga
denak ordainduta utzita. 80 dozena ferra astoentzat,
Egurtza (ikus [XVI. m. (39-VI) 17] agiria).
beste 80 dozena mandoentzat eta beste 80 dozena zal- 1539-VI-22an, Zestoako errebalean, Blas Arta- dientzat izango ziren, itsasoko burdin mearekin (hau
zubiaga eskribauaren aurrean Bidaniko Joan Lopez da, Bizkaiko burdin mearekin) ondo egindakoak.
Ibargandakoa eta Zestoako Grazia Baltzola agertu ziPedro Martinezek egun hartantxe ferra guztien
ren. Graziaren senar Joan Etorraetxea zenak 12 dukateko zorra egin zion Albizturko Martin Iruarteri, eta prezioa ordaindu zion (85 marai dozenako). Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Dominzor hura Joan Lopezek ordaindu zuen.
go Baltzola eta Joango Ernataritz (ikus [XVI. m. (39Ondorioz, Grazia Baltzolak tratua egin zuen Joan VII) 15] agiria).
Lopezekin. Graziak 7 dukat ordainduko zizkion, eta
- 1539-VII-28an, Zumaian, Joan Arbestain eskriJoan Lopezek 5 dukat barkatu egin zizkion. Egun
hartan Graziak 4 dukat ordaindu zituen, eta beste 3 bauaren aurrean Debako Grazia Arronak eta Zumaiako
dukatak hurrengo Eguberri egunean emango zizkion. Joan Fernandez Dornutegikoak obligazio-agiria eman
Berez Grazia zuzenbidez ez zegoen zor hura ordain- zioten Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari. Pedrok
tzera behartuta, baina senar zenaren izenean ordain- beste biei Andaluziatik ekarritako upel bat ardo eman
zien, eta haren balioa (10 dukat) hurrengo Eguberrieduko zuen.
tarako ordainduko zioten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo LizaObligazio-agirian lekukoetako bi Zumaiako Migel
rrarats aita, Bartolome Etxabe eta Joan Pagino (ikus
Perez Indanetakoa eta Frantzisko Arlaureta izan ziren.
[XVI. m. (39-VI) 20] agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
- 1539-VII-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Pedro Martinez Baltzolakoa Grazia Arronak konpromisoa hartu zuen Joan Fernaneta Azpeitiko Urrestillako Mateo Errezusta elkartu dez Dornutegikoa obligazio hartatik onik ateratzeko.
ziren. Mateok Pedrori 220 dozena ferra zerbitzatuko Pedro Baltzolak Andaluziako ardoa Graziari bakarrik
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e zion saldu nahi, eta Joan Fernandezek lagundu zion,
baina zor osoa Graziarena zen (ikus [XVI. m. (39VII) 19] agiria).

zestoar hauek izan ziren: Gregorio Elizalde, Bartolome Txiriboga eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m.
(39-XI) 18] agiria).

- 1539-IX-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Fernando Zubeltzu eta Pedro Martinez Baltzolakoa aurkeztu ziren. Fernandok Pedrori 4
kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu zion,
eta zorra burdinak hurrengo Eguberrietan Beduan edo
Iraetako burdinolan utzita ordainduko zion. Lekuko
Domingo Urbieta, Martin Legarda eta Martin Zubiaurre izan ziren (ikus [XVI. m. (39-IX) 17] agiria).

- 1539-XII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Martin Ibarrola eta Zestoako
Pedro Martinez Baltzolakoa agertu ziren. Pedrok
Martini Andaluziatik ekarritako ardoa saldu zion, eta
Martinek konpromisoa hartu zuen hurrengo otsaileko Kandelerio egunean Pedrori 6 dukat ordaintzeko.
Lekuko Pedro Arretxe, Domingo Garratza eta Tomas
Amilibia izan ziren.

- 1539-IX-19an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Mateo Errezusta eta Pedro Martinez Baltzolakoa agertu ziren.
Mateok eta Pedrok egun hartara arte izandako tratuen
kontuak egin zituzten, eta Mateok zor osoa (dukat bat
izan ezik) ordaindu zion Pedrori, eta honek ordainagiria eman zion. Lekuko Martin Legarda, Domingo
Arrona eta Esteban Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI.
m. (39-IX) 18] agiria).

Jarraian, leku berean eta lekuko berak aurrean izanik, Pedro Martinezek ordainagiria eman zion Martini;
izan ere, aipatutako 6 dukatak alde batera utzita, ordura arte izandako gainerako harremanen kontuak egin
baitzituzten (ikus [XVI. m. (39-XII) 15] agiria).

2.1.22. Domenja Akoabarrenaren eta Ana
Lasaoren kontratuak

- 1539-III-27an, Zestoan, Esteban Eztiola es- 1539-X-28an, Zestoako zubian, Esteban Eztiola- kribauaren aurrean, batetik, Domenja Akoabarrena
ren aurrean Azpeitiko Beltran Oiartzabal eta Arroako (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna), eta, besteJoan Baltzola azaldu ziren. Beltranek Joani 8 ahuntz tik, Arroako Joan Larretxe eta Grazia Mirubia emaz36 errealean erosi zizkion, eta zorra hurrengo urteko tea agertu ziren. Domenjak obligazio-agiria eman
ekainean, San Joan egunean, ordainduko zion. Le- zien senar-emazteei, 50,5 dukateko zorra ordaintzeko
kuko hauek izan ziren: Azpeitiko Martin Ugarte eta konpromisoa hartuz. Kopuru hura orduan Martin ZuZestoako Joan Arano eta Andres Idiakaitz (ikus [XVI. biaurrerenak ziren zenbait ganadurengatik, bi upelenm. (39-X) 30] agiria).
gatik eta soro batengatik zor zien Joani eta Graziari.
Domenjak zorra 15 egun barru ordainduko zien.
- 1539-XI-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Belez Arbestain-Ibañarrietakoa, emazAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Asente Isabel Etxezarreta eta Pedro Martinez Baltzolakoa tzio Arretxe eta Frantzisko Zubiaurre, Elgoibarko
agertu ziren. Pedrok senar-emazteei zorretan 22 dukat Joan Martinez Arregikoa merioordea, eta Azpeitiko
balio zuten Andaluziako hiru zahagi ardo eman zizkien. Joan Zubiaurre (ikus [XVI. m. (39-III) 35] agiria).
Hauek zorra epeka ordainduko zioten Pedrori: 4 dukat
hurrengo Eguberrietan, beste 4 dukat inauteri egunean,
- 1539-IV-14n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua4,5 dukat Pazko garizumakoan, 5 dukat Pazko maiatze- ren aurrean hauek agertu ziren: batetik Arroako Joan
koan eta 5,5 dukat abuztuko Andre Mariaren egunean. Larretxe eta emazte Grazia Mirubia, eta, bestetik, Domenja Akoabarrena (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren
Jarraian Isabel Etxezarretak zin egin zuen obli- alarguna eta seme-alaben ordezkaria). Joan Larretxek
gazio-agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko hiru Domenjari ordainagiria eman zion, honek lehenago
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2.44. irudia. arroako
Ibarrolazar.

Lehen bi urteetan udan maizterrak Anari bina gazegindako 50,5 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
Lekuko hauek izan ziren: Elgoibarko Migel Plazakoa, tanbera emango zizkion, eta gero urtero lau gaztaneta Zestoako Antonio Lizarrarats, Domingo Arrona eta bera. Anak Kristobali baserria erreteila eginda eta aldeak konponduta utziko zion.
Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39-IV) 22] agiria).
- 1539-V-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
Zabaleta baserria hurrengo San Migel egunetik hasita 6 urterako errentan emateko kontratua idatzi zuen.
Nagusia Ana Lasao alarguna zen, eta maizterra Kristobal Olaskoaga.

Kristobalek soroetako itxiturak egin behar bazituen, lehen urteko errentatik anega bat gari deskontatuko zitzaion Anari. Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi aldeek beren asmoen berri emango
zioten elkarri, baserrian jarraitzeko ala uzteko.

Zabaleta baserriaren barrenean Esteban Aisoro
bikarioak landatutako sagastia eta bertako udareondosaila Anak beretzat gorde eta ez zituen errentan eman.
Zabaleta baserrian maizterrak ganaduak erdi bana haziko zituen. Behar bezala zaindu eta gobernatuko zituen Kristobalek, eta, abereren bat galtzen zenean, haren seinalea erakutsi egin beharko zuen. Beste inoren
ganadurik ezingo zuen eduki maizterrak. Kristobalek
ganaduen erdia Anari etekinetik ordainduko zion.

Kontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Domingo Gorosarri eta Bartolome Loiola (ikus [XVI. m. (39-V) 11] agiria).
- 1539-VII-14an, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zumarragako Joan Otxoa Oraakoa
eta Azpeitiko Joan Martinez Oraakoa, eta, bestetik,
Zestoako Domenja Akoabarrena alarguna. Domenjak
beste biei uztarrirako hezitako idi parea saldu zien, eta
zorretan 11 dukat utzi zizkioten. Zorra 1540ko abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten.

Baserriko gaztaina eta intxaurra erdi bana izango ziren. Errentan emandako sagastietako sagarra, dena Kristobalentzat izango zen. Maizterrak errenta gisa urtero
Ana Lasaori 4 anega gari emango zizkion. Kristobalek
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zubiaurre, Marurtero utziko zion Ana Lasaori iminaren laurden linazi tin Zubiaurre, Domingo Akoabarrena eta Martin Otxoa
ereiteko soroa laiatuta; baita behar zen simaurra ere.
Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. (39-VII) 10] agiria).
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- 1539-VIII-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Ana Lasao eta Grazia Ezkioga elkartu ziren. Ana Lasaok Zestoako Zabaleta baserria bi
urterako errentan eman zion Graziari. Epea hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen kontatzen.
Badirudi Kristobal Olaskoagarekin aurreko maiatzaren 6an egindako errentamendu-kontratua deuseztatu
egin zutela.
Grazia Ezkiogak sagarrondoak urtero aitzurtu eta
bi urtez behin simaurtuko zituen. Sagarra erdi bana
hartuko zuten, eta biltzeko lana ere erdi bana egingo zuten. Baserriko gaztainaren herena Graziarentzat
izango zen eta bi heren Ana nagusiarentzat. Gaztaina biltzeko lana erdi bana izango zen. Intxaurra eta
udarea ere erdi bana egingo zuten. Aranak eta pikuak
Grazia maizterrarentzat izango ziren. Maizterrak Ana
nagusiari urtero oiloa emango zion Eguberrietan.

Goiburu eta Joango Aranburu-Gorosarri (ikus [XVI.
m. (39-VIII) 2] agiria).
- 1539-XII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ana Lasao alarguna eta Martin
Gabiria aurkeztu ziren. Anaren Zabaleta baserrian 8
urtean maizter izan zen Martin, eta errentak ordaindu
zituelako, ordainagiria eman zion nagusiak maizterrari. Egun hartara arte izandako gainerako harremanen
kontuak ere egin zituzten.
Martin Gabiriari lan bat geratu zitzaion Zabaleta
baserrian egiteko. Bertako sagasti eta soroetako hesiak behar bezala eginda utzi behar zituen. Lekuko
Martin Otxoa Ermukoa, Joan Artiga eta San Joan
Amezketa izan ziren.

Jarraian, Martin Gabiriak obligazio-agiria eman zion
Ana Lasaori, bi urteko epean Zabaletako sagasti eta soGraziak urtero Anari bi hilabetean, ugari ze- roetan itxiturak behar bezala egin eta uzteko. Epearen
goenean, 2 errealen esnea emango zion. Maizterrak hasiera aurreko iraileko San Migel eguna izan zen.
nagusiari urtero anega bat gari eta anega erdi artatxiki
Anak eta Martinek bere garaian Joan Martinez Amilemango zion. Baserriko ganadu guztiak erdi bana haziko zituen Grazia Ezkiogak. Graziak etxean nahi zi- ibikoa eskribauaren aurrean egindako errentamendutuen pertsonak edukiko zituen, baina Martin Gabiria- kontratuan ezarri zen itxiturak ondo uzteko baldintza.
ren alaba zaharrena ez. Errentamendu-kontratuan le- Ganaduak sagasti eta soroetara ez sartzeko moduan
kuko hauek izan ziren: Martin Intxaurregi, Domingo eduki behar ziren hesiak. Martin Gabiriak itxiturak

2.45. irudia.
Zumarragako
oraagoikoa baserria.
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2. (1539)

2.46. irudia.
txiribogako “Forjas
Iraeta”.

konpontzen ez bazituen, Anak beste norbaiti eskatu ahal Marina Eizagirreri Gaztelako 10 errealeko zorra egin
izango zion konpon zitzan, baina gastuak Martinen kon- zion. Zorra ordaindu ez ziolako, Marinak, korrejidorearen aginduz, ondasunak exekutatu egin zizkion.
tura izango ziren (ikus [XVI. m. (39-XII) 32] agiria).

2.1.23. Txiribogatarren kontratu eta
agiriak

Egun hartan, ordea, Katalina Txiribogak eta Maria
Joango Altzolaratsek 13 errealen (3 erreal auzi-gastuengatik ziren) obligazio-agiria eman zioten Marinari,
- 1539-III-15ean, Zestoako Txiribogan, Esteban Ez- eta konpromisoa hartu zuten hurrengo abuztuko Andre
tiola eskribauaren aurrean Maria Joango Altzolarats Maria egunean zorra ordaintzeko. Lekuko Azpeitiko
aurkeztu zen. Ahalordea eman zien Bartolome Txiri- Frantzisko Zarate merioordea, eta Zestoako Bartolome
bogari eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Txiriboga eta Balento Etxezarreta izan ziren.
Joan Perez Arranibarkoa, Joan Martinez Untzetakoa
Jarraian Katalinak eta Maria Joangok zin egin zueta Beltran Arizmendi prokuradoreei, Aiako Madaleten obligazio-agiriaren aurka ez zutela ezer argudiana Ostolatzarekin zuen auzian ordezka zezaten.
tuko (ikus [XVI. m. (39-III) 12] agiria).
Maria Joangok Madalenari soinekoa maileguz
- 1539-VI-4an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauak
eman zion, eta hondatu egin ziolako auzitara eramango zuen. Lekuko honako hauek izan ziren: Azpeitiko ahalorde-agiria idatzi zuen. Bartolome Txiriboga,
Frantzisko Zarate merioordea, eta Zestoako Balento Martin Txiriboga eta Katalina Txiriboga anai-arrebek
Etxezarreta eta Joan Bengoetxea gaztea (ikus [XVI. lehenago tratua egina zuten Txiribogako etxea, burdinola etab. bereganatzeko eta 460 dukat Zumaiako
m. (39-III) 11] agiria).
Martin Diaz Mirubikoari epeka ordaintzeko (ikus
- 1539-III-15ean, Zestoako Txiribogan, Esteban [XVI. m. (38-IV) 24] agiria).
Eztiola eskribauaren aurrean Maria Joango AltzolaMartin Diazekin auzia izango zuten anai-arrebek,
rats eta Katalina Txiriboga aurkeztu ziren. Pedro Zumaiaren alaba zen Katalina Txiriboga, eta Azpeitiko eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Bel- 211 -
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tran Arizmendi, Joan Perez Arranibarkoa eta Joan tan onartutako balioespenaren arabera. Hiru eguneko
Martinez Untzetakoa prokuradoreei ahalordea eman epean ordaindu behar zizkioten Bartolomek eta Dozieten, ordezka zitzaten. Lekuko Zestoako Fernando mingok auzi-gastuak Martin Diazi.
Iribarrena eta Beltran Urbieta, eta Arroako Fernando
Martin Diaz, gainera, kexu azaldu zitzaion korreSorazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (39-VI) 4] agiria).
jidoreari, exekutaturiko ondasunak saneatu gabeak
Zestoako Txiribogako etxea, burdinola eta errota zirelako (kargak edo loturak zituztelako). Ondasunen
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak bereganatuta edu- saneamenduaren ardura Joan Amilibia? maisuak zueki zituen 1537. urtera arte, baina orduan Bartolome nez gero, hau atxilotzeko eta preso edukitzeko aginTxiribogak eta honen fidatzaile Domingo Arronak dua eman zion korrejidoreak merioari.
tratua egin zuten Martin Diazekin. Bartolomek eta
- 1539-IX-1ean, Zestoan, Domingo Arronak Martin
Domingo fidatzaileak zorra epeka hamar urtean ordainduko ziotelako, hauen esku geratu ziren Txiribo- Diaz Mirubikoari 20 kintal burdina eta 16 dukat orgako ondasunak (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN daindu zizkion, hau da, zor osoaren hamargarren zatia
(1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-VIII) 21] agiria). eta auzi-gastuak (ikus [XVI. m. (39-VIII) 17] agiria).
- 1538-IV-26an Bartolomek eta Domingok Txiribogako ondasunak errentan ematea adostu zuten Bartolomeren anai-arrebekin (ikus [XVI. m. (38-IV) 24] agiria).

2.1.24. Iraetako Maria Perez IdiakaitzLilikoa andrearen agiriak

- 1539-I-25ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribaua- 1539-VIII-21ean, Azkoitian, Antonio Saavedra ren aurrean Arroako Domingo Etxenagusia-Arretxe
korrejidoreak agindua eman zion Probintziako Alon- eta Joan Etxenagusia semea azaldu ziren. Konpromiso Valenzuela merio nagusiari. Bartolome Txiribogak soa hartu zuten Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa
eta Domingo Arrona fidatzaileak Martin Diaz Miru- andreari 20 kintal burdina eta 6 dukat maiatzeko Pazbikoari ez zioten 227 kintal burdina pletinaren, 151 ko egunean ordaintzeko. Kintalak Iraetako burdinodukaten eta 317 marairen hamargarren parteari (lehen lan utziko zituzten, zergak ordainduta.
ordainketa-urteari) zegokiona ordaindu.
Kintal haien ordainetan Domingok eta Joanek
Ondorioz, korrejidoreak exekutatu egin zizkion Iraetako etxeak Aldapen zituen basoak hartu zituzten
Domingo Arronari Zestoako hiribilduan zuen etxea, egur-ikatza egiteko. Haritzak gurutze-markaz aukeraGallari baserria eta Arroako baserria beren ondasune- tuta zeuden, eta ilgoran, aldaxka utzita, behar ziren
kin. Enkantean gehien eskaini zuena Martin Diaz Mi- adarrak (eta ez lehenago utzitako adar zaharrak) mozrubikoa izan zen: egin zioten zorra (hamargarren za- tuko zituzten txondorra egiteko. Beste 6 dukatak Iraetia) gehi erreal bat. Domingo Arronak hiru egun eduki tako andreak maileguz eman zizkien aita-semeei.
zituen ondasunengatik gehiago eskaintzeko, baina ez
zen agertu.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
Arano, Pedro Iribarrena eta Asentzio Arretxe (ikus
Horregatik, merio nagusiak edo merioorderen ba- [XVI. m. (39-I) 25] agiria).
tek Martin Diaz lekuan bertan ondasunetara sartu eta
jabetza emango zioten. Joan Izagirre eskribauak ida- 1539-II-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskritzi zuen agiria korrejidorearen aginduz.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Maria
Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andre alarguna) eta,
Martin Diazek ondasunen exekuzioan guztira 562 bestetik, Aiako Pedro Bidaola eta Domingo Bidaola.
maraiko gastuak egin zituen, korrejidoreak egun har- Pedrok eta Domingok Maria Perezi 5,5 dukat eman
- 212 -

2. (1539)

2.47. irudia. Iraetako
telleria.

zizkioten, eta egun hartara arte bi aldeen artean izan- tako andre alarguna) eta Domenja Urbieta azaldu zidako tratuen kontuak garbituta geratu ziren. Maria ren. Maria Perez alargunak Joan Beltran Iraeta senar
zenak testamentuan Domenja Urbietari birjintasunaPerezek ordainagiria eman zien aiarrei.
gatik agindutako 26 dukat eman zizkion. Ondorioz,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez Domenjak ordainagiria eman zien Maria Perezi eta
Egiakoa, Tomas Azkona (Nikolasen morroia), eta Pe- oinordekoei. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Martinez Lilikoa apaiza, Joan Zabala alkatea, Martin
dro Iribarrena (ikus [XVI. m. (39-II) 26] agiria).
Ipintza eta Martin Akoa.
- 1539-IV-10ean, Iraetako olatxoan, Esteban EzJarraian, leku berean, Domenja Urbietak 18 dukat
tiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako ama alar- San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari eman
guna), eta, bestetik, Domenja Akoabarrena (Martin zizkion, gordailuan eduki zitzan. Diru haiek DomenIbañez Zubiaurrekoaren alarguna) eta seme Frantzis- jak eskatu ahala eman egingo zizkion lizentziatuak.
ko Zubiaurre. Iraetako andreak eta bere senar Joan Lekuko Joan Martinez Lilikoa, Joan Zabala eta MarBeltran Iraeta zenak Martin Ibañezekin eta Domenja tin Akoa izan ziren (ikus [XVI. m. (39-IV) 17] agiria).
Akoabarrenarekin izandako tratuen kontuak egin zi- 1539-IV-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrituzten. Maria Perezek 20 dukat eta 8 erreal zor zizkiela onartu zuten, eta orduantxe ordaindu zien zorra bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Joan Martinez
Iraetako andreak ama-semei. Ondorioz, hauek ordain- Egiakoa (Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren
izenean) eta Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua.
agiria eman zioten Maria Perezi.
Maria Perezek Aiako Etxeta bailaran zeukan ElorLekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Artazu- mendi baserria zaharkituta zegoen, eta Joan Zabalak
biaga, Joan Urbieta eta Joan Lizarrarats (ikus [XVI. oso-osorik berrituko zion.
m. (39-IV) 13] agiria).
Teila eta teilatua kenduta dena eraitsiko zuen, eta
- 1539-IV-13an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- neurri bereko baserri berria eraikiko zuen Joanek leku
bauaren aurrean Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Irae- berean, baina gailurra beso eta erdi gorago geratuko
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zen. Etxean bertan zegoen zur ona (pipiak jo gabea) ten eskubideak eta ondasunak hipotekatuta geratu
erabili ahal izango zuen, eta gainerakoa (oholak eta ziren Maria Perezen alde.
habeak) dena berria izango zen. Behean nolako gela
Senar-emazteek zin egin zuten obligazio-agiriak
edo “ganbara” egin ere zehaztu zuten.
zioena bete egingo zutela. Lekuko hiru zestoar hauek
Lan guztiak hurrengo ekaineko San Joan egune- izan ziren: Joanes Ibañeta, Pedro Martinez Baltzorako amaituta egongo ziren. Maria Perezek eman- lakoa eta Domingo Ezenarro.
go zion Joani behar zuen zur guztia, hark Bedaman
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
zituen basoetan. Joanek zura han landu ondoren,
Maria Perezen kontura garraiatuko ziren Elormen- Martin Egaña-Arangurenek bere ondasunak izendadiraino. Maria Perezek, gainera, Joan Zabalak behar tu zituen. Aranguren baserrian ama zenaren aldetik
zituen iltze, burdinazko pieza eta teilak baserriraino eskubideak zituen, eta aitaren aldetik etorkizunean
izango zituen.
garraiatuta emango zizkion.
Martin, hain zuzen, Graziana Aranorekin ElizaMaria Perezek zurgin-maisuari 39 dukat ordainduko zizkion guztira hiru alditan: egun hartan 8 ren arabera ezkonduta zegoen, eta bere ondasun eta
dukat, zoruko oholak ipintzen hasten zirenean 17 eskubide guztiak ezkontzara dohaintza gisa eraman
zituen, emaztea eta biak jabe izan zitezen. Ondasun
dukat, eta gainerakoa baserria amaitutakoan.
haiek ezingo zituzten saldu, zegokien ordaina MarKontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Joango tinek edo Grazianak jaso gabe (ikus [XVI. m. (39Amilibia, Asentzio Arretxe, Joan Ezenarro? eta De- VIII) 4] agiria).
bako Domingo Baztan (ikus [XVI. m. (39-IV) 24]
- 1539-X-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola esagiria).
kribauaren aurrean Ana Ipintza eta Maria Perez
- 1539-IV-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andre alarguna) elkartu
kribauaren aurrean Gregorio Arano eta Joan Arano ziren. Ana Ipintza alargunak Maria Perezi 2 dukat
anaiak azaldu ziren. Iraetako Maria Perez Idiakaitz- maileguz hartu zizkion, eta lehenago Anaren Joan
Lilikoa alargunak 4 kintal burdina pletinaren balioa Martinez Ibañetakoa senar zenak beste 3 koroa zomaileguz eman zien, eta haiek honi zorra burdinak rretan hartu zizkion. Ana Ipintzak obligazio-agiria
Beduan hurrengo Eguberrietan emanda ordainduko eman zion Maria Perezi, zor osoa urtebeteko epean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
zioten.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Gorosarri,
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Asentzio Arretxe eta Martin Arano, eta Arroako Migel Altzate eta Simon Albiztur (ikus [XVI. m.
Peru Joan Arano (ikus [XVI. m. (39-IV) 30] agiria). (39-X) 7] agiria).
- 1539-VIII-5ean, Zestoako errebalean, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
ziren: batetik Aizarnako Martin Egaña-Aranguren
eta emazte Graziana Arano, eta, bestetik, Iraetako
Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andre alarguna.
Maria Perezek senar-emazteei 20 dukat maileguz
eman zizkien, eta zorra urtebeteko epean ordainduko zioten. Bitartean Aranguren baserrian zituz-

2.1.24.1. Arroako Joan Zugastirekin izandako
harremanak
- 1539-II-7an, Iraetan, bertako Maria Perez
Idiakaitz-Lilikoa (Joan Beltran Iraetaren alarguna),
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean agertu zen.
Maria Perezek zioenez, 1538-X-11n bera Guadalupeko Andre Mariaren elizara probintziatik kanpo
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Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
aurrean zirela, Joan Zugastik obligazio-agiria eman
zien Nikolas Martinez Egiakoari (Iraetako jaunari)
eta Fernando Sorazabal olagizonari. Azken bi hauek
lehenago obligazio-agiria eman zioten Zumaiako
Joan Ruiz Arteagakoari, Joan Zugastik egin zion
Hala ere, egun hartan betiko zentsua deusezta- 20 dukateko zorra eta 24 errealeko auzi-gastuak ortzea erabaki zuten bi aldeek. Maria Perezek ez zi- daintzeko. Joan Ruizi egindako beste 25 kintal eta
tuen bere 200 dukatak ordainduko. Nikolas Martinez 30 libra burdinako zorra Maria Perez Idiakaitz-LiEgiakoak eta Fernando Sorazabalek, Zumaiako Joan likoari ordainduko zion Joan Zugastik.
Ruiz Arteagakoari, 24 kintal eta 31 libra burdina
Joan Zugastik Nikolas Martinez eta Fernando
eman zizkioten Joan Zugastiren izenean, eta Joan
Zugastik burdina haiek ordainduko zituen. Betiko Sorazabal onik eta kalterik gabe aterako zituen zor
zentsua baliogabetzeko agiri hartan lekuko hauek hartatik.
izan ziren: Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa eta
Egun berean, Zestoan, Esteban Eztiolak obligaJoanes Garratza apaiza, eta Arroako Joan Zubeltzu
zio-agiria idatzi zuen. Bertan Arroako Joan Zugas(ikus [XVI. m. (39-II) 11] agiria).
tik konpromisoa hartu zuen Iraetako Maria Perez
- 1539-II-7an, Iraetako burdinolan, Esteban Ez- Idiakaitz-Lilikoari 25 kintal eta 31 libra burdina hutiola eskribauarekin bertako Fernando Sorazabal rrengo ekaineko San Joan egunean Beduan ordainolagizona, Nikolas Martinez Egiakoa eta Arroako tzeko; izan ere, burdin haien balioa Maria Perezek
Joan Zugasti elkartu ziren. Fernandok eta Nikolasek Zumaiako Joan Ruiz Arteagakoari eman zion, Joan
Joani 145 dukat eta 2 erreal ordaindu zizkioten, eta Zugastik egindako zorragatik.
honek haiei ordainagiria eman zien. Lekuko arroar
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zeshauek izan ziren: Joan Etxenagusia, Peru Joan Arano
toako Grazian Etorraetxea eta Asentzio Arretxe, eta
eta Martin Ibarrola.
joana zela, Arroako Joan Zugastik bere ondasunen
bermeaz obligazio eta betiko zentsuko agiria egin
zuen (ikus [XVI. m. (38-X) 10] agiria). 200 dukat
eman behar zizkion Iraetako andreak Joan Zugastiri,
eta honek hari urtero 10 dukateko zentsua.

2.48. irudia. Iraetako
zubia.

- 215 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

Debako partean Iraetan bizi zen Fernando Sorazabal Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andre alarguna) agertu ziren. Maria Perezek Aiako Irarragorriko
(ikus [XVI. m. (39-II) 12] agiria).
(orain Illarragorriko) errota 8 urterako errentan eman
zion. Errenta aldia hil hartako 24an, San Joan egu2.1.24.2. Aiako Irarragorri errotako lanak eta
nean, hasi zen. Errotarekin batera errentan eman zizerrentamendua
kion bertako intxaurrondoak, baratzea eta Beibategin
- 1539-III-17an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribaua- Bedama aldera zegoen lursaila.
ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Errezilgo
Joan Aialdek urtero nagusiari 10 anega gari, anega
Joan Zabala zurgin-maisua, eta, bestetik, Iraetako Maria
Perez Idiakaitz-Lilikoa andre alarguna. Maria Perezek bat artatxiki eta kapoi parea emango zizkion errenAiako Bedaman, Irarragorri (orain Illarragorri) izeneko ta gisa. Hurrengo Eguberri egunean 5 anega gari, 0,5
errota zeukan. Leku hartan Joan Zabalak bi errota edo anega artatxiki eta kapoi parea ordainduko zizkion,
igara ipiniko zituen (Bengoetxeko errotak bezalakoak). eta hurrengo urteko San Joan egunean beste 5 anega
gari eta 0,5 anega artatxiki.
Hark egingo zituen turtukiak eta errotarriak.
Lan horretarako errotan lurra zulatu eta estolda
irekita, dena garbituko zuen. Bertako tresneria osoa
ipiniko zuen, eta konponketa guztiak egingo zituen.
15 beso nagusi luze eta 9 beso nagusi zabaleko etxea
ere, oholez itxita bere teilatu eta guzti, eginda emango
zion Maria Perezi.

Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago alde
bakoitzak besteari bere asmoen berri emango zion,
errentan jarraitzeko ala errota uzteko. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Tomas Azkona, Martin Akoa eta Antonio Lizarrarats apaiza (ikus [XVI. m. (39-VI) 27] agiria).

2.1.24.3. Fernando Sorazabalen ondasunez
Iraetako andre alargunak errota eraikitzeko behar jabetzea eta honen ahalordeak
zen zura bere Saiazko alkatetzako Bedamako baserrien basoetatik emango zion Joan Zabalari; baita - 1539-X-12an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauabehar zituen iltze eta burdinazko piezak ere. Maria ren aurrean Fernando Sorazabal eta Maria Perez
Perezen kontura izango zen estolda irekitzeko lana. Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andre alarguna) elkartu
Teila Maria Perezek eman eta garraiatuko zuen. Zur- ziren. Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak azken
gin-maisuak, berriz, mendian oholak egin eta garraia- bi urteetako errenta zor zion (Iraetako burdinolarena),
hau da, 180 kintal burdina, erdia pletinatan eta erdia
tu egingo zituen.
barratan. Beste 88 kintal burdina ere zor zizkion MaJoan Zabalak guztira 24 dukat kobratuko zituen. ria Perezi, honen basoak ustiatu zituelako, Martin PeOrduantxe 10 dukat eta 2 erreal ordaindu zizkion alar- rez Idiakaizkoa eskribau zenak egindako kontratuaren
gunak, eta beste 6 dukat lehendik kobratuta zeuzkan. arabera. Gainera, beste 6 kintal ere maileguz emanak
Azken 8 dukatak lana erabat amaitutakoan, apirilaren zeuzkan Maria Perezek.
amaieran, kobratuko zituen.
Beraz, Iraetako andreak zor hura Fernando SorazabaKontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Irae- li edota Lope Irureri kobratzeko zeukan. Dena den.
tako Nikolas Martinez Egiakoa jauna, Zestoako Erra- Fernandok onartu egin zuen bere zorra zela, eta ormus Edarritzaga, eta Arroako Joan Etxenagusia (ikus dainetan bere ondasun hauek emango zizkion Maria
Perezi: Arroako Azkaetako Gabarainerreka (oraingo
[XVI. m. (39-III) 17] agiria).
Zebainerreka?) izeneko etxea bere ondasunekin, 70
- 1539-VI-28an, Iraetan, Esteban Eztiola eskri- ardi eta ahuntz, 6 behi, 3 mando, Iraetako burdinolako
bauaren aurrean Aiako Joan Aialde maizterra eta hauspoak, burdinola aurrean zeukan burdin mea, eta
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2.49. irudia. arroako
azkaetako txabola.

Debako Kontzejuari erositako basoak (Joan Armendia hauspoak eta burdin mea (astebetean lantzekoa) eman
eta Joan Perez Areitzagakoa bazkide zituela). Basoak zizkion Maria Perezentzat. Arroako Martin Gartzia
Debako lurretan Matxaranen, Makaztegin, Arroako Arriolakoa eta Joan Zubeltzu apaizak izan ziren lekuko.
burdinolaren presa ondoan, Zubeltzuko presa ondoan,
Egun berean Esteban Eztiola eskribaua, Grazian
Azkaetako mendietan eta Elorriagan zeuden.
eta Joan ahalordedunak Arroako Azkaeta baserrian
Ondasun haien balioa 288 kintal burdinakoa zen, ziren. Baserria bere ondasun guztiekin (Endoia eta
eta haiek Maria Perezi emanda zorra kitaturik gera- Zubeltzu aldera zeuden sagasti, lursail eta abarretuko zen. Fernando Sorazabalek ahalordea eman zien kin) Grazianek Joani eman zion, eta honek bere gain
Arroako Grazian Leizaolari eta Zestoako Martin Ara- hartu zuen jabetza Maria Perezen izenean. Petri Sara
nori ondasun haiek, Fernandoren izenean, Maria Pe- eta emaztea zeuden maizter baserrian. Lekuko arroar
rezi emateko. Aldi berean, Maria Perezek ahalordea hauek izan ziren: Martin Ibarrola, Pedro Leizaola eta
eman zien Arroako Pedro Otalorari eta Joan Etxena- Domingo Leizaola.
gusiari, ondasun haiek Maria Perezentzat jasotzeko.
Jarraian, Grazian Leizaolak Joan Etxenagusiari 30
Agirian lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez ahuntz, 30 ardi eta 6 behi eman zizkion Maria PerezEgiakoa, Tomas Azkona eta Arroako Joan Armendia entzat. Petri Sarak eta emazteak adierazi zutenez,
ahuntz eta ardien erdia eta behien laurdena haiena zen.
gaztea.
Ondoren, eskribaua, Grazian eta Joan Maxtaranen
Jarraian Fernando Sorazabalek zin egin zuen agiriak zioen guztia bete egingo zuela eta hark zioenari ziren. Han Fernandok Debako Kontzejuari erositako
basoen jabetza hartu zuen Joan Etxenagusiak Maria
ez ziola aurka egingo.
Perezen izenean. Joan Perez Areitzagakoak eta Joan
- 1539-X-13an, Iraetako burdinolan, Arroako Gra- Armendiak ere partea zuten baso haietan.
zian Leizaola azaldu zen Esteban Eztiola eskribauarekin,
Egun berean Martin Azkaetaren eta Maria Joanes
Joan Etxenagusia ere bertan izanik. Grazianek, Fernando Sorazabalen izenean, Joan Etxenagusiari burdinolako Azkaeta amaren basoetan ziren. Fernando Sorazaba- 217 -
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lek bertako adarrak erosi zituen egur-ikatza egiteko,
eta haien jabetza Joan Etxenagusiak hartu zuen Maria
Perezentzat.
Hurrengo Zubeltzu ondoko Makaztegira joan ziren, Zubeltzuko presa zaharrera. Han Andutz mendi
aldera Debako Kontzejuari Fernando Sorazabalek
erositako basoez Joan Etxenagusia jabetu zen, Maria
Perezen izenean. Lekuko bakarra izan zen: Fernando
Zubeltzu.
- 1539-X-12an, Iraetan, Fernando Sorazabalek ahalordea eman zien emazte Maria Martinez Sorartekoari
eta Nikolas Martinez Egiakoari, Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Maria eta Nikolas edozein pertsonak
Fernandori egindako zorrak kobratzen saiatuko ziren.
Zordunak auzitara eraman ahal izango zituzten, eta
komeni zenean arbitro epaileak ere izendatuko zituzten. Kontratuak egiteko ahalmena ere bazuten. Agirian lekuko hauek izan ziren: Tomas Azkona, Bartolome Armendia eta Joan Armendia.
Jarraian, Fernando Sorazabalek beste ahalorde bat
eman zien hauei: errege-gortean zebiltzan Amador
lizentziatuari, Joan Untzetari, Jofre Sasiolari, Joan
Arabari eta Antonio Beltrautzari? Ahalordea eman
zien, halaber, Valladolidko Kantzelaritzako prokuradore hauei: Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Lazkanori,
Pedro Perez del Burgori, Joan Ruiz Gamarrakoari eta
Joan Cortiguerari.

alarguna) aurkeztu zen. Bertan zen Maria Martinez
Sorartekoa ere, hau da, Fernando Sorazabal olagizonaren emaztea. Maria Perezek ahalordea eman zien
Debako San Joan Arriolari eta Pedro Azirori, eta Iraetako Tomas Azkonari. Hauek Debako alkatearen edo
alkateordearen aginpidearen bidez, Maria Perezek eta
Fernando Sorazabalek Iraetako burdinolaz egindako
errentamendu-kontratuaren kopia aterako zuten. Kontratua Martin Perez Idiakaizkoa eskribau zenak idatzia zen bere garaian.
Orduan Maria Martinez Sorartekoak adierazi zuenez, hark senarraren ahalordea zuen, eta ez zion oztoporik ipiniko agiriaren kopia ateratzeari. Nahikoa
izango zen eskribauak kopia idatzi eta lekukoen aurrean originalarekin erkatuz ikertzea. Horretarako
ahalordea eman zien San Joan Arriolari, Pedro Azirori
eta Tomas Azkonari.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez
Egiakoa, Grazian Leizaola eta Migel Arrazubia (ikus
[XVI. m. (39-X) 25] agiria).

2.1.25. Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jaunaren agiriak

- 1539-I-23an, Aizarnan, Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoa jaunak Esteban Eztiola eskribauaren bidez
ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko
Joan Perez Arranibarkoari, Joan Herediari, Beltran
Arizmendiri eta Joan Martinez Untzetakoa prokuraHaiek Fernando Sorazabalentzat errege-aginduak doreei.
lortzen saiatuko ziren. Fernando gizon kaparea zen,
eta, ondorioz, eskubideak gorde ziezazkioten babesAzpeitiko Soreasuko San Sebastian elizako apaiz
agiria lortuko zuten, zorrengatik Fernando preso har batzuekin auzia zuen, hauek haren arreba Katalina
ez zezaten, armak ken ez ziezazkioten eta errespeta Egiaren hileta eta aginduengatik dirua kobratzea zezezaten.
gokiela argudiatzen zutelako. Ahalordea jasotakoek
ordezkatuko zuten Nikolas auzian. Lekuko zestoar
Agirian lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez hauek izan ziren: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Egiakoa, Tomas Azkona eta Joan Armendia gaztea lizentziatua, Pedro Iribarrena eta Martin Akoa (ikus
(ikus [XVI. m. (39-X) 9] agiria).
[XVI. m. (39-I) 21] agiria).
- 1539-X-24an, Iraetan, Esteban Eztiolaren aurrean Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andre

- 1539-II-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
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2. (1539)

2.50. irudia. Iraetako Granero.

jaunak ahalordea eman zien honako hauei: Zestoako zentziatua, Martin Akoa, Fernando Sorazabal eta Joan
Martin Otxoa Ermukoari, Domingo Gorosarriri eta Goienetxea (ikus [XVI. m. (39-II) 9] agiria).
Tomas Azkonari (Nikolas Martinezen morroiari), eta
- 1539-IX-13an, Ibañarrietan, Zumaiako Joan ArDebako parteko Pedro Otalorari, Fernando Sorazabali
bestain eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
eta Grazian Leizaolari.
batetik Joanes Irigoien (adingabeko Txomin Irigoien
Nikolas Martinezek auzia zuen Azpeitiko apaize- semearen izenean), eta, bestetik, Zestoako Nikolas
kin eskubide batzuei buruz, eta ahalordea jasotakoek Martinez Egiakoa eta Zumaiako Maria Domingez
ordezkatuko zuten. Agirian lekuko zestoar hauek izan Dornutegikoa alarguna.
ziren: Asentzio Arretxe, Joanes Ibañeta apaiza eta EsJoanes Irigoienek auzia zuen beste biekin korrejidoteban Artiga (ikus [XVI. m. (39-II) 24] agiria).
rearen aurrean; izan ere, Katalina Arteagari Zumaiako
- 1539-II-4an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribaua- Azkarate baserria bere ondasunekin (jabea Nikolas
rekin bertako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa alargu- Martinez izanik) eta Odieta errebaleko sagastia (Maria
na, Maria Beltran Iraeta alaba eta Nikolas Martinez Domingez jabe izanik) exekutatu egin zizkion. KataliEgiakoa suhia elkartu ziren. Lehenago, 1534-VII- na Arteagarenak izandako ondasun haiek, Katalinaren
20an, Arroako San Esteban elizan hirurek agiria egin senar Domingo Arbe zenak ezkontzara eramandako
zuten Joan Beltran Iraeta aita zenaren testamentua dotea itzultzeko exekutatu zituen Joanesek.
bete eta Iraetako maiorazkoa bideratzeko, Debako
Nikolas Martinezek eta Maria Domingezek zioteMartin Perez Idiakaizkoa eskribauaren aurrean (ikus
IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko nez, Katalina Arteagak bazeuzkan beste ondasun batzuk dotea itzultzeko. Joanes Irigoien Txomin semea[XVI. m. (34-VII) 2] agiria).
ren tutore zen, Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren
Egun hartan senar-emazteek eta amak aipatutako aurrean egindako agiriaren bidez, eta ahalmena zueagiria berronetsi egin zuten, eta Maria Beltranek zin nez gero, tratua egin zuen Nikolas Martinezekin eta
egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko Maria Domingezekin. Nikolasek Joanesi 20 dukat
hauek izan ziren: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li- eman zizkion, eta Maria Domingezek 24 dukat, eta
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na eta Maria Domingez Dornutegikoa eskutik heldu eta
saldutako lursailera sartu zituen. Bertako lur, fruta-arbola eta gainerako zuhaitzez jabetu ziren erosleak. Bertan adar batzuk moztu zituzten jabetza beren gain hartu
zutela adierazteko. Lekuko Zumaiako Joanes Areitzaga
eta Periko Txertudi izan ziren. Joanes Irigoienek idazten ez zekielako, lekuko gisa Joanes Areitzaga apaizak
sinatu zuen agiria, hain zuzen Joan Sebastian ElkanoSalmenta-agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes ren 1525. urteko Moluketarako bigarren espedizioan
Areitzaga (Zumaiako apaiza), Tomas Azkona (Niko- parte hartu zuenak (ikus [XVI. m. (39-IX) 11] agiria).
las Martinezen morroia), eta Arroan bizi zen Pedro
- 1539-IX-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskriOtalora. Joanes Irigoienen ordez Joanes Areitzaga
apaizak sinatu zuen agiria, hain zuzen 1525. urtean bauarengana Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauJoan Sebastian Elkanoren Moluketarako bigarren es- na) eta Aiako Pedro Mantelola hurbildu ziren. Nikopedizioan parte hartu zuenak (ikus [XVI. m. (39-IX) las Martinezek Aizarnazabalen ibai ondoan zeukan
errota lau urterako errentan eman zion Pedro Mante10] agiria).
lolari. Errentan eman zizkion, halaber, errota ondoko
Egun eta leku berean, eskribau bera aurrean zela, soroa eta Amilibitik Aizarnazabalgo elizarako bide
Nikolas Martinez Egiakoak ahalordea eman zion To- ondoko sagastia eta Ozatako? intxaurrondo eta gazmas Azkona morroiari. Joanes Irigoienek egun hartan tainondoak. Errentamendutik at geratu ziren Nikolas
Nikolasi eta Maria Domingez Dornutegikoari saldu Martinezek zeuzkan lepatutako zuhaitzak.
zien Narruondoko lursailaz jabetuko zen Tomas, naguErrenta aldia hurrengo San Migel egunean hasiko
siaren izenean. Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes
zen, eta maizterrak errenta hau ordainduko zion naIrigoien, Joanes Areitzaga apaiza eta Pedro Otalora.
gusiari: lehen urtean 15 anega gari, eta gainerako hiru
Ondoren Narruondoko lursailean, Joan Arbestain urteetan 16na anega gari (urtean sei zatitan, bi hilabeeskribaua bertan zela, Joanes Irigoienek Tomas Azko- tero, banatuta) eta kapoi parea Eguberrietan.
diru harekin Joanesek Katalina Arteagarekin izandako auzi-gastuak ordaindu zituen. Diru horren truke,
Katalina Arteagari Narruondon zeukan eta enkantean
hartu zion lursaila Joanesek Nikolasi eta Maria Domingezi saldu egin zien. Lursailak mugakide hauek
zituen: Madalena Otsangoren sagastia, Domingo Aitzagaren sagastia, Zumaiatik Beduarako bidea, etab.

2.51. irudia. Iraetako
kalea eta artzabaleta
mendia.
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2. (1539)
Nagusiak hurrengo udan nasa eraikiko zuen erro- zituen Nikolas Martinezek Domenjaren alde (ikus
tan (lehen zegoenaren ondoan), baina harria Pedrok [XVI. m. (39-X) 5] agiria).
ekarriko zion. Nagusiak Pedrori teila emango zion,
- 1539-X-19an, Zestoan, Iraetako Nikolas Martinerrota ondoan honek lehenbailehen etxola egin zezan,
ez Egiakoa eta Joan Zubiaurre agertu ziren Esteban
eta Pedro bertara erretira zedin.
Eztiola eskribauaren aurrean. Joan Zubiaurre maizter
Lehenago Iraetako andre alargunak Joan Mar- zegoen Martin Zubiaurrek Lasaon (Azpeitiko lurretin Indori errota errentan emandakoan agindu ziona tan) zuen Gallari baserrian, eta Nikolas Martinezen
Nikolas Martinezek beteko zuen. Lekuko honako lursaila ere errentan hartu zuen 6 urterako. Epea auhauek izan ziren: Martin Gartzia Arriolakoa (Arroako rreko iraileko San Migel egunean hasi zen kontatzen.
bikarioa), Arroako Domingo Etxenagusia eta AizarJoan Zubiaurrek urtero 5 anega gari emango ziznazabalgo Domingo Amilibia (ikus [XVI. m. (39-IX)
kion Nikolas Martinezi errenta gisa, abuztuko Andre
14] agiria).
Mariaren egunean. Nikolasek lursailari Izarritz aldera
- 1539-X-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- itxitura egingo zion errenta aldiko lehen urtean. Hanrengana Domenja Akoabarrena eta Nikolas Martinez dik aurrera ahal zituen itxiturak egingo zituen.
Egiakoa hurbildu ziren. Domenja, hain zuzen, Martin
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna zen, eta bere semealdeek elkarri beren asmoen berri emango zioten,
alaben ordezkaritza ere bazuen.
lursaila lantzen jarraitzeko ala uzteko. Lursaila lugoMartin Zubiaurrek lehenago Domenjari 78 dukat, rri zegoen, eta hasieran luberri bihurtzeko kostuagatik
7 erreal eta 4 maraiko eta beste 20 kintal burdinako Nikolas nagusiak zenbat ordaindu behar zuen bi gizonzorra egin zion. Zorra ordaintzen ez zuelako Domen- ek (alde bakoitzak bat izendatuta) erabakiko zuten.
jak Martini Zubiaurre eta Lasaoko Gallari etxeak eta
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Fernando
ondasunak exekutatu egin zizkion. Ondorioz, haien
Olazabal medikua, Tomas Azkona eta Joan Olazabal
jabe Domenja Akoabarrena egin zen.
debarra (ikus [XVI. m. (39-X) 16] agiria).
Egun hartan, ordea, Iraetako Nikolas Martinez
- 1539-XI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriEgiakoa jaunak Domenjari zor osoa ordaindu egin
zion, eta, ondorioz, aipatutako etxe eta ondasunen bauak ahalordea idatzi zuen Iraetako Nikolas Marjabe Nikolas Martinez egin zen. Agirian lekuko zes- tinez Egiakoa jaunaren aginduz. Nikolasek eta Zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri eskribaua, Joan- toako Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenaren alargun
eta seme-alabek auzia zuten Azpeitiko Martin Saez
es Ibañeta apaiza eta Tomas Azkona.
Goiazkoarekin, eta Gipuzkoako Alvar Perez de Navia
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik, lizentziatu eta korrejidoreak epaia eman zuen. NikolasDomenja Akoabarrenak zin egin zuen Nikolas Martin- en aldeak gora jo zuen Valladolidko Kantzelaritzara,
eta, ondorioz, iraetarrak ahalordea eman zien hango
ezi emandako agiriaren aurka ez zuela ezer egingo.
Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Ruiz Gamarrakoa, Joan
Ondoren, Domenjak aitortu zuenez, Nikolas Mar- Lopez Arrietakoa, Joan Lazkano eta Pedro del Burgo
tinezek benetan ez zion zorra ordaindu, baina obli- prokuradoreei.
gazio-agiria eman zion dukatak eta kintal burdinak
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
bi urteko epean ordaintzeko. Horretarako Zubiaurre
etxea, Gallari etxea eta Zestoako hiribilduan Zubiau- Tomas Azkona, Martin Otxoa Ermukoa eta Martin
rren zeukan etxea beren ondasunekin hipotekatu egin Arano (ikus [XVI. m. (39-XI) 1] agiria).
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2.52. irudia. arroako
Igartzaundi.

Nikolas Martinezek 13,5 kintal burdinaren prezioa
balio zuten hariztia eta zuhaitzak eman zizkion Aizarnazabalgo Arrozpiden (oraingo Ozpiden) ikatza
egiteko. Joan Igartzak lepatuko zuen basoa hurrengo
urtarrilean, ohi bezala haritz bakoitzari bi adar nagusi
moztu gabe utzita. Basoan zura ateratzeko zuhaitzak
ere bazeuden, eta haiek ez zituen lepatuko. Haiek baJakobo Gesalagak eta Martin Zubiaurrek lehenago lioetsi eta deskontatu egingo ziren (2 karga ikatz guSan Joan Artazubiagari 22 dukateko zorra egin zio- txiago kintal burdina bakoitzeko).
ten. Jakobok 11 dukat ordaindu zituen, baina beste 11
Joan Igartzak ikatzak martxoan emango zituen
dukatak Frantziskok San Joan Artazubiagaren emazteari eman behar zizkion. Frantziskok bahituran zila- Iraetako burdinolara, eta han “burdin erdira” landu eta
rrezko katilua utziko zion San Joanen emazteari, baina aterako zuten burdina. Burdin harekin ordainduko ziobligazio-agiria eman zion Nikolas Martinezi, hurren- tuen Joan Igartzak Nikolas Martinez eta Maria Perez.
Lekuko Tomas Azkona, Pedro Arretxe eta Asentzio
go otsailaren amaiera baino lehen katilua itzultzeko.
Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (39-XII) 28] agiria).
Frantzisko Zubiaurrek, 14 eta 25 urte bitartekoa
zelako, zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete 2.1.26. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pe- (Liliko jaunaren) tratu eta agiriak
dro Arretxe, Tomas Azkona eta Andres Idiakaitz (ikus
[XVI. m. (39-XII) 22] agiria).
2.1.26.1. Errege-pribilegioagatik dirua
kobratzeko emandako ahalordeak
- 1539-XII-18an, Zestoan, Arroako Joan Igartza
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoarekin bildu zen, - 1539-I-8an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
Esteban Eztiola eskribaua bertan izanik. Joan Igartzak Blas Artazubiaga eskribauarekin bidez ahalordea
Nikolas Martinezi eta Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari eman zien Zestoako Martin Esteban Makatzagaobligazio-agiria eman zien 13,5 kintal burdina pleti- ri eta Esteban Eztiola eskribauari. Azken bi hauek
natan Iraetako burdinolan emateko.
Zarauzko Kontzejuari urte hartara arte Joan Perezi
- 1539-XII-16an, Zestoan, Frantzisko Zubiaurrek
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari zilarrezko
katilua hartu zion, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Katiluak bere oinarria zuen, eta San Joan Bataiatzailearen irudia ere bai, gar urreztatuak barruan
zituela. Hiru marko pisatzen zuen.
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2. (1539)
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
errege-pribilegioz alkabaletatik zegokiona kobratuko zioten. Auzitara jo eta ondasunak exekutatzeko Domingo Urbieta, Fernando Olazabal medikua eta Esteban Artazubiaga (ikus [XVI. m. (39-IV) 25] agiria).
ahalmena ere bazuten.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joanes 2.1.26.2. Harrobietatik harria ateratzeko eta
Garratza, Eibarko Joan Ibarra eta Getariako Grazian garraiatzeko kontratuak
Gaintza (ikus [XVI. m. (39-I) 5] agiria).
- 1539-II-3an, Zestoan, Aizarnazabalgo Tomas Amili- 1539-I-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- bia hargina eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu azaldu ziren, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
zen. Aurreko urteetan bezala, ahalordea eman zion Akoako Urreiztiko harrobian Tomas Joan PerezenBurgosen bizi zen Joan Ortega de Curiel jaunari, hiri tzat harria ateratzen eta lantzen ari zen (ikus kontrahartako alkabaletatik 1539. urteari zegozkion 60.000 tua [XVI. m. (38-XII) 7] agirian). Lehen emandakoaz
maraiak Joan Perezentzat kobra zitzan. Kopuru hura gain, Joan Perezek egun hartan beste 10 dukat eman
zestoarrak, Domenja Lili amaren bidez lortutako zizkion harginari, eta Tomasek ordainagiria eman
errege-pribilegioaz jasotzeko eskubidea zuen. Joan zion Liliko jaunari.
Ortegak auzitara eraman ahal izango zituen ordainAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando
tzen ez zutenak.
Olazabal medikua, Domingo Amilibia eta Blas ArtaAhalorde-agirian lekukoak Joan Fernandez zubiaga (ikus [XVI. m. (39-II) 5] agiria).
Arreitzakoa, Pedro Ziorraga eta Sant Joan Elgoibar
- 1539-II-7an, Zestoako Lilin, bertako Joan Perez
izan ziren.
Idiakaitz-Lilikoa Arroako Domingo Arretxe-EtxeJarraian, lekuko berak aurrean zirela, Joan Pe- nagusia eta Joan Egaña “Torres” harginekin elkartu
rezek beste ahalorde bat eman zion Joan Martinez zen, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. LehenaLilikoa apaizari (Domenja Lili zenaren lehengusua- go Domingok eta Joanek Joan Perezekin kontratuak
ri), Burgosen Joan Ortega de Curiel jaunari 1538ko eginak zituzten, kareharria harrobitik atera, landu
60.000 maraiak eta aurreko urteetako beste kopuruak eta Sastarraingo presa eta beste zenbait eraikin egiJoan Perezentzat kobra ziezazkion (ikus [XVI. m. teko. Domingok eta Joanek agindutako lan guztiak
egin zituzten, eta Joan Perez nagusiak ere agindu(39-I) 22] agiria).
tako guztia ordaindu zien. Ondorioz, elkarri ordain- 1539-IV-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- agiria eman zioten.
bauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalAgirian lekuko Zestoar hauek izan ziren. Joan Marordea eman zion Martin Esteban Makatzagari. Joan
Perezek, ama Domenja Lili zenak lortutako errege- tinez Lilikoa, Lope Ernataritz eta Migel Sorazabal.
pribilegoioaz, eskubidea zuen Burgosko hiriko alkaEgun eta leku berean, eskribau eta lekuko bebaletatik urtero 60.000 marai jasotzeko. Martin Esteban Burgosa joango zen, eta han Joan Ortega de rak aurrean zirela, Joan Perezek kontratua egin
Curiel jaunak Joan Perezi zegozkion 1538ko 60.000 zuen Arroako bi harginekin. Getariako Garateko
maraiak eta aurreko urteetako beste zenbait kopuru harrobietan, Getariako Kontzejuak Domingo Otxoa
jasota eduki behar zituen. Diru haiek Martin Esteban- Portukoa eskribauaren bidez baimendutako lekueek hartuko zituen Joan Ortegarengandik edo Pedro tan, harria atera eta landu egingo zuten Joan PereMartinez Arabakoa edota Joan Ruiz Bergarakoa gas- zentzat. Zestoan Liliko errotaren presa eraikitzeko
izango ziren.
teiztarrengandik.
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- 1539-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean Aizarnazabalgo Tomas Amilibia hargina eta
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren.
Lehenago Tomasek bi obligazio-agiri eman zizkion
Joan Perezi, harrobitik kareharria atera eta hurrenez
hurren 400 beso eta 200 besoko luzera osatzeko paralelepipedo formako harriak prestatzeko (ikus [XVI.
Harrien akabera maila lehenago Blas Artazubiaga m. (38-XII) 7] eta [XVI. m. (39-II) 32] agiriak). Hoeskribauarekin egindako beste kontratu batean zehaz- riez gain, egun hartan kontratua egin zuten Tomas hartutakoa izango zen (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN ginak Joan Perezentzat Akoan Ertxiña aldera zegoen
Urreizti izeneko harrobitik kareharria atera eta lan(1536-1537) liburuko [XVI. m. (36-I) 5] agiria).
tzeko. Harriak paralelepipedo forma emanez landuko
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak paralelepipedo for- zituen eta piezen luzera guztira 200 beso nagusikoa
mako harrien beso bakoitza 11 marai ordainduko izango zen. Prezioa lehentxeago aipatutako agirietan
zien, ”txapa” erakoagatik 16 marai beso bakoitza, eta zehaztutakoa izango zen.
“tablamentuko” harri edo estaltzeko harri bakoitzagaTomas Amilibiak lanak hurrengo Pazko maiatik 105 marai, eta giltzarri bakoitzagatik 90 marai.
tzekorako amaituta edukiko zituen. Lekuko zestoar
Joan Perezek egun hartan 24 dukat aurreratu ziz- hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats eta Domingo
kien Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Joan Egaña Urbieta apaizak, eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m.
“Torres” izenekoari, eta gainerakoa harriak prestatu (39-III) 24] agiria).
ahala ordainduko zien. Hurrengo Pazko maiatzekoan
- 1539-IV-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrilan guztiak amaituta edukiko zituzten harginek (ikus
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Tomas Amilibia har[XVI. m. (39-II) 13] agiria).
gina eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu
- 1539-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ziren. Lehenago egindako hiru kontraturen bidez, Tobauaren aurrean Aizarnazabalgo Tomas Amilibia masek Joan Perezentzat Akoan Etxiña aldera zegoen
hargina eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa bil- Urreiztiko harrobian, paralelepipedo formako 800
du ziren. Aurreko urtean biek kontratua egin zuten, beso luzeko kareharrizko piezak atera eta landu behar
Akoan Ertxiña aldera zegoen Urreiztiko harrobitik zituen (ikus [XVI. m. (38-XII) 7], [XVI. m. (39-II)
Tomasek Joan Perezentzat guztira 400 beso nagusi lu- 32] eta [XVI. m. (39-III) 24] agiriak).
zeko kareharria atera eta paralelepipedoaren formako
Tomas Amilibiak, eskatutako harri guztiak atera
piezak egiteko (ikus [XVI. m. (38-XII) 7] agiria).
eta landuta zeuzkan, eta Joan Perezek 800 beso kaEgun hartan, aurreko urteko baldintza berak ezarri- reharrien prezio osoa ordainduta zeukan. Tomasek,
ta, leku beretik guztira beste 200 beso nagusi luzeko ordea, harrobian beste 73 beso luzeko harriak (paraharriak atera eta lantzeko kontratua egin zuten. Lanak lelepipedo formakoak eta 3 dukat eta 32 txanponeko
hurrengo Pazko maiatzekoan amaituta egongo ziren. baliokoak) eta euskaraz “matrilla arria” deitutakoak
Joan Perezek 10 dukat aurreratu zizkion Tomas Ami- eginda zeuzkan.
libiari, egingo zuen lanaren kontura.
Azken harri hauek Domingo Etxenagusia adituak
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: 4,5 dukatean balioetsi zituen. Joan Perezek guztiagaJoanes Ibañeta apaiza, Martin Argiain eta Grazian tik 8 dukat eta 7,5 txanpon ordaindu zizkion egun hartan Tomasi. Horrenbestez elkarri ordainagiria eman
Etorraetxea (ikus [XVI. m. (39-II) 32] agiria).
Hareharri oneko 200 beso nagusiko luzera osatzeko behar ziren paralelepipedo formako piezak atera
eta landuko zituzten. “Txapa” erako beste 100 beso
nagusi osatzekoak ere bai. “Tablamentuko” eta presa
estaltzeko 60 pieza egingo zituzten, eta 10 giltzarri
ere bai (ikus [XVI. m. (39-II) 13] agiria).
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2.53. irudia. Getariako
eliza eta portua.

zioten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Mar- Arretxe, Migel Sorazabal eta Lope Ernataritz zestinez Baltzolakoa, Grazian Etorraetxea eta Asentzio toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (39-V) 18] agiria).
Arretxe (ikus [XVI. m. (39-IV) 23] agiria).
- 1539-V-19an, Liliko Intxaustia hariztian, Esteban
Egun hartantxe, Zestoan, Tomas Amilibia eta Eztiola eskribauarengana hauek hurbildu ziren: bateJoango Amilibia elkartu ziren. Lehenago biek kontra- tik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Debako
tua egina zuten Joangok harrobian harria ateratzen eta partean bizi ziren Martin Artzuriaga, Joan Martinez
lantzen Tomasi laguntzeko (ikus [XVI. m. (38-XII) Baltzolakoa, Paskual Gaztañeta eta Joan Urain.
7] agiria). Joan Perezentzat harrobian egin beharreGetariako Garate mendian, Nekolaeta edo Mirako lanak amaitu zirenez gero, Tomasek eta Joangok
kontuak egin zituzten. 3 dukat eta 6 erreal Tomasek valles izeneko lekuan, Domingo Arretxe-Etxenagusia
Joani emanda, kontuak garbituta geratu ziren. Lekuko eta Joan Egaña harginek 345 beso nagusiko luzera
Joanes Ibañeta, Martin Zubiaurre eta Asentzio Arre- osatzerainoko harriak atera eta landu zituzten Joan
Perezentzat; baita “tablamentuko” 66 pieza eta 48
txe izan ziren (ikus [XVI. m. (39-IV) 23] agiria).
giltzarri ere. Saiazko Martin Agotek zuen harri haien
- 1539-V-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- hiru laurdenen ardura, eta lehen aipatutako lau debaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Domingo Arre- rrek garraiatuko zizkioten Joan Perezi Liliko Intxaustxe-Etxenagusia eta Joan Egaña “Torres” harginak, eta, tiraino, bertako erroten presa eraikitzeko.
bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. Hilabete batzuk
Harriak paralelepipedo formakoak, “txapak”,
lehenago bi aldeek kontratua egina zuten Getariako
Garatetik Liliko errotako presa eraikitzeko harriak ate- “tablamentukoak” eta giltzarriak ziren, eta hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunetik urtebeteko
ra eta lantzeko (ikus [XVI. m. (39-II) 13] agiria).
epean garraiatuko zizkioten Joan Perezi. Honek behin
Lan hura erabat amaitu zuten harginek, eta kon- konponduko zituen bidean kalteturik zeuden guneak.
tratuan zehaztutakoa baino harri gehiago ere atera eta
Joan Perezek paralelepipedo formako eta “txapa” deiprestatu zuten. Joan Perezek dena ordaindu zien, eta,
ondorioz, ordainagiria eman zioten. Lekuko Asentzio tutako harrien beso bakoitza garraiatzeagatik 7 txanpon
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2.54. irudia. Itziarko
Urain.

ordainduko zien. “Tablamentuko” harri, giltzarri edo eta hortik gora beste bi galga bereiziko ziren. Azpiko
oheak beso nagusiaren bi herenekoak izango ziren,
giltzarrigain bakoitzeko 21 txanpon ordainduko zien.
eta gaineko oheak arra betekoak. Piezak egoki arbasEgun hartan lau debarrei 40 dukat eman zizkien tatu eta eskuairatuak izango ziren, kareharri onekoak.
Joan Perezek egingo zuten garraio-lanaren kontura,
Tomas Amilibia lanean sei egun barru hasiko zen
eta gainerakoa hurrengo Eguberrietan edo hurrengo
bere langileekin, eta lan guztia hurrengo urteko Pazko
urtearen hasieran emango zien.
garizumakoan amaituta edukiko zuen. Lanak ez ziren
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Asen- etengo dena amaitu arte. Bestela Joan Perezek beste
tzio Arretxe, Joan Akoa eta Joan Berastegi (ikus [XVI. hargin batzuk ekarri ahal izango zituen Tomas Amilibiaren kontura.
m. (39-V) 23] agiria).
- 1539-XII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Tomas Amilibia hargina eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu
ziren. Aurreko urtean eta hilabeteetan bezala, Tomas
Amilibia harginak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarentzat
paralelepipedo formako kareharrizko piezak atera, arbastatu eta ondo eskuairatuta utziko zituen. Zestoako
bi harrobi erabiliko zituen horretarako: Akoan Ertxiña
alderako Urreiztikoa bata, eta Joan Martinez Erretzabalgoaren Olasorokoa bestea. Bakoitzetik 250na beso
nagusiko luzera osatzeko piezak atera eta landuko zituen bere ofizialekin.

Tomasek beso nagusi luzeko harriagatik 2,5
txanpon jasoko zituen, txanpon bakoitza Gaztelako
15 sosekoa izanik. Harriak idi eta gurdiekin eroso
eramateko lekuan ipiniko zituzten. Joan Perezek 10
dukat aurreratu zizkion egun hartan Tomasi, egingo
zuen lanaren kontura.
Kontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Arrona eta Pedro Arretxe, eta Zumaiako Martin Larrabetzu (ikus [XVI. m. (39-XII)
1] agiria).

- 1539-XII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriHarrien galga txikiena beso erdia gehi hatz lodikoa bauaren aurrean hauek agertu ziren: Aizarnazabalgo
izango zen. Beste galga beso nagusiaren bi herenekoa, Tomas Amilibia hargina eta Joan Perez Idiakaitz- 226 -

2. (1539)
Lilikoa. Lehenago egindako obligazio-agiriaren arabera, Tomas Joan Perezentzat harria ateratzen ari zen
Zestoako harrobietan. Lehendik 10 dukat jaso zituen
harginak, baina egun hartan beste 10 dukat eman zizkion Joan Perezek, eta hark ordainagiria eman zion.
Lekuko Domingo Urbieta eta Joanes Garratza apaizak, eta Asentzio Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m.
(39-XII) 19] agiria).
- 1539-XII-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana hauek hurbildu ziren: batetik Martin Artzuriaga (lehen Zestoako probestuorde izana)
eta Frantisko Zubiaurre (Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenaren semea), eta, bestetik, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa. Lehen biek Joan Perezi Tomas
Amilibia hargina Ertxiñako Urreiztiko harrobian
ateratzen ari zen kareharriazko pieza landuak garraiatuko zituzten.

garraiatzen ibili ziren, eta lanagatik kobratutakoaren
ordainagiriak emanak zizkioten. Egun hartan, ordea,
beste 3 dukat eman zizkien Joan Perezek, eta beste 6 erreal ere jasoak zituzten. Ondorioz, Nikolasek
eta Martinek ordainagiria eman zioten Joan Perezi, 3
dukat eta 6 erreal haiengatik.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri,
Martin Arano eta Klemente Aisoro (ikus [XVI. m.
(39-XII) 33] agiria).
2.1.26.3. Truke-letrak kobratzeko emandako
ahalordeak

- 1539-III-19an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Joan Perezek San
Joani ahalordea eman zion, urte hartan Valladolidko
Villalon herriko feriara joan zedin. Valentziatik Antso
Zestoako zubiaren muturrean, hiribildu aldera, Joan Anda jaunak bidalitako truke-letrak Rodrigo Lerma
Perezek Aizubiko errotetako ubidearen konporta on- jaunari eta lagunei kobratuko zizkien. Guztira Gaztedoan zuen soroan utziko zituzten harriak. Martin eta lako urrezko 120 txanpon ziren Joan Perezentzat koFrantzisko arduratuko ziren harrobitik zubirainoko bi- bratu beharrekoak.
deak konpontzeaz, baina Joan Perezek Aizubiko ubiSan Joan Artazubiagak ahalmena zuen truke-letra
dearen gainean behar bezalako zubia egingo zien.
haiek protestatzeko, trukatzeko eta birtrukatzeko, eta
Martinek eta Frantziskok garraio-lan guztiak hu- ordaintzen ez zuten zordunak auzitara eramateko. Lerrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako amaituta kuko zestoar hauek izan ziren: Joan Urbieta, Frantzisedukiko zituzten. Joan Perezek paralelepipedo for- ko Ibañeta eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (39mako harri-luzeraren beso bakoitzeko 8,5 marai or- III) 19] agiria).
dainduko zien, gehi 8 erreal garraio osoagatik.
- 1539-VII-14an, Zestoako Lilin, Joan Perez
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arretxe-Etxe- Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zien Zestoako
nagusia, Joan Zubiaurre eta Joan Martinez Lilikoa Martin Esteban Makatzagari eta Eibarko Martin Lezetari, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Valenapaiza.
tziako Antso Andak truke-letra bidali zion Joan Perezi
Jarraian, Frantzisko Zubiaurrek, 25 urte bete ga- Medina del Campoko ferian Rodrigo Lerma jaunari
bea zelako, zin egin zuen kontratua bete egingo zuela eta lagunei Gaztelako 1.000 txanpon kobratzeko.
(ikus [XVI. m. (39-XII) 20] agiria).
Valentzian 1539-VI-27an Rodrigo Lermari Antso
- 1539-XII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Andak gutuna egin zion. Bertan jakinarazten zionez,
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Za- Joan Perezi edo honen ordezkariei Gaztelako 1.000
rauzko Nikolas Urozperoeta eta Martin Agote elkartu txanpon edo eskatutako zatia ordainduko zieten urte
ziren. Nikolas eta Martin Joan Perezentzat hareharria hartako Medina del Campoko “maiatzeko ferian”.
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tzeko, trukatzeko eta birtrukatzeko ahalmena zuten,
eta zordunak auzitara eramateko ere bai.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Igartza, Pedro Martinez Baltzolakoa eta Joan Martinez Akoa-Goikoa (ikus [XVI. m. (39-XII) 2] agiria).
2.2.26.4. Joan Perezen obligazio-agiriak
- 1539-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Azpuru eta Joan Perez IdiakaitzLilikoa elkartu ziren. Domingok Joan Perezi maileguz 3 dukat hartu zizkion, eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko
zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Joango
Etorra eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (39-IV)
41] agiria).

2.55. irudia. Zarauzko Makatzaga etxea.

Joan Perezek emandako ahalordeaz, Martin Esteban Makatzagak eta Martin Lezetak Medina del
Campora joan eta truke-letrako kopurua (edo zatia)
kobratuko zuten. Letrak protestatzeko, trukatzeko eta
birtrukatzeko ahalmena ere bazuten.
Ahalorde-agirian lekuko honako zestoar hauek
izan ziren: Martin Arano, Tomas Albiztur eta Joan
Arano (ikus [XVI. m. (39-VII) 9] agiria).
- 1539-XII-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zien Martin Esteban Makatzagari eta Joan
Majado de Pozari. Hauek Valladolidko Medina del
Campoko “urriko feriara” joango ziren Valentzian
igorritako truke-letrekin eta zedulekin, eta han kobratuko zituzten Joan Perezen izenean. Letrak protesta-

- 1539-V-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan Lazkano
(Lasturko Arrorongoikoa edo oraingo Arruan-haundi? baserriko maizterra), eta, bestetik Zestoako Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa. 1537-VIII-6an biek kontratua
egina zuten, hark honentzat Uztaieta edo Uztazueta
mendian 100 karga ikatz egiteko (ikus V ZESTOA
XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (37VIII) 6] agiria). Geroztik Joan Perezek Joan Lazkanori zenbait ordainketa egin zion ikatzengatik, eta egun
hartara arteko kontuak eginda, Joan Lazkanok guztira
10 dukat eta 28 txanpon zor zizkiola erabaki zuten (1
txanpon = 7,5 marai). Joan Lazkanok diru haren balioa 30 eguneko epean ikatza eginda (karga bakoitza
hiru txanponean) ordainduko zion Joan Perezi.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren. Zestoako
Joanes Garratza apaiza eta Asentzio Arretxe, eta Fernando Agirre zumaiarra (ikus [XVI. m. (39-V) 2] agiria).
- 1539-VI-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Maria Martinez Baltzolakoa (Pedro Artzubiagaren
emaztea) elkartu ziren. Maria Martinezek lehenago
Domenja Lili zenari (Joan Perezen amari) 10 dukat
maileguz hartu zizkiolako bahituran zilarrezko ga-
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2.56. irudia. Lili
jauregia.

tzontzia eman zion. 1,5 markoko pisua zuen gatzontzia, urreztatua eta landua zen.
Joan Perezek aipatutako 10 dukatak Pedro Artzubiagaren beste obligazio-agiri bati erantsi zizkion, eta
Maria Martinezi gatzontzia itzuli egin zion. Maria
Martinezek zin egin eta ordainagiria eman zion Joan
Perezi. Pedro Martinez Baltzolakoa arduratuko zen
ordainagiriaren saneamenduaz. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Artiga, Joanes Garratza eta Joan Ernataritz (ikus [XVI. m. (39-VI) 25] agiria).
- 1539-VIII-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Zumarragako Joan Etxeberria (Azpeitiko jurisdikzioan bizi zena) azaldu ziren. Joan Perezek Joan Etxeberriari 4 dukat maileguz eman zizkion, eta honek hari
zorra hurrengo Eguberri egunean ordainduko zion.
Lekuko Tomas Amilibia, Txomin Txiriboga eta Joan
Artiga izan ziren (ikus [XVI. m. (39-VIII) 21] agiria).

Agirian lekuko Martin Lizarrarats, Martin Otxoa
Ermukoa eta Txomin Txiriboga izan ziren (ikus [XVI.
m. (39-IX) 1] agiria).
- 1539-IX-12an, Zestoan, Arroako Joan Martinez
Baltzolakoa eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Joan Perezek Joan Martinezi 50 kintal burdina
totxoren balioa maileguz hartu zuen. Ordainetan, Liliko olan landutako 50 kintal totxoak Liliko olatxora
garraiatuta emango zizkion arroarrak hurrengo otsaileko Kandelerio egunerako.
Horrez gain, Joan Martinezek bere basoetan hurrengo Eguberrietarako 100 kintal burdina totxo “burdin
erdira” lantzeko behar zen ikatza egin eta Liliko olan
utziko zuen. Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Artiga, Domingo Urbieta apaiza eta
Jakobo Ipintza (ikus [XVI. m. (39-IX) 9] agiria).

- 1539-X-5ean, Zestoako Lili ondoko Intxaus- 1539-IX-1ean, Zestoako errebalean, Blas Artazu- tia hariztian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
biaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Li- hauek azaldu ziren: batetik Azpeitiko Joan Martinez
likoa, Joan Amilibia hargin-maisua eta Arroako Kris- Bikuñakoa (Altzaga doktorearena izandako Olabetobal Areitzaga elkartu ziren. Joan Perezek beste biei 4 rriko olagizona), eta, bestetik, Zestoako Joan Perez
dukat maileguz eman zizkien, eta hauek zorra hurrengo Idiakaitz-Lilikoa. Joan Martinezek konpromisoa harmartxoko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten. tu zuen Joan Perezi hurrengo Eguberrietan Beduako
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ziren. Joan Guridik Pedrori zamaketarako zaldi gaztainkara iluna erosi zion 8 dukatean, baina prezio osoa
Joan Perez zestoarrak ordaindu zion Pedrori. Gainera,
Joan Perezek beste 2 dukat orduantxe eman zizkion
maileguz Joan Guridiri. Beraz, Joan Guridik 10 dukat
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Leizaurko haiek hurrengo Eguberrietatik urtebetera ordaintzeko
Jakobo Arrate (Joan Martinezen mandazaina), eta Zes- obligazio-agiria eman zion zestoarrari.
toako Bartolome Loiola eta Kristobal Olaskoaga.
Bestalde, zaldia hipotekatuta geratu zen 10 dukatJarraian, leku berean eta lekuko berak aurrean eko zor osoa ordaindu arte, eta Joan Guridik ezingo
zirela, Joan Martinez Bikuñakoak eta Joan Perez zuen saldu. Lekuko zestoar hauek izan ziren: AsenIdiakaitz-Lilikoak elkarrekin izandako tratuen kon- tzio Arretxe, Lope Ernataritz eta Martin Gabiria (ikus
tuak egin zituzten. Joan Perezek burdin mea emanez [XVI. m. (39-X) 37] agiria).
eta Joan Martinezek burdina totxoak emanez izan- 1539-XI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskridako kontuak garbituta geratu ziren, baina 50 kintal
burdina mehe ordaintzeko obligazioak indarrean ja- bauaren aurrean Martin Olaskoaga eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan Perezek Martini 2
rraituko zuen (ikus [XVI. m. (39-X) 3] agiria).
dukat maileguz eman zizkion, eta honek zorra hurren- 1539-X-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- go urteko martxoko Andre Mariaren egunean ordainren aurrean Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Zes- duko zion. Lekuko Domingo Garratza, Pedro Arretxe
toako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Zes- eta Migel Artazubiaga alkatea izan ziren (ikus [XVI.
toarrak arroarrari 30 kintal burdina totxoren balioa m. (39-XI) 3] agiria).
dirutan eman zion, eta arroarrak hurrengo martxoko
- 1539-XI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaAndre Mariaren egunean 30 kintalak Liliko olatxoan
ren aurrean Altzolarats jauregiko burdinolako Dominemango zizkion zestoarrari.
go Ostolatza eta Joan Aranburu aiarrak Zestoako Joan
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Perez Idiakaitz-Lilikoarekin elkartu ziren. Domingok
Gregorio Elizalde, Asentzio Arretxe eta Pedro Martin- eta Joanek egun hartan Joan Perezi 50 kintal burdina
pletinaren balioa dirutan maileguz hartu zioten, eta zoez Baltzolakoa (ikus [XVI. m. (39-X) 6] agiria).
rra hurrengo Eguberrietan burdinak Beduan emanda
- 1539-X-24an, Zestoan, Esteban Eztiolaren au- ordainduko zioten. Lekuko Joan Lopez Lazkanokoa,
rrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Altzolarats jau- Asentzio Arretxe eta Joan Goienetxea izan ziren.
regiko burdinolako Domingo Ostolatza olagizon aiaEgun berean, Lili etxean, eskribau beraren aurrean
rra agertu ziren. Joan Perezek Domingori egun hartan
34 kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman Joan Perezekin Azpeitiko Joan Arraio (edo Amenabar),
zion, eta Domingok zorra burdinak Beduan hurrengo anaia Domingo Arraio eta honen seme Domingo Arraio
Eguberrietan utzita ordainduko zion. Lekuko hargin azaldu ziren. Azpeitiarrek zestoarrari 400 karga ikatz
zestoar hauek izan ziren: Tomas Amilibia, Asentzio egingo zizkioten, Joan Perezek Zestoako KontzejuaAmilibia eta Joango Amilibia (ikus [XVI. m. (39-X) ri hartuta zeuzkan basoetan, zeinetan zuhaitz handiak
baitzeuden (ikus [XVI. m. (39-XI) 5] agiria).
26] agiria).
errenterian 50 kintal burdina mehe (“itsasoko” burdin
mearekin, hau da, Bizkaikoarekin, eginak) emateko;
Joan Perezek, izan ere, burdina haien balioa dirutan
ordaindu baitzion.

- 1539-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1539-X-31n, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Debako Pedro Urain eta Joan Gu- bauaren aurrean Azpeitiko Mateo Errezusta eta Joan
ridi, eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu Martinez Bikuñakoa olagizonak, eta Zestoako Joan
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2.57. irudia. azpeitiko
Basozabal etxea.

Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Mateo Errezusta
Azpeitiko parteko (Matxinbentako) Isurola burdinolako olagizona zen, eta Joan Martinez herri bereko
(Aratzerrekako) Olaberri burdinolakoa. Biek obligazio-agiria eman zioten Zestoako Joan Perez IdiakaitzLilikoari, hurrengo Eguberrietan Beduako errenterian
32 kintal burdina zerbitzatzeko; izan ere, zestoarrak
burdina haien balioa ordaindu egin baitzien. Lekuko
Pedro Martinez Baltzolakoa, Fernando Olazabal medikua eta Asentzio Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m.
(39-XI) 13] agiria).
- 1539-XI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan Egaña “Torres”, eta Zestoako Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan Perezek
arroarrei 14 kintal burdina pletinaren balioa maileguz
eman zien, eta hauek zorra burdinak Beduan hurrengo
Pazko garizumakoan emanda ordainduko zioten.

kintal burdina totxoren balioa maileguz hartu zioten
Gaztelako errealetan, eta zorra burdinak Liliko olatxoan handik urtebetera emanda ordainduko zioten.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Gorosarri, Domingo Garratza eta Pedro Arretxe.
Egun eta leku berean, lekuko berak aurrean zirela,
aita-semeek obligazio-agiria eman zioten Joan Perezi.
Haiek Azpeitiko Kontzejuari hartu zizkioten basoetan
300 karga ikatz egin eta Liliko burdinolara garraiatuko zituzten, hurrengo abuztuko Andre Mariaren
egunerako.

Han ikatzak Joan Perezen burdin mearekin erre eta
lortutako burdina totxotan edo bestela pletinatan aterako zuten. “Burdin erdira” egingo zuten, hau da, lortutako burdinaren erdia aita-semeentzat izango zen, eta
beste erdia Joan Perezentzat. Fernandok eta Joanek,
gainera, jasotzen zuten kintal bakoitzagatik 0,5 erreal
Lekuko Asentzio Arretxe, Gregorio Elizalde eta An- ordainduko zioten Joan Perezi, honek burdinola eta
ton Lasao izan ziren (ikus [XVI. m. (39-XI) 20] agiria). mea ipintzeaz gain zenbait jornal ordaintzen zituelako.
Fernandok eta Joanek ikatzak bere garaian ema- 1539-XII-3an, Zestoan, Arroako Fernando Igartza, bere seme Joan Igartzarekin, Zestoako Joan Perez ten ez bazituzten, Joan Perezi sortutako kalte guztiak
Idiakaitz-Lilikoarekin elkartu zen, Esteban Eztiola ordaindu egin beharko zizkioten (ikus [XVI. m. (39eskribauaren aurrean. Aita-semeek Joan Perezi 15 XII) 3] agiria).
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- 1539-XII-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Igarategi-Zugastik obligazio-agiria eman zion Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari. Batetik, arroarrak Joan Perezi
maileguz 20 kintal burdina pletinaren balioa hartu
zion. Zor hura hurrengo martxoko Andre Mariaren
egunean ordainduko zion, burdinak Beduan utzita.
Horrez gain Beduatik Liliko burdinolara 6 dukaten
burdin mea garraiatuko zion hurrengo martxoaren
amaierarako, eta 6 marai balioko zuen kintal bakoitza garraiatzeak. Garraioko 6 dukatak ere jaso zituen
Joan Igerategi-Zugastik. Hau artean 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen obligazio-agiriak zioenaren
aurka ez zela hasiko. Lekuko honako hauek izan ziren:
Joanes Ibañeta, Domingo Arrona eta Anton Aisoro
(ikus [XVI. m. (39-XII) 4] agiria).

gainerako materialak Joan Perezentzat geratuko ziren.
Joan Perezek ohea prestatuko zien langileei lanaldiak
irauten zuen bitartean.
Egun hartan Joan Perezek elgoibartarrei 12 dukat
aurreratu zizkien. Beste 12 dukat karobia su emateko
prest zegoenean ordainduko zien, eta gainerakoa kare
guztia eginda zegoenean. Bi anaiak egun hartan hasi
eta lanik ez zuten etengo dena amaitu arte. Lekuko
hauek izan ziren: Azpeitiko Joan Berastegi eta Joan
Arano, eta Zestoako Urbano Txiriboga.
Jarraian bi anaiek zin egin zuten kontratua bete
egingo zutela (ikus [XVI. m. (39-III) 36] agiria).

- 1539-V-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Elgoibarko Joan Olazabal eta Martin
- 1539-XII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Olazabal, eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
bauaren aurrean Aiako Domingo Ostolatza eta Zes- azaldu ziren. Joanek eta Martinek Joan Perezi karea
toako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu ziren. egin ziotelako, honek 6 dukat eman zizkien. OndoDomingo, hain zuzen, Altzolarats jauregiko burdin- rioz, elgoibartarrek ordainagiria eman zioten zesolako olagizona zen, eta maileguz 50 kintal burdina toarrari. Lekukoetako bat Bartolome Txiriboga izan
pletinaren balioa hartu zion Joan Perezi Gaztelako zen (ikus [XVI. m. (39-V) 37] agiria).
errealetan. Zorra hurrengo otsaileko Kandelerio egun- 1539-X-18an, Zestoako Liliko Intxaustian, Esteean ordainduko zion aiarrak. Lekuko Joan Martinez
Lilikoa apaiza, Lope Ernataritz zurgina, Asentzio ban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren:
Arretxe eta Joan Gorosarri eskribaua izan ziren (ikus batetik Elgoibarko Joan Olazabal eta Martin Olazabal
anaiak, eta, bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. Bi
[XVI. m. (39-XII) 8] agiria).
anaia harginek Lilikoari karea egingo zioten, eta lan
haren kontura 8 dukat eman zizkien Joan Perezek. Bi
2.1.26.5. Karegintzarako Joan Olazabalekin
harginek paralelepipedo formako harriak ere atera eta
egindako kontratuak
landuko zizkioten, eta harri haien kontura Joan PerezZestoako partean, Igulusko karobian, Sastarrain gain- ek beste 2 dukat eman zizkien egun hartan. Ondorioz,
ean egingo zituzten Joan Olazabal eta Martin Ola- bi anaiek bi ordainagiri eman zizkioten zestoarrari.
zabal anaiek 4.000 anega kare, anega bakoitzagatik
Agirietan lekuko hauek izan ziren: Kristobal OlasGaztelako 8 sos (edo 4 marai) kobratuta. Anaiek moztu, hartu eta garraiatu beharko zuten karobiraino be- koaga, Domingo Legoiaga eta Domingo Arriola (ikus
har zen egurra eta otea, Zestoako herri-basoetatik eta [XVI. m. (39-X) 12] agiria).
Joan Perezen mendietatik. Behar zen txotxaka (adarpuntak) Domingo Legoiagak Belatzobietan botatako 2.1.26.6. Olazabal eta Olazabalazpi baserrietako
kontuak
basotik hartuko zuten.
Sastarrain ondoko harri ona erreko zuten karobian. - 1539-III-24an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola esKarea egin ondoren erre gabe geratutako egurra eta kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Debako par- 232 -
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2.58. irudia. debako
olazabalazpikoa.

teko Olazabalazpi baserriko Joan Olazabal maizterra, terrek erdi bana Liliko jaunentzat.
eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusia.
Olazabalazpi baserrian Joan Olazabalek erdi bana
Joan Olazabalek ikazkintzan eta garraioan lanak ganadu eta erle hauek zituen: ahuntz-aziendako 65
egin zizkion Joan Perezi. Gainera Joan Olazabalek buru (aker zahar zikiratu bat eta beste aker zahar bat
baserrian ganaduak eta erleak erdibana zeuzkan nagu- tartean zirela); ardi-aziendako 56 buru (bizpahiru ursiarekin. Joan Olazabalek eta Joan Perezek elkarren teko ahari bat tartean); behi-aziendako 23 buru (3 zearteko tratuen kontuak egin zituzten, eta maizterrak zenko, hezitako 4 idi, txahalak, Berastegiko zezena,
Joan Perezi zor ziona ordaintzeko obligazio-agiriak etab.); txerri-aziendako 17 buru (3 ordots zahar, bi
txerrama zahar, etab.); eta 6 erlauntz.
eginak zeuden.
Joan Olazabalek zintzo eta egoki zainduko zituen
Horiez gain, egun hartan Joan Perezek Joan Olazabali maileguz 13 dukat eta 6 txanpon (1 txanpon = ganaduak eta erleak, eta gorabeheren berri zehatz
7,5 marai) eman zizkion. Horiei ganaduen eta erleen emango zion Joan Perez nagusiari (ikus [XVI. m. (39etekinengatik zor ziona erantsita, zor osoa 27 dukat, III) 29] agiria).
46 txanpon eta 5 maraikoa zen. Joan Olazabalek zor
- 1539-X-4an, Zestoan, Maria Sastarrainen ganahura urtebete barru ordainduko zion.
dua zehaztu eta balioetsi egin zuten Joan Martinez
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Akoakoa zaharrak eta Joan Arraiok. Sastarrainen
Joan Akoa, Asentzio Arretxe eta Grazian Etorraetxea. ganadu hau zegoen: behi zuri bat (1.362 marai balio
zuena); 3 behi beren txahalekin (7.312 marai); behi
Ondoren Olazabalazpi baserrian Joan Olazabal bat bere txahalarekin (2.062 marai); zezenkoa eta
maizterrak Joan Perez nagusiarekin erdi bana zi- Arroako behia (1.875 marai); 2 zezenko handi (2.623
tuen ganadu eta erleen inbentarioa egin zuten. Zes- marai); 9 ardi beren arkumeekin (1.822 marai); beste
toako Joan Lopez Amilibikoa eskribauaren aurrean 4 ardi (544 marai); eta 6 txerri (1.224 marai). Joan
1474-XI-5ean egindako agiriaren arabera hazi zituz- Baltzolak eta Joan Olazabalek erabaki zutenez, ahaten ganaduak Joan Olazabalek eta bere aurreko maiz- riak 2 erreal balio zituen eta etekinek 25 erreal.
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Behi zuria kenduta, ganaduek guztira 57 dukat ken
15,5 marai balio zuten. Badirudi ganadua Sastarrain baserrian zegoena zela, eta Joan Perez IdiakaitzLilikoak Maria Sastarraini maileguz 7 dukat eman
zizkiola (ikus [XVI. m. (39-X) 2] agiria). Agiri honetan aipatzen diren txanpon motak eta kopuruak kontuan hartuta, honako baliokidetasunak azaltzen dira:
urrezko florin bat = 50 marai; urrezko dukat bat = 375
marai; eta Gaztelako erreal bat = 34 marai.

haz zitzan. Ganadu haien balioaren erdia maizterrak
ordaindu egin beharko zion. Ganadua behar bezala zaindu eta haziko zuen Kristobalek, eta galerarik
izanez gero, seinaleak erakutsi beharko zizkion. Ganaduen erdia edota galerak etekinetatik ordaintzen ez
bazituen, dirutan ordaindu beharko zuen.

Olazarragako gaztaina eta intxaurra ere erdi bana
izango zen maizterrarentzat eta nagusiarentzat. Maizterrak ezingo zuen enborrik edo adarrik moztu nagusiaren
baimenik gabe. Joan Perezek Kristobali Olazarragako
2.1.26.7. Olazarraga baserria errentan emateko
soroak ondo landuta eta itxiturak eginda emango zizkontratua
kion, eta errenta aldiaren amaieran egoera berean itzuli
- 1539-X-18an, Zestoako Liliko Intxaustian, Esteban beharko zituen. Debako Kontzejuak eskatutako zerga
Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: ba- guztiak maizterrak ordainduko zituen. Ohiko kortesiaztetik, bertako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusia, ko opariak ere emango zizkion Kristobalek Joan Perezi.
eta, bestetik, Kristobal Olaskoaga maizterra. Joan PeHorrez gain, Joan Perezek egun hartan 6 dukat
rezek Kristobali Olazarraga baserria (orduan Debako
lurretan zegoen) bere lur eta ondasunekin sei urterako maileguz eman zizkion maizterrari. Nagusiak Olazaerrentan eman zion, eta errenta aldia lehentxeago iga- rraga baserria erreteila eginda emango zion, eta handik aurrera Kristobalek etxea itoginik gabe mantenrotako iraileko San Migel egunean hasi zen.
duko zuen, baina teila nagusiak emanda.
Maizterrak nagusiari urtero 5 anega gari abuztuko
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Andre Mariaren egunean eta 2 anega artatxiki Domu
Santu egunean, emango zizkion errenta gisa. Joan Joan Gorosarri eskribaua, Joan Martinez Arretxekoa
Perezek Olazarragan zeuzkan behi, ardi, ahuntz eta eta Martin Olaskoaga (Fernando Olazabalen Gallari
txerriak Kristobali emango zizkion, honek erdi bana baserriko maizterra).

2. 59. irudia.
olazarraga baserria.
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Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak
aurrean zirela, Joan Perezek Olazarragan Kristobalek
hazteko zeuzkan ganaduen inbentarioa egin zuten.
Behi-aziendako 10 buru zeuden (3 behi ernari, behi
bat txahalarekin, bi biga, txekor bat eta idi parea).
Horiez gain beste 3 behi beren txahalekin zeuden, eta
behi-aziendak guztira 50 dukat balio zuen. Olazarragan guztira 28 ardi, 14 arkume, 20 ahuntz, 4 antxume
eta txerrama bat zeuden. Abere guztien balio osoaren
erdia 34 dukat, 9 erreal eta 28 maraikoa zen, eta 6
urteko errenta aldian Kristobal Olaskoagak ordaindu
egin beharko zizkion etekinetatik Joan Perezi.
Horrez gain, Joan Perezek egun hartan Kristobali 6
dukat maileguz eman zizkion. Urtero San Migel egunean dukat bat itzuliko zion. Kristobalen seme Pedro
Olaskoaga eta Martin Olaskoaga aitaren fidatzaile ziren. Joan Perezi egindako zorra ordaindu arte, ganaduak hipotekatuta geratu ziren.
Ondoren, Pedro Olaskoaga eta Martin Olaskoaga
zestoarrek (Kristobalen semeek), zin egin zuten aitaren fidatzaile gisa Joan Perezi ganaduak, errentak eta 6
dukateko mailegua itzuli egingo zizkiotela. Martin 22
eta 25 urte bitartekoa zen adinez, eta Pedro zaharragoa.

Domingo eta Asentzio aita-semeek itsasontzia Debako kanalean edukiko zuten, gilatik eta saihetsetatik
urik sartzen ez zitzaiola. Bidaiarako bela berriak edukiko zituen, artilleria, armak, aingurak, marinelak eta
bidaiarako behar zuen tresneria guztia. 23 eguneko
epean aipatutako 2.000 kintalak jasoko zituen. Joan
Perezek karga gehiago bidali nahi bazuen, itsasontzian hartu egingo zuten, eta beste edonoren kargarik
ez zuten garraiatuko.
Karga osoa jasota aita-semeak itsasontzian uztailaren erdi aldean itsasoratuko ziren. Debatik zuzenean
Cadizko badiara joango ziren, eta han 12 eguneko
geldialdia egingo zuten. Gero Alacanteko hondartzara heldu eta 6 egunez egongo ziren. Mallorcako
portura iritsita 8 egun egingo zituzten, eta gero beste 4
egun. Handik Siziliako Palermora joanda 10 lanegunez
egongo ziren, eta, azkenik, irla bereko Messinan beste
10 lanegun egongo ziren.
Gelditutako portu bakoitzean Joan Perezentzat,
edo honen ahalordea zuenarentzat, gordailuan utzitako gaiak lekuan lekuko pisuaz pisatuko zituzten,
eta Domingo eta Asentziok notario publikoaren bidez
Joan Perezen kontura egindako ordainagiria jasoko
zuten. Gero ordainagiria Joan Perezi bidaliko zioten.

Jarraian, Kristobal Olaskoaga aitak obligazio-agiJoan Perezek, edo honen ahalordea zuenak, deskarria eman zien bi semeei, haiek fidantza hartatik onik
ateratzeko konpromisoa hartuz (ikus [XVI. m. (39-X) gatutako ehun kintaleko 19 dukat ordainduko zien aitasemeei pleitagatik. Bidaian itsasontziak edo jendeak
13] agiria).
izandako kalteak, bi aldeek ordainduko zituzten Espainiako usadioaren arabera. Itsasontziak Debako kanale2.1.26.8. Pleitamendu-kontratua Domingo
tik irten behar zuenean, Joan Perezek 8 dukat emango
Zerainekin, Siziliara salgaiak eramateko
zizkien bolbora erosteko. Alde baten erruagatik sortu- 1539-IV-26an, Itziarren, Esteban Eztiola eskribaua- tako kalteak alde horrek ordaindu beharko zituen.
rengana hauek hurreratu ziren: batetik, Debako DoPleitamendu-kontratua betetzen ez zuenak, 500
mingo Zerain eta seme Asentzio Zerain, eta, bestetik,
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilkoa. Aita-semeek dukateko isuna ordaindu beharko zuen. Lekuko deSanta Barbara izeneko itsasontzia zuten, eta Joan Pe- bar hauek izan ziren: Nikolas Astola, Migel Igartza
rezek Siziliako Palermora eta Messinara bertan salgai eta Joan Lopez Larragibelgoa (ikus [XVI. m. (39-IV)
hauek bidali nahi zituen: 2.000 kintal burdina lodi eta 34] agiria).
mehe (1 kintal = 140 libra), burdinazko piezak, ha- 1539-VIII-7an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiagak, lantzak, erretxina, oihalak, errotarriak eta beste
ga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
zenbait salgai.
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eta Debako Asentzio Zerain kapitaina elkartu ziren.
Asentzio Santa Barbara izeneko itsasontziko maisua
zen, eta Joan Perezekin pleitamendu-kontratua egin
zuen Itziarren, 1539-IV-26an, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, burdinak Siziliara eramateko.
Asentzio Zerainek aitortu zuenez, itsasontzian Debako kanalean eta Getariako kontxan Joan Perezen
burdina hauek kargatu zituen: 10.112 barra burdina mehe (barra bakoitza 2 “ertz” pisukoa); 93 barra
burdina mehe (barra bakoitza 3 “ertz” pisukoa); eta
1.388,5 barra burdina lodi pletinatan (barra bakoitza 2
“ertz” pisukoa). Guztira burdina meheko barren pisua
1.440 kintal eta 57 librakoa zen, eta burdina lodiko
barren pisua 798 kintal eta 110 librakoa (Bedua eta
Orioko portuetako pisuen arabera).
Asentziok konpromisoa hartu zuen burdina haiek
hitzartutako portuetan Joan Perezi edo bere ordezkariari emateko, Asentziori zegokion pleita ordainduta.
Burdinak guztira 2.149 kintal eta 89 libra ziren, eta
Siziliako bidaiaren arriskua Joan Perezen eta Asentzio Zerainen kontura izango zen.

ek Asentziori. Joan Perezek emandako ahalordeaz,
Jakobo Ipintzak (eta, honek ezin bazuen, Joan Majado
de Pozak) bidaiako portuetan burdinak jasoko zituen
eta Asentziori pleita ordainduko zion Joan Perezen
izenean. Maileguz emandako dukatak ere kobratuko
zizkion Jakobok Asentziori. Beti ere Joan Perezek
agindutakoa egingo zuen.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Martinez Lilikoa, Joanes Garratza eta Pedro Altzolarats.
- 1539-VIII-19an, Zestoan, Joan Perez IdiakaitzLilikoa eta Joan Majado de Poza aurkeztu ziren Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean. Joan Perezek Joan
Majadori agiri hauek eman zizkion: Asentzio Zerainek eta Joan Perezek Esteban Eztiola eskribauarekin
Itziarren egindako pleitamendu-kontratua; Santa Barbara itsasontziak kargatuta zituen burdinen zedula,
Zestoako Lilin hil hartan egina; Asentzio Zerainek
Joan Perezi emandako obligazio-agiria, 154 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz (Blas Artazubiaga
eskribauak hil hartan idatzia); eta Joan Perezek Jakobo Ipintzari (eta hau ezean Joan Majado de Pozari)
emandako ahalordea, Asentziori Siziliako bidaiako
portuetan burdinak eta dukatak hartu eta kudeatzeko.

Joan Perezek zioenez, aipatutakoez gain itsasontzian beste 13 barra burdina mehe (bakoitza 2 “ertz”
pisukoa) ere kargatu ziren. Asentziok zioenez, burdiJoan Majado de Pozak itsasontzian bidaia egingo
na haiek itsasontzian topatzen baziren, besteak bezala
zuen, eta Jakobo Ipintza aurkitutakoan agiri haiek
garraiatuko zituen.
guztiak emango zizkion, Joan Perezen aginduak bete
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Migel Igartza, zitzan. Jakobok Asentziori dukatak eta burdinak hareta Zestoako Joan Ezenarro, Lope Ernataritz eta Joan tuko zizkion itsasontziaren bidaiako portuetan, eta
burdinak ahalik eta preziorik onenean salduko zituen.
Berastegi (ikus [XVI. m. (39-VIII) 6] agiria).
Burdinak maileguz ematen bazituen, obligazio-agi- 1539-VIII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- riak egingo zituen, zordunek Joan Perezi edo Jakobori
kribauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahal- ordain ziezaieten. Jakobok truke-letrak bidaliko zizordea eman zion Zestoako Jakobo Ipintzari. Joan kion Joan Perezi Valentziarako, Sevillarako, CadizPerezek Getarian burdinaz kargatuta zeukan Debako erako, Valladoliderako, Burgoserako eta Gaztelako
Asentzio Zerainen Santa Barbara itsasontzia. Bertan ferietarako.
zeuden burdinen ezaugarri eta pisuak zehaztu zituen.
Truke-letretan kobratzailea Joan Perez IdiakaitzAsentziorekin pleitamendu-kontratua Itziarren Lilikoa zela ipiniko zen, eta Valentzian Joan Perez
egina zeukan Joan Perezek Siziliara bidaia egiteko, ezean Antso Anda, eta Sevilan nahiz Cadizen Joan
eta maileguz 154 dukat ere eman zizkion Joan Perez- Perez ezean Nikolas Saez Aranburukoa. Truke-letrak
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2.60. irudia. debako
itsasadarra.

Jakobok berak ekartzen bazituen, kobratzaileak Joan
Perez edo Jakobo zirela ipiniko zuen. Truke-letretan
adierazitakoa kobratuta edo kobratu baino lehen,
Jakobok Gaztelako ferietara edo Gaztelako beste norabaitera trukatu ahal izango zituen, kobratzaileak
Joan Perez edo Jakobo Ipintza zirela ipinita.

Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan Majado de Pozari 26 dukat agindu zizkion bidaian egin beharreko
lanagatik. Jakobo Ipintza aurkitzen ez bazuten, bere
lan guztiak Joan Majadok egingo zituen, eta Joan Perezek beste 44 dukat (guztira 70 dukat) ordainduko
zizkion.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro AlJakobok hartutako guztia gero Joan Perezi Lilin ordainduko zion. Jakobok idatzi eta berri emango zien tzolarats, Joanes Garratza eta Joan Martinez Lilikoa
Valentziakoari (Antso Andari) eta Sevilla eta Cadiz- (ikus [XVI. m. (39-VIII) 12] agiria).
koari (Nikolasi) truke-letretako kopuruez, eta hauek
2.1.26.9. Zenbait ahalorde, ordainagiri eta tratu
Joan Perezek agindutakoa egingo zuten.
- 1539-III-25ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean huek agertu ziren: Zestoako
Aniza Agirre eta senar Pedro Olaskoaga, Legoiaga
baserrian (orduan Debako partean) bizi ziren Maria
Joango Agirre eta senar Domingo Ezenarro, Zestoako
Martin Esteban Makatzaga eta Joan Perez IdiakaitzLilikoa. Joan Perezen ama Domenja Lili zenak zorrak
Joan Perezek Jakobori, honek egingo zituen la- utzi zizkien Aniza Agirreri, Maria Joango Agirreri eta
nengatik eta bere gain hartu zituen ardurengatik, le- Martin Esteban Makatzagari, eta Zestoako alkateak
henago Joan Diaz Agirrekoarekin Siziliara egindako kondenatu egin zuen Joan Perez zor haiek ordaintzera.
bidaian emandako sariaren araberakoa agindu zion.
Jon Perezek Anizari 5 dukat eman zizkion, Maria
Joan Perezek Sizilian zituen ondasun eta negozioak
ahalik eta ongien kudeatuko zituen Jakobok, baina lan Joangori 6 dukat eta 9 erreal, eta Martin Estebani 32
txanpon. Horrela Domenja zenaren zor osoa ordainhorregatik ez zuen ezer kobratuko.
Erregeak edo beste norbaitek itsasontzia bahitu
edo beste ezustekorik izanez gero, Jakobok ahalik eta
ongien kudeatuko zituen Joan Perezen interesak, bai
itsasoan eta bai lehorrean. Jakobok bere nagusi Joan
Perezek idatziz bildatzen zizkion aginduak bete egingo zituen.
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Martinez Ibañetakoa zenaren ondorengoen lurrak, eta
behean, ibaiko presatik Aizubiko errotetaraino zihoan
ubidea.
Azalera-sagarrondo bakoitzak 46 txanpon balio
zuen (1 txanpon = 7,5 marai izanik), eta guztira Madalenak 39,5 dukat eta 3 txanpon kobratu zituen. Madalenak lursailaren saneamenduaren ardura bere gain
hartu zuen. Salerosketa-agirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Martinez Lilikoa apaiza, Asentzio
Arretxe eta Joan Goienetxea.
Jarraian Madalena Zuubek zin egin zuen salerosketa-agiriak zioen guztia beteko zuela. Ondoren, Madalenak Joan Perez eskutik heldu eta Arretxeazpian
lursailera sartu zuen. Joan Perezek belar batzuk moztu zituen, eta han ibilita jabetza bere gain hartu zuen
(ikus [XVI. m. (39-IV) 4] agiria).

2.61. irudia. Liliko fatxadako leihoa.

- 1539-IV-27an, Zestoako errebalean, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa eta Domingo Lizarrarats aita agertu
ziren. Biek elkarren artean egun hartara arte tratu asko
eginak zituzten, obligazio-agiriek, zedulek eta beste
zenbait agirik adierazten zutenez. Gainera, Domingo
Lizarraratsek bere errementari-lanbidean burdin lanak egin zizkion Joan Perezi.

Egun hartan, dena den, harreman guztien kontuak
duta geratu zen, eta hartzekodunek ordainagiria eman
zioten Joan Perezi. Lekuko Domingo Urbieta eta Joan- egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman zioten.
es Garratza apaizak, eta Beltran Urbieta izan ziren Beraz, ordura arteko agiri guztiak baliorik eta indarrik
gabe geratu ziren.
(ikus [XVI. m. (39-III) 32] agiria).
Esteban Eztiola eskribauak idatzitako agirian le- 1539-IV-2an, Zestoako Arretxeazpian, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: ba- kuko hauek izan ziren: Martin Esteban Makatzaga,
tetik, Madalena Zuube (Martin Lizasoren alarguna), Frantzisko Zubiaurre eta Joan Martinez Aurrekoetxeeta, bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. Madalenak koa (ikus [XVI. m. (39-IV) 36] agiria).
Joan Perezi Arretxeazpian lursaila saldu zion.
- 1539-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaLehen ere hantxe beste lursail bat saldu zion, Zes- ren aurrean Domingo Aizpuru eta Joan Perez Idiakaitztoako erroldako Kristobal Artzubiaga eskribauaren Lilikoa elkartu ziren. Domingok Joan Perezentzat tibidez. Apirilaren 2an saldutako lursailaren azalera ratzaile gisa lan egingo zuen honen burdinolan, beste
43 sagarrondokoa zen, bakoitzak 10 besoko neurria tiratzaileei ematen zien soldataren truke. Domingo laizanik. Lursailak mugakide hauek zituen: Joan Perez nean 1540. urteko ekaineko San Joan egunean hasiko
beraren lurrak, Martin Zubiaurreren sagastia, Joan zen. Osasuna izanez gero, lanera huts egiten bazuen,
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- 1539-XI-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJoan Perezek beste tiratzaile bat ipini ahal izango
zuen Domingoren kontura. Lekuko Domingo Etorra, bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta MaAsentzio Arretxe eta Domingo Ezenarro zestoarrak ria Martinez Olidengoa alarguna agertu ziren. Biek
ahalordea eman zioten Esteban Eztiola eskribauari,
izan ziren (ikus [XVI. m. (39-IV) 40] agiria).
Azpeitiko Martin Saez Goiazkoarekin zuten auzian
- 1539-V-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ordezka zitzan. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
ren aurrean Debako Joan Etxezabal eta Zestoako Joan Joan Gorosarri, Domingo Arrona eta Joan Fernandez
Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Joan Etxezabalek Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (39-XI) 12] agiria).
urtzaile gisa lan egingo zuen Joan Prezen Liliko burdinola handian, hasi hurrengo iraileko San Migel egun- 2.1.27. Ipintzatarren kontratu eta agiriak
etik eta 1540. urteko ekaineko San Joan egunera arte.
Debarrak ohiko jornalak kobratuko zituen, eta lanera - 1539-I-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
ez zuen hutsik egingo. Bestela Joan Etxezabalen kontu- aurrean zestoar hauek agertu ziren: batetik, Joan Pera Joan Perezek beste urtzaile bat ekarriko zuen.
rez Idiakaitz-Lilikoa (Jakobo Ipintzaren izenean), eta,
bestetik, Maria Ipintza. Joan Perezi Jakobok lehenago
Joan Perezek egun hartan debarrari bi dukat au- ahalordea eman zion Zarauzko erroldako Joan Martinrreratu zizkion, egingo zuen lanaren kontura, eta le- ez Amilibikoa eskribauaren bidez; izan ere, Jakobo
hen jornaletatik deskontatuko zizkion lanean hasten Ipintza ekialdeko lurraldeetara bidaian joana zen, eta
zenean. Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: hurrengo ekainean, Jainkoa lagun, Zestoara itzultzeMartin Zubiaurre, Domingo Ezenarro eta Esteban Ar- koa zen.
tazubiaga (ikus [XVI. m. (39-V) 16] agiria).
Maria Ipintzak auzitara eraman zituen Jakobo
- 1539-V-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Ipintza eta Maria Martinez Altzolaraskoa ama, Gebauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Mar- salagako gaztainadi, sagasti eta intxaurdi baten jabetin Olaskoaga aurkeztu ziren. Martinek Joan Perezi 7 tzagatik. Auzia, orduan, Valladolidko Kantzelaritzan
dukateko zorra egin zion lehenago, eta egun hartan zegoen. Han epaia eman zuten, eta bi aldeek haren
ordaindu egin zion. Gainerako harremanen kontuak aurka gora jo zuten, auzia berrikuspen mailan ebatz
ere egin zituzten. Joan Perezek ere Martini ordaindu zezaten. Bi aldeek 80 eguneko epea zuten lekukoen
egin zizkion bere zorrak eta honek hari egin zizkion testigantzak aurkezteko.
zerbitzuak. Beraz, elkarri eman zioten ordainagiria.
Jakobo Ipintzak eskea egin zuen, Maria Ipintzak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Joan Martinez Ibañetakoa eskribau zenaren bidez
Arreitzakoa, Beltran Urbieta eta Domingo Baltzola bere garaian egin eta Valladoliden aurkeztutako agiria
(ikus [XVI. m. (39-V) 31] agiria).
erakuts ziezaioten. Puntu horretan zeudela, egun hartan bi aldeek auzia hurrengo ekaineko San Joan eguna
- 1539-VI-23an, Zestoan, Esteban Eztiola es- arte etenda uztea erabaki zuten. Valladolidko epaileek
kribauaren aurrean Maria Ipintza eta Joan Perez emandako epeak luzatu egingo ziren, eta Joan PerezIdiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Biek elkarren arteko ek bermeak eman zituen Jakobok erabaki hura onarauzia etenda zeukaten Valladolidko Kantzelaritzan, tuko zuela segurtatzearren.
eta etenaldia hurrengo uztailaren amaiera arte luzatzea erabaki zuten. Agirian lekuko zestoar hauek izan
Lekuko honako hauek izan ziren: Antonio Lizaziren: Joan Martinez Lilikoa eta Domingo Urbie- rrarats, Domingo Urbieta eta Joan Martinez Lilikoa
ta apaizak, Migel Artazubiaga eta Asentzio Arretxe apaizak, eta Migel Artazubiaga. Jarraian, Maria Ipin(ikus [XVI. m. (39-VI) 22] agiria).
tzak eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak (Liliko jaunak)
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kin Zestoako Gesalagako gaztainadi eta sagasti bati
buruz. Auzia Valladolidko Kantzelaritzara iritsi eta
han epaia eman zuten. Maria Martinezek eta Jakobok
- 1539-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- gaztainadia eta sagastia itzuli egingo zizkioten Maria
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Joan Ipintza-Alkizari eta alabari, baina hauek haiei ordainPerez Idiakaitz-Lilikoa (Jakobo Ipintzaren izenean), du egingo zieten gaztainadia eta sagastia erostea koseta. bestetik, Maria Alkiza. Jakobok eta Mariak auzia tatu zitzaiena.
zuten Valladolidko Kantzelaritzan sagasti eta gaztaiBi aldeek, Kantzelaritzan bertan, gora jo zuten
nadi bati buruz. Auzia etenda zeukaten, eta etenaldia
hurrengo urri osora luzatzea erabaki zuten. Eskari epaiaren aurka, eta geroztik auzia etenda zeukaten,
bi aldeek halaxe eskatuta. Egun hartan, ordea, auzia
hori egin zieten Kantzelaritzako epaileei.
arbitro epaileen esku uztea erabaki zuten, eta haiek
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza, emandako epaia bi aldeek bete egingo zuten. Joan
Joango Goienetxea eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. Perezek San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua
(bere anaia) izendatu zuen arbitro, eta Maria Ipintzam. (39-IX) 31] agiria).
Alkizaren aldeak Blas Artazubiaga eskribaua. Hu- 1539-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- rrengo azaroa amaitu baino lehen emango zuten epaia
bauaren aurrean bi alderdi aurkeztu ziren; batetik arbitroek, baina epea luzatzerik izango zuten.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Jakobo Ipintzaren izenArbitroen epaia betetzen ez zuen aldeak 30.000
ean, eta, bestetik, Maria Ipintza-Alkiza, honen alaba
maraiko isuna ordaindu beharko zuen. Lekuko zesAna Aisoro eta honen senar Miguel Artazubiaga.
toar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua,
Joan Perezek, Zestoako Jakobo Ipintzak Sizilian Joanes Ibañeta apaiza eta Domingo Ezenarro (ikus
eskribau bidez latinez egindako ahalordea zeukan, [XVI. m. (39-X) 34] agiria).
auzi hartan ordezka zezan. Maria Ipintza-Alkizak
- 1539-XI-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriauzia hasi zuen bere garaian Maria Martinez Altzolaraskoa zenarekin eta honen seme Jakobo Ipintzare- bauaren aurrean Blas Artazubiaga azaldu zen. Maria
zin egin zuten akordio hura bete egingo zutela (ikus
[XVI. m. (39-I) 11] agiria).

2.62. irudia.
Valladolidko
Kantzelaritzako
artxiboa.
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Ipintza-Alkizak eta alabak Jakobo Ipintzarekin Ge- Jarraian Joango Olaberriak zin egin zuen obligaziosalagako gaztainadi eta sagastiaz zuen auzian arbitro agiriak zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m (39-I)
izanik, epaia emateko epea hurrengo hilaren (aben- 18] agiria).
duaren) amaiera arte luzatzea erabaki zuen. Migel Ar- 1539-IV-13an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskritazubiaga eta Asentzio Arretxe izan ziren lekuko.
bauaren aurrean Martin Arano “Motza” eta Joanes
Egun berean Altzolarasko dorretxean auziko biga- Ipintza apaiza azaldu ziren. Joanes apaizak zerbitzua
rren arbitroak, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizen- egin zion Martin Aranori Santa Engraziako ermitan,
tziatuak, agiria idatzi zuen. Hark ere epaia emateko eta horrez gain urrezko florin bat, dukat bat eta 11 piepea abenduaren amaiera arte luzatu zuen, eta lekuko txer sagardo (1 pitxer = 14 sos baliokoa) lehenago orhauek izan ziren: Martin Akoa, Asentzio Arretxe, Mi- daindu zizkion. Egun hartan, gainera, beste dukat bat
gel Irarramendi, Domingo Lizasoeta, Joan Azpiazu, ordaindu zion apaizak, kontuak eginda zor hori atera
Domingo Egurtza, eta beste zenbait, denak ere Zes- zitzaiolako.
toako ala Saiazko auzotarrak.
Martin Aranok horren guztiaren ordainagiria eman
- 1539-XII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiolaren au- zion Joanes Ipintzari, aurrean lekuko hauek zirela:
rrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu zen, Jakobo San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, DominIpintzaren ordezkari gisa. Bertan ziren Maria Ipintza- go Arrona eta Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako
Alkiza, alaba Ana Aisoro eta suhi Migel Artazubiaga. erretorea) (ikus [XVI. m. (39-IV) 19] agiria).
Bi aldeek ontzat eman zuten arbitroei epea abenduaren
- 1539-IV-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriamaiera arte luzatzea, eta Valladolidko Kantzelaritzako
epaileei eskea egin zieten luzapena ontzat eman zeza- bauaren aurrean Zestoako Grazia Ipintza (Joan Ezeten. Lekuko Zestoako Pedro Arretxe eta Asentzio Arre- narroren emaztea) eta Zumaiako Maria Joan Olazabal agertu ziren. Maria Joanek eta gurasoek lehenago
txe izan ziren (ikus [XVI. m. (39-XI) 22] agiria).
zorra egin zieten Graziari eta honen gurasoei. Egun
- 1539-I-19an, Zestoako errebalean, Jakobo Ipintza- hartan, ordea, Maria Joanek Graziari zorraren azken
ren etxe ondoan, Esteban Eztiola eskribauarekin hauek zatia (2 dukatekoa) ordaindu zion, eta honek ordainaelkartu ziren: batetik Joango Olaberria (Joan Perez giria eman zion.
Idiakaitz-Lilikoaren Sastarrain baserrian bizi zena),
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arreeta, bestetik, Ana Ipintza (Fernando Olazabalen emaztea). Joango Olaberriarekin batera Sastarrain baserrian txe, Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m. (39-IV) 27] agiria).
Joan Olazabal suhia bizi zen, Ana Ipintzaren anaia.
Urtebete edo urte eta erdi lehenago Ana Ipintzak
Joan Olazabali 2 dukaten garia eman zion, eta gero
Joango Olaberriari beste 26,5 errealen garia. Orduan
zor osoa 48, 5 errealekoa zen, eta Joango Olaberriak
konpromisoa hartu zuen Ana Ipintzari epeka ordaintzeko. 24,5 erreal hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zizkion, eta gainerakoa hurrengo ekaineko
San Joan egunean.

- 1539-V-4an, Zestoan, bertako Ana Ipintza (Fernando Olazabalen emaztea) eta Sastarrainen bizi zen
Joan Olazabal hargin elgoibartarra agertu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Anak Joani 2 dukaten balioko garia maileguz eman zion, eta Joanek zorra
hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Migel Artazubiaga, Beltran Urbieta eta AsenObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan tzio Arretxe, eta Arroako Joango Olaberria (ikus
Urbieta, Beltran Urbieta eta Domingo Bengoetxea. [XVI. m. (39-V) 4] agiria).
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2.63. irudia. santa
engraziako ermita.

- 1539-IV-13an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Arano “Motza” eta Joanes
Ipintza apaiza azaldu ziren. Joanes apaizak zerbitzua
egin zion Martin Aranori Santa Engraziako ermitan,
eta horrez gain urrezko florin bat, dukat bat eta 11 pitxer sagardo (1 pitxer = 14 sos baliokoa) lehenago ordaindu zizkion. Egun hartan, gainera, beste dukat bat
ordaindu zion apaizak, kontuak eginda zor hori atera
zitzaiolako.

Asentzio Eizagirre merkatariarekin, eta haren ordezkari
izango ziren ahalordea jasotakoak. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Antonio Lizarrarats, Tomas Amilibia eta San
Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (39-I) 14] agiria).
- 1539-VIII-9an, Valladolidtik, Kantzelaritzako
epaileek errege-gutun betearazlea bidali zieten Gipuzkoako eta beste lurraldeetako agintariei. Zestoako
Maria Perez Idiakaitzkoak (Martin Lizarraratsen alargunak) eta Azpeitiko Asentzio Eizagirrek auzia izan
zuten Gipuzkoako korrejidorearen aurrean.

Martin Aranok horren guztiaren ordainagiria eman
zion Joanes Ipintzari, aurrean lekuko hauek zirela:
Azkoitian, 1538ko abuztuaren 6an, Antonio SaaveSan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Domingo Arrona eta Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako dra lizentziatu eta korrejidorearen aurrean Maria Perezen prokuradoreak zedula edo aitorpena aurkeztu
erretorea) (ikus [XVI. m. (39-XII) 24] agiria).
zuen, Asentzio Eizagirrek sinatu eta onartua. Bertan
2.1.28. Martin Lizarraratsen Maria Perez Asentziok Maria Perezi epe baten barruan, zor handiagoaren zati gisa, 100 dukat ordainduko zizkiola
Idiakaizkoa alargunaren agiriak
agintzen zion.
- 1539-I-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Epea igaro zelako, korrejidoreak dei egin zion
bidez Maria Perez Idiakaizkoak (Martin Lizarraratsen
alargunak) ahalordea eman zien hauei: Zestoako Do- Asentziori hiru eguneko epean bere aurrean aurkez
mingo Arronari eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan zedin eta zedula berea zela aitor zezan. Bigarren deia
Otxoa Urkizukoari, Joan Ruiz Gamarrakoari eta beste bidalitakoan aurkeztu zen Asentzioren prokuradorea,
zazpi prokuradoreri. Maria Perezek auzia zuen Azpeitiko eta eskea egin zion korrejidoreari ezer egin ez zezan.
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Hark harremana Martin Lizarrarats zenarekin izan 2.1.29. Martin Otxoa Ermukoaren eta
omen zuen, eta haren seme-alabenak omen ziren utzi- Joan Anton Ermukoaren agiriak
tako ondasun eta eskubideak.
- 1539-I-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Korrejidoreak 1538-IX-20an epaia eman zuen, eta, bidez Getarian bizi zen Marina Artiga andreak ahalzedula ontzat emanda, Asentziok Maria Perez Idiakaiz- ordea eman zion Zestoako Martin Otxoa Ermukoari.
koari 100 dukat zor zizkiola erabaki zuen. Epaiari Marinari egin zizkioten zorrak kobratzen saiatuko zen
aurka egin zion Asentzio Eizagirrek gora jota, eta pro- Martin Otxoa, eta auzitara jotzeko ahalmena ere izanzesua Valladoliko Kantzelaritzara eraman zuen. Alde go zuen. Martin Otxoak prokuradoreak izendatu ahal
izango zituen auzietan ordezkari izateko, baina ez orbakoitzak bere mesederako arrazoiak azaldu zituen.
dainagiriak emateko.
Azkenean, 1539-V-2an, Kantzelaritzakoek beren
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
epaia eman zuten. Onetsi eta berretsi egin zuten korrejidorearen epaia, eta Asentziori egindako zorraga- Grazian Etorraetxea, Asentzio Arretxe eta Bartolome
tik, ondasunak exekutatu egingo zizkioten. Gainera Loiola (ikus [XVI. m. (39-I) 10] agiria).
Maria Perezi 1.057 maraiko auzi-gastuak 9 eguneko
epean ordaindu beharko zizkion. Bestela ondasunak
- 1539-III-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaenkantean saldu egingo zizkioten (ikus [XVI. m. (39- ren bidez Gergorio Elizaldek ahalordea eman zien MarVIII) 7] agiria).
tin Otxoa Ermukoari eta haren Maria Etorra emazteari.
Azken bi hauek Gregoriori zenbaitek egindako zorrak
- 1539-XI-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- kobratzen saiatuko ziren. Lekuko Zestoako Asentzio
bauaren aurrean Getariako Maria Martin Lizardi alar- Arretxe eta Joango Amilibia eta Zumaiako Lantzarote
guna eta Zestoako Maria Perez Idiakaizkoa aurkeztu Bedua izan ziren (ikis [XVI. m. (39-III) 16] agiria).
ziren. Biek auzia zuten elkarren aurka korrejidorearen
aurrean, eta 8 egunez auzia etenda edukitzea erabaki
- 1539-V-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskrizuten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martin- bauaren bidez Paskuala Apategik ahalordea eman
ez Amilibikoa eskribaua, Martin Zubiaurre eta Do- zien hiru hauei: Martin Otxoa Ermukoari, Domingo
mingo Ezenarro. Maria Perezen suhi Domingo Arro- Arangureni eta Joan Apategiri. Hauek Paskualaren
na ere lekuko eta sinatzaile izan zen (ikus [XVI. m. ordezkari izango ziren honen auzi guztietan. Lekuko
(39-XI) 4] agiria).
zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa
(Aizarnako erretorea), Antonio Lizarrarats apaiza eta
- 1539-XII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joan Bengoetxea (ikus [XVI. m. (39-V) 10] agiria).
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Getariako
Maria Martin Lizardi alarguna, eta, bestetik, Maria
- 1539-V-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriPerez Idiakaizkoa (Martin Lizarraratsen alarguna). bauaren aurrean, Debako Paskual Gaztañetak ahalorMaria Martinezek Maria Perezi Getariako zenbait dea eman zien Zestoako Martin Otxoa Ermukoari eta
mahastiren errentagatik 8 dukat ordaindu zizkion, eta Domingo Gorosarriri, haren auzietan ordezka zezazestoarrak ordainagiria eman zion. Maria Martinen ten. Jarraian Debako Joan Urainek eman zien ahalorondasunen exekuzioa hasita zegoen, baina eten egin dea Martin Otxoa Ermukoari eta Domingo Gorosarrizuten zorra ordaindu egin zuelako.
ri, Hauek, Joanen izenean, Zestoako Sebastian Zelaia
auzitara eramango zuten eta ordezkari izango ziren.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Goienetxea,
Arrona, Anton Lasao eta Jakobo Gesalaga (ikus [XVI. Martin Artzuriaga eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI.
m. (39-V) 24] agiria).
m. (39-XII) 14] agiria).
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2.64. irudia. aizarnako
apategi.

- 1539-IX-30ean, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Anton
Ermua eta Lope Irure elkartu ziren. Lehenago Joan
Perez Etxezarretakoa eskribauak Joan Antoni 7 kintal
burdina eta 3 dukateko zorra egin zion, Lope Irure fidatzaile izanik.

Ermukoari, Domingo Gorosarriri eta Esteban Artazubiagari. Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako ahalordeaz, Aizarnako elizari buruzko auzietan
Pedro ordezkatuko zuten ahalordea zutenek. Lekuko
Joan Gorosarri, Klemente Aisoro eta Joan Martinez
Akoakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (39-XII) 29] agiria).

Joan Perez eskribauak zorra ordaindu ez zuelako, 2.1.30. Olidendarren, zubeltzutarren eta
Lope Irureri ondasunak exekutatu, enkantean saldu zugastitarren agiriak
eta Lope bera atxilotu egin zuten. Egun hartan, ordea,
Lopek zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zituen.
- 1539-III-9an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik bertako Joan
Bestalde, Joan Antonek ondasunak exekutatu egin Zubeltzu eta emazte Grazia Sarasola, eta, bestetik,
zizkien Fernando Sorazabali eta Joan Igartzari beste Maria Sebastian Elorriaga (Esteban Arberen alar7 kintal burdina eta 3 dukat ez ordaintzeagatik. Haien guna). Senar-emazteek alargunari behi batzuk erosi
auzi-gastuengatik Lope Irurek 6 erreal ordaindu zituen. zizkioten, baina haien prezioaren zati bat (8 dukatekoa) zorretan utzi zioten. Urte hartako Pazko garizuJoan Anton Ermuak Loperi ordainagiria eman zion, makoaren ondorengo 10 eguneko epean ordainduko
eta eskubidea ere bai zorra eta auzi-gastuak Joan Pe- zioten.
rez Etxezarretakoa eskribauari kobra ziezazkion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Zubiaurre,
Lekuko Arroako Joan Zubeltzu apaiza, Joan LaJoan Zabala eta Joan Pagino (ikus [XVI. m. (39-IX) rretxe eta Zestoako Asentzio Arretxe izan ziren (ikus
32] agiria).
[XVI. m. (39-III) 5] agiria).
- 1539-XII-21ean, Zestoako Gurutzeagan, Pedro
- 1539-III-17an, Arroako Arbebekoa baserrian, EsAusoroetxeak, Aizarnako elizako administratzaile teban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
izanik, ahalordea eman zien Zestoako Martin Otxoa Joan Oliden (Esteban Oliden adingabearen zaintzaile
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eta aita), Maria Sebastian Elorriaga (Esteban Arberen
alarguna) eta Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Zugasti ganadu-ikertzaileak.

auzitan ez hastea erabaki zuten, eta elkarri ordainagiria eman zioten, egun hartara arte izandako harremanen kontuak eginda.

Agirian lekuko debar hauek izan ziren: Joan ZubelArbebekoan zeuden ganaduak aztertu eta banatu
egin zituzten ikertzaileek. Esteban Oliden oinorde- tzu, Martin Azkaeta eta Fernando Arantza (ikus [XVI.
koarentzat hauek geratu ziren: 7 behi eta hiruzpalau m. (39-VI) 13] agiria).
txahal, 35 ardi eta arkume, eta 4 txerri.
- 1539-VII-5ean, Zestoako errebalean, Blas ArtaMaria Sebastian alargunarentzat hauek geratu zi- zubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Zubeltzu
ren: behia txahalarekin, 6 ardi 6 arkumerekin, eta 3 “Ezkerra” eta Mendaron bizi zen Antso Arteaga azaltxerri. Ganadu-banaketan lekuko hauek izan ziren: du ziren. Joanek Antsori mandoa erosi eta zaldia saldu
Joan Igartza, Joan Aspe eta Joan Arbe semea (ikus zion. Trukean 7,5 dukat zorretan utzi zizkion Joanek
Antsori, eta bi epetan ordainduko zion zorra: 4 dukat
[XVI. m. (39-III) 15] agiria).
hurrengo Santiago egunean, eta 3,5 dukat hurrengo
- 1539-V-29an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- Eguberrietan. Bitartean Joan Zubeltzuren mandoa hiren aurrean Maria Migelez Olidengoak utzitako onda- potekatuta geratu zen.
sunen inbentarioa egin zuten. Bertan oheak janzteko
Obligazio-agirian lekukoetako batzuk hauek izan ziarropak, hari-matazak, harilak, ohe-estalkiak, izarak,
atorra, zoronga, pitxerra eta burruntziak zerrendatu ren: Zestoako Domingo Baltzola eta Joan Zurbano, eta
zituzten. Beltran Etxabek Maria Olidenentzat bida- Debako Migel Urkizu (ikus [XVI. m. (39-VII) 3] agiria).
litako diruak, Mirubiko Maria Lopez Laurgaingoak
- 1539-IX-22an, Iraetako burdinolan, Esteban Ezbidalitakoak, Joan Migelez Olidengoarenak, etab. ere
zerrendatu zituzten. Lekukoetako batzuk hauek izan tiola eskribauaren aurrean Debako Joan Lopez Zigaziren: Joan Egaña, Asentzio Arretxe eta Martin Gar- rangoak mandar arrea saldu zion 18 dukatean Zestoako Fernando Zubeltzuri. Fernando Zubeltzuren
tzia Arriolakoa (ikus [XVI. m. (39-V) 36] agiria).
fidatzaile Fernando Sorazabal azaldu zen, Iraetako
- 1539-VI-8an, Arroan, Joan Zugasti, Joan Igara- olagizona. Fernando Zubeltzuk zorra hurrengo urteko
tegi eta honen ama Maria Martinez Igarategikoa aur- abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion
keztu ziren, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren debarrari, eta ordura arte mandarra hipotekatuta geaurrean. Joan Zugasti bere anai-arreben ordezkari ere ratu zen.
bazen, eta Joan Igarategik bere anaien ordezkaritza
Agirian lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo
ere bere gain zuen.
Domingo Amilibia, Arroako Joan Anton Ermua eta
Joan Igarategiren eta anaien aita Pedro Zugasti ze- Azkoitiko Pedro Zamudio.
nak senipartea kobratu ez zuelako, Igarategi etxekoak
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Zugastikoen aurka auzitan hastekoak ziren. Beste zor
eta mailegu batzuk ere kobratu nahi zizkieten Joan Zu- Fernando Zubeltzuk konpromisoa hartu zuen Fernangastiri, honen zaintzaileei eta fidatzaileei. Zugasti etxe- do Sorazabal obligazio eta fidantza hartatik onik ateko zenbait errenta eta etekin ere kobratu nahi zituzten. ratzeko (ikus [XVI. m. (39-IX) 23] agiria).
- 1539-X-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriHorrez gain Joan Zugastik Pedro Zugastiri eta
emazteari bi idi eman zizkien, eta beste hainbat tratu bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Arroako
ere eginak zituzten elkarren artean. Bi aldeek, ordea, Joan Oliden (Esteban Olidenen aita eta zaintzailea),
- 245 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

2.65. irudia. Itziarko
Zigaranaundi.

eta, bestetik, Maria Sebastian Elorriaga (Esteban Arberen alarguna).
Esteban Arbe hil zenean, testamentuan Esteban Oliden izendatu zuen oinordeko (ikus [XVI. m. (38-I) 4]
agiria), eta ondasunei buruz arbitroen epaia ere izan
zuten. Ondorioz, Joan Olidenek eta Maria Sebastianek
elkarrekin izandako ganadu-tratu eta gainerako tratuen
kontuak egin eta elkarri ordainagiria eman zioten.
Ordainagirietatik kanpo geratu ziren Maria Sebastianek doteagatik kobratu behar zituen 100 dukatak.
Lekuko arroar hauek izan ziren: Martin Gartzia
Arriolakoa eta Joan Zubletzu apaizak, eta Joan Igartza (ikus [XVI. m. (39-X) 10] agiria).
- 1539-X-26an, Arroako Arbebekoa baserrian, Esteban Eztiolaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik
Esteban Oliden adingabea, bere aita eta tutore Joan
Olidenekin, eta, bestetik, Maria Sebastian Elorriaga
(Esteban Arberen alarguna). Esteban Arbek bere testamentuan oinordeko Esteban Oliden izendatu zuelako,
Maria Sebastianek Arbeko ondasunak eman zizkion.
Arbe baserria eman zion Esteban Olideni, bere ondasun guztiekin, eta Saletxea izeneko baserria ere bai.

Arbeko eta Saletxeko ganadu guztiak ere eman zizkion Esteban Olideni. Beste ondasun hauek ere eman
zizkion: jantzitako 3 ohe, beste 2 ohe, 2 laia pare, 3
aitzur handi, 2 jorrai, 3 igitai, goldea, bostortza, pertz
zaharra, pitxerra, 2 burruntzi, 2 koilara, kutxa on bat,
2 kutxa hautsi, 4 upel, barrika bat, lera, soineko beltz
zaharra, kapote urdina, txapel zaharra, laratzak, aulkia, azpila, suil zaharra, zerra handia, aizkora, mailua,
arrastelua, daratulu handia, bi eskailera, lantza, azkona, idiak lotzeko uhalak, mantalak, etab.
Esteban Olidenek eta Joan Olidenek jasotako guztiaren ordainagiria eman zioten Maria Sebastian Elorriagari. Esteban Olidenek zin egin zuen agiriak zioenari
aurka ez ziola egingo. Agirian lekuko hauek izan ziren:
Zestoako Asentzio Arretxe, eta Arroako Joan Armendia
eta Joan Zubeltzu (ikus [XVI. m. (39-X) 27] agiria).

2.1.31. Joan Ezenarrok Zestoako Atristain eta
ondoko lursaila errentan hartzeko kontratuak
- 1539-IV-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
Zestoako Atristain baserria errentan emateko kontratua idatzi zuen. Nagusia Maria Martinez Baltzolakoa
zen, Pedro Artzubiagaren emaztea, eta maizterra Joan
Ezenarro zurgina. Errenta aldia hurrengo iraileko San
Migel egunean hasiko zen, eta 10 urtez iraungo zuen.
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Atristaingo sagastietako sagarra osorik Maria Martinezentzat izango zen, baina bi urtez behin 4 otarkada
sagar emango zizkion maizterrari. Intxaurra erdi bana
izango zen, nagusiarentzat eta maizterrarentzat, baina
Joanek bilduko zuen. Joan Ezenarrorentzat izango zen
soroetan lortutako uzta osoa. Ganaduak erdi bana hazi
eta behar bezala zainduko zituen Joanek, eta baserrian
beste inoren ganadurik ezingo zuen eduki. Ganaduen
etekinetatik ordainduko zion Joanek Maria Martinezi
bere erdia.
Alde bakoitzak umeak egiteko txerri bana (“esaiurdea” deitutakoa) ipiniko zuen, eta urtean sortutakoa urtean bertan hilko zen San Martin ondoren.
Maizterrak nagusiari soroa laiatuta utziko zion urtero, honek lihoa erein zezan. Sagarrondoan nagusiaren kontura aitzurtuko ziren, baina simaurra Joanek
emango zion.

- 1539-IV-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Joan Ezenarro zurgina
bildu ziren. Domingok Zestoako Atristainen zuen lursaila
errentan eman zion Joani 10 urterako, eta epea hurrengo
iraileko San Migel egunean hasiko zen kontatzen.
Lursailean soroa egin eta landuko zuen Joanek, eta
bertan uztan bildutako zereal guztien laurdena (lihoa
ez) Domingo nagusiari emango zion. Soroa Joanek
hesituko zuen, eta errenta aldia amaitzen zenean itxitura egoera onean utziko zion Domingori.
Lursailak mugakide hauek zituen: herri-lurrak,
Kristobal? Artzubiagaren lurrak, ibaia eta goian herribidea. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Akoakoa gaztea, Martin Zubiaurre eta Asentzio
Arretxe (ikus [XVI. m. (39-IV) 20] agiria).

Egun berean, Zestoan, Lasaoko Gallari-Agirre
Baserriko erreteila maizterrak egingo zuen, teila baserrian maizter zegoen Sebastian Oliden eta Donagusiak emanda. Maria Martinezek 8 dukat maile- mingo Arrona nagusia elkartu ziren. Aurreko urtean
guz eman zizkion Joan Ezenarrori, eta honek zorra egin zuten errentamendu-kontratua (ikus [XVI. m.
(38-X) 16] agiria). Egun hartan, maizterrak erdi bana
errenta aldia amaitzen zenean itzuliko zion.
hazteko, Domingo nagusiak 10 behi, 25 ardi eta 20
Errentamendu-kontratuan lekuko zestoar hauek ahuntz eman zituen. Joan Arraio, Martin Zulaika eta
izan ziren: Joan Urbieta, Joanto Amezketa eta Domin- Kristobal Olaskoaga adituek ikertu eta 46,5 dukatean
balioetsi zituzten. Horren erdia (23,25 dukat) Sebasgo Ezenarro (ikus [XVI. m. (39-IV) 9] agiria).

2.66. irudia. Zestoako
atristain aldea.

- 247 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

tian Olidenek hurrengo lau urteetan ordainduko zion
Domingori ganaduen etekinetatik.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Martinez Akoakoa, Martin Zubiaurre eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39-IV) 20] agiria).

2.1.32. Altzolarastarren eta aldalurtarren
agiriak
- 1539-IV-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: Joan Aldalur zurginmaisua eta Maria Joango Aldalur emaztea, Domingo
Aldalur semea eta honen emazte Katalina Aurrekoetxea, eta honen aita Joan Martinez Aurrekoetxekoa (Maria Beltran Arberen alarguna)
Domingo eta Katalina Aldalur baserrira ezkondu
zirenean, Domingo Agirre eskribau zenak idatzi zuen
ezkontza-kontratua. Bertan Joan Martinezek urrezko
100 florin agindu zizkien Joan Aldalurri eta Maria
Joangori, eta ezkonberriei 3 ohe, soinekoa, kapa eta
kutxa. Joan Aldalurrek eta Maria Joangok 100 florin
(edo baliokide ziren 70 dukat) kobratu zituzten, eta
haien ordainagiria, Blas Artazubiaga eskribauak idatzitakoa, Joan Martinez Akoakoa gazteari (Katalinaren anaiari) eman zioten.

ongi ordaindu zituen (1 dukat = 375 marai izanik).
Domingori eta Katalinari 3 ohe, soinekoa eta kapa
eman zizkien, baina merkeak eta kaskarrak ziren,
eta kutxa emateko zeukan. Zein kutxa eman zehaztuta utzi zuen Fernandok, eta, gainera, agindua eman
zion Joan Martinezi alabari eta suhiari beste 4 dukat 6
eguneko epean emateko. Fernando arbitroak zioenez,
guztira Joan Martinezek 100,5 dukat eman behar zituen alabaren doteagatik (70 dukat + 4 dukat + ohe eta
gainerakoek balio zuten 26,5 dukat).
Eskribauak epaiaren berri eman zien Joan Martinezi eta Domingo Aldalurri, eta hauek onartu egin zuten epaia. Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Frantzisko Zarate merioordea eta Zestoako Martin Akoa
eta Joan Zabala alkatea.
Gero eskribauak Katalinari jakinarazi zion epaiak
zioena, lekuko berak aurrean zirela.

Egun berean, Aizarnan, Domingo Aldalurrek eta
emazte Katalinak ordainagiria eman zioten Joan Martinez Aurrekoetxekoari. Senar-emazteek, Fernando
Olazabalen epaia betez, ordainagiria eman zioten Joan
Martinezi, honek epaian agindutako 100,5 dukatak
eman zizkielako. Gainera Katalina Aurrekoetxeak zin
egin zuen ordainagiriak zioenaren aurka ez zela hasiko. Lekuko Zestoako Joan Zabala alkatea eta DoDomingok eta Katalinak, ordea, ez zituzten 3 mingo Aranguren, eta Azpeitiko Frantzisko Zarate
oheak, soinekoa, kapa eta kutxa jaso, eta auzia zuten izan ziren (ikus [XVI. m. (39-IV) 1] agiria).
Joan Martinez Aurrekoetxekoa aitarekin. Hala ere, bi
- 1539-VI-10ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskrialdeak bat etorri ziren arbitrotzat Zestoako Fernando
Olazabal medikua izendatzeko. Honek epaia 10 egun- bauaren aurrean Maria Joango Aldalur (Joan Aldalur
eko epean emango zuen. Epaia betetzen ez zuenak zurginaren alarguna) agertu zen. Maria Joango bere
seme-alaben ordezkari ere bazen. Auzia zuen Zes100 dukateko isuna ordaindu beharko zuen.
toako Martin Zubiaurrerekin eta Zumaiako FrantzisJoan, Maria Joango, Domingo, Katalina eta Joan ko Ruiz Arteagakoarekin itsasontziak egiteko zuren
Martinezek zin egin zuten agiriak zioena bete egingo garraioari buruz.
zutela. Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Frantzisko
Maria Joangok ahalordea eman zien auzirako
Zarate merioordea, eta Zestoako Domingo Elurra eta
Pedro Aldalur eta Domingo Aldalur semeei, eta GiDomingo Legarda.
puzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Joan
Fernando Olazabalek, Aizarnan, egun berean eman Herediari, Joan Perez Arranibarkoari, Joan Martinez
zuen epaia. 100 florin (edo 70 dukat) Joan Martinezek Untzetakoari eta Beltran Arizmendiri.
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Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Nikolas
Martinez Egiakoa eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI.
m. (39-VI) 15] agiria).
- 1539-IX-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Azpeitiko Antso
Errezusta?-Urrestillak 20 dukat maileguz hartu zizkion Zestoako Pedro Altzolaratsi, eta hark zorra hurrengo urriaren erdi aldera ordainduko zion. Lekuko
honako zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
apaiza, Pedro Martinez Baltzolakoa eta Esteban Artiga (ikus [XVI. m. (39-IX) 12] agiria).
- 1539-IX-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zumaiako Joan
Atristainek Zestoako Maria Aldalurri idia erosi zion 9
dukatean, eta handik urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartu zuen, idiak akatsak eduki arren. Lekuko
honako hauek izan ziren: Zestoako Pedro Altzolarats
eta Domingo Urbieta apaiza, eta Arroako Joan Martinez Baltzolakoa (ikus [XVI. m. (39-IX) 13] agiria).
- 1539-IX-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Pedro Altzolarats eta Azpeitiko Migel Otxandiano agertu ziren. Migelek Pedrori
ferratzeko 100.000 iltze, kolpe batekoak, emango zizkion (1.000 iltzek harategiko 9 libra pisatuz). Hurrengo Pazko garizumakora arte iltze gehiago egiten bazuen, haiek ere Pedrori emango zizkion. Pedrok 114
marai ordainduko zizkion 1.000 iltzeko.

2.67. irudia. Beduako errenteria izandakoa.

toentzat izango ziren, beste 200 dozena mandoentzat,
eta 100 dozena zaldientzat.

Dozena ferra bakoitzaren prezioa Gaztelako 87
maraikoa zen. Egun hartan Pedrok Mateori 25 dukat
ordaindu zizkion. Beste 25 dukat hurrengo urriaren
amaieran emango zizkion, eta gainerakoa hurrengo
Egun hartan 8 dukat aurreratu zizkion Migeli, eta Eguberri egunean.
iltzeak Pedroren Zestoako hiribilduko etxean emanObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren.
dakoan ordainduko zion gainerakoa. Lekuko honako
zestoar hauek izan ziren: Jakobo Ipintza, Pedro Mar- Pedro Martinez Baltzolakoa, Txomin Altzolarats, Dotinez Baltzolakoa eta Joan Gorosarri (ikus [XVI. m. mingo Arrona, Miguel Artazubiaga eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (39-IX) 26] agiria).
(39-IX) 16] agiria).
- 1539-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Mateo Errezusta eta Zestoako Pedro Altzolarats elkartu ziren. Mateok Pedrori
500 dozena ferra emango zizkion hurrengo inauteri
egunean Beduako errenterian. 200 dozena ferra as-

2.1.33. Areitzagatarren kontratu eta agiriak
- 1539-I-25ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauarekin Errezilgo Joan Irure eta Arroako Joan Perez Areitzagakoa elkartu ziren. Lehenago arroarrak

- 249 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

errezildarrari maileguz 5 kintal burdina pletinaren Martin Arrona, Zumaiako Martin Amilibia, eta Zesbalioa hartu zion, eta egun hartan beste 6 dukat ere toako Martin Artazubiaga.
bai, premia zuelako. Joan Irurek zor osoa hurrengo
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
ekaineko San Joan egunean ordainduko zion, diruak
Santuru Erretenek eta bere beste hiru lagunek konproemanda eta burdinak Beduako errenterian utzita.
misoa hartu zuten Joan Perez Areitzagakoa obligazio
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarra- hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
rats apaiza, Domingo Arrona eta Joaniko Artzubiaga
Ondoren adierazi zutenez, Iñigo Goiatzi maileguz
(ikus [XVI. m. (39-I) 24] agiria).
hartutako dirua Itziar eta Arroakoek Debako Kontze- 1539-II-20an, Debako errebalean, Sebastian juko alkate, fiel eta ofizialekin zuten auziari jarraipeArriola eskribauaren aurrean debar hauek azaldu zi- na emateko zen. Horregatik, berme gisa beren burua
ren: batetik Nikolas Astola pilotua, eta, bestetik, Ma- eta ondasunak eskaini zituzten Itziar eta Arroako besria Martinez Areitzagakoa alarguna (alaba Anaren or- te zenbaitek ere. Hauek ziren bermea eskainitakoak:
dezkari ere izanik). Maria Martinezen Pedro Arantza Martin Murgia, Joan Perez Zabalakoa, Joan Otxoa
senar zenak itsasontzia zuen, eta bertan Nikolas Asto- Arriolakoa, Martin Uzkanga, Martin Artzuriaga, Domingo Etxenagusia, Martin Akertza, Joan Igartza,
la pilotua zenbait bidaiatan ibili zen.
Martin Azkaeta, Joan Zugasti, Martin Ibarrola, Joan
Bidaia haietako irabazietatik Nikolasek kobratu Larretxe eta Joan Igarategi (ikus [XVI. m. (39-VII)
nahi zuelako, desadostasunak zituen Maria Martinez- 18] agiria).
ekin. Biek auzia arbitro epaileen esku uztea erabaki
zuten. Horretarako Joan Guadalupe eta Migel Ibañez 2.1.34. Apategitarren, edarritzagatarren eta
debarrak izendatu zituzten. Behar izanez gero, hiru- zabalatarren agiriak
garren arbitroa ere izendatuko zuten. Epaia emateko
epea 8 egunekoa zen.
- 1539-II-16an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Apategi eta Maria Domingez OndaBi aldeek konpromisoa hartu zuten arbitroen epaia rrakoa emaztea azaldu ziren. Orioko Domingo Etxaibetetzeko. Bestela 50 dukateko isuna ordainduko zuen zi ahalordea eman zioten, Orioko alkatearen aurrean
obeditzen ez zuen aldeak. Lekukoetako bi Joan Her- bertako Ana Etxanizekin zuten auzian ordezka zitzan.
nani eta Joan Alos Gebarakoa izan ziren (ikus [XVI.
m. (39-II) 23] agiria).
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Igartza, San Joan Amilibia eta Joan Arano (ikus [XVI.
- 1539-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- m. (39-II) 18] agiria).
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Itziar edo
Arroako Santuru Erreten, Joan Perez Areitzagakoa,
- 1539-III-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Armendia, Martin Ezenarro-Ibia eta Martin Us- bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Azpeitiko
arraga, eta, bestetik, Azpeitiko Iñigo Goiatz. Azpeitia- Joan Etxegarai-Badiola eta Maria Fernandez Edarrirrari besteek maileguz 42 kintal burdina pletinaren ba- tzagakoa emaztea, eta, bestetik, Zestoako Martin Pelioa (pletina 2 “ertz” pisukoa izanik) hartu zioten, eta rez Artzubiagakoa eta Grazia Artiga.
zorra hurrengo urtean martxoko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten, burdinak Beduan emanda.
Joan eta Maria Fernandez ezkondu zirenean,
1538-VIII-5ean ezkontza-kontratua Zestoako Joan
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Itziar Martinez Ibañetakoa eskribauak idatzi zuen. Bertan
edo Arroako Martin Artzuriaga, Martin Uzkanga eta Maria Fernandezen aita Fernando Martinez Edarri- 250 -

2. (1539)

2.68. irudia. aizarnako
etxegaraisaletxe.

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Frantzistzagakoak dote gisa 55 kintal burdina agindu zizkien
ezkon-berriei. Fidatzaile gisa zestoar hauek aurkeztu ko Artiga, Grazian Etorraetxea eta Martin Otxoa Erzituen: Martin Fernandez Edarritzagakoa semea (Eda- mukoa.
rritzagako jabe eta oinordekoa), Pedro Artzubiaga eta
Jarraian, lekuko eta eskribau berak aurrean zirela,
Sebastian Artiga.
Maria Sebastian Artiga zenaren (Kristobal Zelaietaren
Fernando Martinez aitak dotea bere epean ordaindu alargunaren) ahizpa Grazia Artiga serorak, iloba Doez zuelako, Joan Etxegarai eta emaztea auzitan hasi zi- mingo Artiga-Olazabal adingabearen zaintzaile izanik,
ren korrejidorearen aurrean. Orduan Pedro Artzubiaga Joan Etxegarairi 17,5 dukat eman zizkion, eta beste 13
fidatzaile zenaren ordez Martin Perez Artzubiagakoa dukat hurrengo Pazko garizumakotik bi urtera ordainanaia azaldu zen, eta Sebastian Artiga zenaren ordez duko zizkion (ikus [XVI. m. (39-III) 4] agiria).
alaba Maria Sebastian Artiga (Domingo Olazabalen
- 1539-IV-13an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaalarguna). Tartean Azpeitiko Pedro Ibañez Irarragakoak 1528-II-3an egindako obligazio-agiria ere ba- ren aurrean Zestoako Joan Zabala alkatea eta Maria
Nikolas Zabala-Lasao alarguna (Lasaoko andrea) agerzegoen.
tu ziren. Maria Nikolasek lehenago enkantean Zestoako
Dena den, Joan Etxegaraik fidatzaileen ondasunak Kontzejuari Edarritzaga bailaran herri-basoetatik 1.400
exekutatu egin zituen, baina Zestoako Joan Perez karga ikatz egiteko egurra hartu zion. Karga ikatza egiIdiakaitz-Lilikoa aurka atera zen. 55 kintal burdinaren teko egurragatik 23 marai ordaindu zituen. Guztira 88
balioa kintala 13 errealean kalkulatu zuten. Orduan Pe- dukat eta 120 marai ordaindu zizkion Maria Nikolasek
dro Artzubiagaren aldeak eta Maria Sebastian Artiga alkateari, egun hartan, eta gero alkateak Kontzejuko
zenaren ahizpa Grazia Artiga serorak (Domingo Artiga- San Joan Artazubiaga fielari emango zizkion.
Olazabal iloba adingabearen zaintzaileak) diru kopuru
Joan Zabalak Maria Nikolasentzat egindako ordainbana eman zieten Joan Etxegarairi eta emazteari. Hauek
ordainagiria eman eta zor osoa Fernando Martinez Eda- agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope Zelaia,
rritzagakoari eta honen seme Martin Fernandez Edarri- Joan Gartzia Lasaokoa eta Martin Gartzia Lasaokoa
(ikus [XVI. m. (39-IV) 18] agiria).
tzagakoari kobratzeko eskubidea ere eman zieten.
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- 1539-VI-7an, Zestoako Altzolarats jauregian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Joan Zabala alkatea azaldu zen. Iruñeko apezpikutegian auzia
zuen Zestoako Klemente Aisoro apaizarekin ume bat
hazteari buruz. Ondorioz, ahalordea eman zien Iñigo
Ladron Zegamakoa, Joan Martinez Etxezarretakoa,
Joan Ziritza eta Migel Garro? prokuradoreei, hango
apezpiku, bikario nagusi eta gainerako ofizialen aurrean ordezka zezaten.

eta auzi-gastuak zumaiarrari ordaintzera (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI.
m. (36-I) 13] agiria).
Martin Fernandezek epaiaren aurka gora jo zuen,
baina prozesurik ez zuen Valladolidko Kantzelaritzara eraman, eta 1538-XI-18an 15 eguneko epea eman
zioten prozesua bertan aurkezteko (ikus [XVI. m. (38IX) 31] agiria).

- 1539-X-16an, Kantzelaritzako epaileek emanAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Diego Geredia, Martin Akoa eta San Joan Perez dako epea eta agindua jakinarazi zien Zestoako EdaIdiakaitz-Lilikoa lizentziatua (ikus [XVI. m. (39-VI) rritzagabarrenan Esteban Eztiola eskribauak Martin
Fernandezen seme-alabei: hau da, Maria Edarritzaga7] agiria).
ri (Beltran Arizmendiren emazteari) eta Esteban Eda- 1539-VIII-27an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- rritzagari. Martin Fernandez Edarritzagakoa hila zen
kribauaren aurrean Joan Zabala, Maria Zabala emaz- ordurako, eta aipatutako seme-alabek zituzten haren
tea eta Joan Poza aurkeztu ziren. Senar-emazteek ondasunak. Migel Arroetxipi? maisua eta Joan AranoJoan Pozari 10 dukat maileguz hartu zizkioten, eta Askatsua izan ziren lekuko.
zorra urtebete barru ordainduko zioten. Lekuko zesEgun berean, Azkoitian, Domingo Amilibia eskritoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa,
Joan Goikoa eta San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. bauaren aurrean Joan Gartzia Villafrancakoak, Marina Garratzaren izenean Beltran Arizmendiri jakinara(39-VIII) 20] agiria).
zi zion Valladolidtik bidalitako errege-aginduak zio- 1539-IX-7an, Zumaian, Joan Perez Elorriagakoa ena, auziaren prozesuarekin aurkez zitezen. Beltran
eskribauaren aurrean Marina Garratza azaldu zen. Arizmendik erantzun zuenez, hura aitaginarrebaren
Marina zumaiarra, hain zuzen, Martin Gartzia Arta- prokuradore korrejidoreak epaia eman arte izan zen,
zubiagakoaren alarguna zen, eta auzia zuen Zestoako baina handik aurrera ez. Domingo Aitzaga, Nikolas
Martin Fernandez Edarritzagakoa zenaren oinorde- Aitzaga eta Andres Bergara izan ziren jakinarazpenean lekuko.
koekin 50 kintal burdina zor zizkiotelako.
Ondoren Joan Gartzia Villafrancakoak korrejimenMarinak ahalordea eman zien Zumaiako Joan Gartzia Villafrancakoari eta korrejimenduko Joan Here- duko Joan Izagirre eskribauari auziaren prozesuaren
dia, Joan Perez Arranibarkoa, Jeronimo Atxaga eta kopia eskatu zion errege-agindua erakutsita.
Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreei, auzian or- 1539-XII-12an, Valladoliden, Joan Cortiguedezka zezaten.
ra prokuradoreak Marina Garratzaren izenean eskea
Ahalorde-agirian lekuko zumaiar hauek izan ziren: egin zien epaileei. Korrejidorearen aurrean izandako
Joan Fernandez Dorrekoa, Simon Orio eta Bernaldino prozesuaren kopia aurkeztu zien. Martin Fernandezen
apelazioa baliogabetzat jo eta kondenatu egin behar
Elorriaga (ikus [XVI. m. (39-IX) 5] agiria).
zuten, Joan Cortiguera prokuradoreak zioenez.
Zumaiako Marina Garratzak Zestoako Martin Fer- 1539-XII-16an, Valladoliden, Joan Cortiguera
nandez Edarritzagakoarekin zuen auzian, korrejidoreak zestoarra kondenatu egin zuen 50 kintal burdina prokuradoreak zioenez, aurkariak ez ziren aurkez- 252 -

2. (1539)

2.69. irudia. azkoitiko
udaletxea.

- 1539-V-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritu eta auzia amaitutzat jo behar zuten epaileek (ikus
bauaren bidez Joan Bengoetxeak Debako Fernando
[XVI. m. (39-X) 11] agiria).
Arantzari obligazio-agiria eman zion. Joanek Fernandori zaldia erosi zion, eta 5 dukat zorretan utzi
2.1.35. Joan Bengoetxearen eta Gregorio
zizkion, hurrengo iraileko Andre Mariaren egunean
Elizalderen tratu eta agiriak
ordaintzeko. Lekuko Asentzio Arretxe, Antonio Li- 1539-IV-25ean, Zestoan, Joan Bengoetxea eta Pedro zarrarats eta Frantzisko Ibañeta zestoarrak izan ziren
Egaña Esteban Eztiola eskribauarengana hurbildu zi- (ikus [XVI. m. (39-V) 33] agiria).
ren. Bertan zen Oikian bizi zen Domingo Bengoetxea- 1539-V-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriGoiburu (Joanen anaia) ere. Lehenago Elorrioko Joan
Ibañez Osakoak Joani eta Pedrori Bengoetxea eta bauaren aurrean Joanes Garratza apaiza eta Gregorio
Egaña baserriak exekutatu egin zizkien, Gipuzkoako Elizalde elkartu ziren. Gregoriok eta Joanesek elkakorrejidorearen agindua lortuta, 60 kintal burdina zor rrekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin
zituzten. Gregoriok 18 dukat ordaindu zizkion egun
zizkiotelako.
hartan Joanesi, eta horrenbestez, elkarri ordainagiria
Ordura arte exekutaturiko ondasunen saneamenduaz eman zioten, kontuak garbituta geratu zirelako. Learduratuko zen fidatzailerik ez zuten Joanek eta Pedrok kuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats
aurkeztu, baina egun hartan Domingo Bengoetxea- apaiza, Joan Pagino eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI.
Goiburu aurkeztu zuten. Honek onartu egin zuen fida- m. (39-V) 1] agiria).
tzaile izatea, eta adinez 22 eta 25 urte bitartekoa zelako,
- 1539-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizin egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.
bauaren aurrean Gregorio Elizalde azaldu zen. AuBestalde, Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak rreko urtean Gregoriok eta emazte Maria Etorrak
konpromisoa hartu zuten Domingo fidantza hartatik 50 dukat maileguz hartu zizkioten Blas Artazubiaga
onik ateratzeko. Lekuko Aiako Domingo Ostolatza, eskribauari, eta fidatzaile San Joan Amilibia eta Zueta Zestoako Joan Pagino eta Bartolome Txiriboga maiako Joan Perez Etxezarretakoa izan ziren (ikus
[XVI. m. (38-XII) 8] agiria).
izan ziren (ikus [XVI. m. (39-IV) 31] agiria).
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Geroztik, Gregorio Elizaldek zorra ordaindu ez
zuelako, Blas Artazubiagak korrejidorearen aginduz
San Joan Amilibia fidatzaileari ondasunak exekutatu
egin zizkion. San Joan Amilibia bera, gainera, preso
zegoen korrejidorearen kartzelan.

joan zen herritik kanpo Joan Arretxetxipia. Garia oso
garesti omen zegoen: 14 errealean itsasoz ekarritako
anega eta 15 errealean Arabakoa. Joan Arretxetxipiak
10 dukat baino gehiagoko zorrak utzi omen zituen.
Katalinak bere ondasunik ez omen zuen. Senarraren
etxea eta lurren bat edo beste baino ez omen zeukan.
Lurren bat salduta elikatu ahal izango omen ziren Katalina eta lau bat urteko alaba. Bestela goseak hiltzeko
arriskua omen zuten.

Gregoriok onartu egin zuen zorra berea zela eta
San Joan fidatzailea onik ateratzeko konpromisoa
hartu zuela. Horregatik San Joan fidatzaileari ondasun
hauek eman zizkion: Iraetako burdinolara eramanda
Gregorio Elizalde lekukoak ere antzeko erantzunzeuzkan ikatzak, mendian eginda zeuzkan ikatzak,
ikatza egiteko erosita zeuzkan basoak, eta mandarra. ak eman zituen. Elikagaiak inoiz baino garestiago
omen zeuden. Arretxeazpian senarrak zeuzkan lurrak
Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo Txi- saltzea izango omen zen egokiena.
riboga (Urbano Txiribogaren semea), Kristobal ArDomingo Arretxe-Etxenagusiak (Joan Arretxetxitzubiaga zurgina eta Joan Gorosarri eskribaua (ikus
piaren aitak) zioenez, Katalinaren senarra Aragoiko
[XVI. m. (39-XI) 14] agiria).
Zaragozan ikusi omen zuten. Anega garia 14 errealean omen zegoen. Katalinaren alaba gaixo omen ze2.1.36. Katalina Igartzak alkatearen
goen, eta Katalina bera argala omen zen. Senarraren
baimenaz saldutako lursailaren agiriak
lursailen bat saltzea komeni omen zen, ama-alabak
- 1539-V-20an, Zestoan, bertako Joan Zabala alkatea- gosez hil ez zitezen. Joan senarrak 20 dukat baino
ren eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Katalina gehiago utzi omen zituen zorretan. Ibai ondoan AizuIgartza azaldu zen. Katalinak zioenez, Joan Arretxe- biko ubidearen ondoan zeukan lursaila eta sagasti zati
txipia senarra Gipuzkoatik kanpo urruti zebilen, eta bat saltzea omen zen egokiena.
etxetik kanpo denbora luzez ibiliko zen. Marina izenHorren ondoren alkateak baimena eman zion Kaeko alaba txikia zeukan, eta biek elikatzeko premia
zuten. Katalina ahula omen zen lanerako, eta jateko- talina Igartzari, ibai ondoan Martin Zubiaurreren eta
Joan Perez Idiakaitz-Lilkoaren lurren ondoan, Aizurik ezean, gosez hilko omen ziren ama-alabak.
biko ubidearen ondoan, zegoen lursaila bere zuhaiSenarrak zorrak utzi omen zituen, eta hartzekodun- tzekin saltzeko. Senarrak Arretxeazpian zuen sagasti
ak eskean omen zebilzkion. Beraz, baimena eskatu zatia ere saldu ahal izango zuen.
zion alkateari senarraren lurren bat saldu eta garai
Egun berean Katalina Igartzak senarrarena zen lurhartan hain garesti zeuden garia eta mantenurako
gaiak erosteko. Katalinak zin egin zuen eske hura ez sail txiki bat saldu zion Zestoako Joan Perez IdiakaitzLilikoari. Urkunoaga izeneko lekuan zegoen, ibaiaren
ziola alkateari maltzurkeriaz egin.
eta Aizubiko erroten ubidearen artean. Mugakide ziAlkateak eskatuta, Katalina Igartzak hiru lekuko tuen Martin Zubiaurreren lurrak eta Joan Perezenak.
hauek aurkeztu zituen: Esteban Eztiola eskribaua, Azalera guztira 3 sagarrondokoa zen, eta bertan bi inGregorio Elizalde eta Domingo Arretxe-Etxenagusia txaurrondo, haritz bat eta zenbait sahats zeuzkan.
(Joan Arretxetxipiaren aita). Hiru hauek zin egin zuLursail txikia 2 dukatean saldu zion Katalinak
ten, egia aitortuko zutela.
Joan Perezi, eta hark bermeak eman zizkion Joan PeEsteban Eztiolak zioenez, 8 bat hilabete lehenago rez erosleari salmenta hura segurtatzeko. Fidatzaile
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2. (1539)

2.70. irudia. Zestoako
aizubia.

gisa Joan Etxenagusia aurkeztu zuen. Gainera, Kata- guna zen, eta Pedro Martinez Mantzizidorkoa eta
linak hipotekatu egin zituen senarrari ekarri zizkion Katalina Arteaga zenen alaba ere bai. Maria Joango
60 dukatak, Arretxetxipia etxea eta bertako baratzea. Otsango alaba, bertan zegoen Lantzarote Beduaren
emaztea zen.
Salmenta-agirian lekuko hauek izan ziren: GregoPedro Martinez Mantzizidorkoa aita testamentua
rio Elizalde, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan
egin gabe hil zen, eta bost seme-alaba utzi zituen.
Martinez Lilikoa apaiza.
Geroztik aitaren ondasunak Martin Perez MantziziOndoren, Katalina Igartzak eta Joan Etxenagusiak zin dorkoa semeak (Maria Perezen anaiak) eduki zituen.
Hauek ziren ondasunak: Oikiako Mantzizidor etxea
egin zuten salmenta-agiriak zioena bete egingo zutela.
bere errotarekin; Otsangobasoa baserria; Ituarte baJarraian, Katalina Igartzak eskutik helduta Joan Pe- serria (ez dakigu non zegoen); Urteaga baserria; Sorez Idiakaitz-Lilikoa saldutako lursailera sartu zuen. buruz (lehen Sodrus) baserria; Mungia baserria (ez
Joan Perezek handik denak atera eta aihotzaz zuhaitz dakigu non zegoen); Zumaiako nahiz Saiazko alkabatzuen zenbait adar moztu zuen, jabea zela adieraz- tetzako lurretan aipatutako baserriek zituzten larre,
tearren. Lekuko honako hauek izan ziren: Fernando sagasti, gaztainadi, soro, mendi, zuhaitz, fruta-arbola,
Amilibia (Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren se- lur eta abar; baserri horietako behi, ardi, ahuntz, txemea), Domingo Etxenagusia eta Joanes Etxaniz ha- rri eta gainerako ganaduak; eta etxeetako tresneria,
arreo, arropa, diru, urre, zilar eta abar.
rriztatzailea (ikus [XVI. m. (39-V) 27] agiria).

2.1.37. Maria Perez Mantzizidorkoaren
ahalordea eta Martin Goibururen agiriak

Maria Perez Mantzizidorkoak, ondasun haietan zegokion partea, Maria Joango Otsango alaba bakarrari utzi zion. Ahalordea eman zion, behar izanez gero
auzitara jotzeko eta ondasunez jabetzeko.

- 1539-III-17an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauarekin Oikiako Maria Perez Mantzizidorkoa eta
Ahalorde-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Maria Joango Otsango alaba elkartu ziren. Maria Perez, hain zuzen, Joan Fernandez Otsangokoaren alar- Migel Agirre (Aizarnazabalgo erretorea), Joan Urain- 255 -
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ziar apaiza eta Joan Mirubia (ikus [XVI. m. (39-III)
14] agiria).

urteurrena, bigarren urteurrena eta urteko olata-eskaintza egingo zizkion. Azkenik, Domingo Goiburuk
6 dukat emango zizkion Martin apaizari: 3 dukat egun
hartan, eta beste 3 dukat ekaineko San Joan egunean.

- 1539-V-28an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik
Egun berean jakinarazi zieten epaia bi aldeei, eta
Oikiako Martin Goiburu apaiza, eta, bestetik, iloba
Domingo Goiburu (Goiburubekoa etxearen jabea). biek onartu egin zuten. Hala ere, Martinek zioenez,
Domingo ez zen adinez nagusi, baina Joan Perez hari emandako 6 haritzetatik 5 aukeratuko zituen, eta
Mantzizidorkoa zaintzailearen baimena zuen ondo- seigarrena Domingo Goibururentzat izango zen.
rengo agiriak egiteko.
Jarraian Martin Goiburuk Domingo ilobari ordainMartin Goiburuk eta Domingo Goiburuk desa- agiria eman zion, 3 dukat kobratu zizkiolako (ikus
dostasunak zituzten apaizak seniparteagatik Goiburu [XVI. m. (39-V) 34] agiria).
etxean zituen eskubideez. Domingok zioenez, Martin
osabari bere garaian ikasketak eta zenbait gastu or- 2.1.38. Beltran Mendiaren ordainagiria eta
daindu zizkioten. Hala ere, desadostasunak arbitro Maria Martinez Erletekoaren ahalordea
epaileen bidez ebaztea nahi zuten.
- 1539-I-28an, Zarautzen, Zestoako Blas Artazubiaga
Dena den, arbitro epaile Zestoako Joan Lizarra- eskribauarengana Beltran Mendia eta Paskual Etxerats eta Zumaiako Aizarnazabalgo Domingo Amilibia nagusia hurbildu ziren. Beltran Zarauzko alkatea zen,
izendatu zituzten, eta hauek 6 eguneko epea zuten eta Paskual Usurbilgo biztanlea. Usurbilgo Kontzeepaia emateko.
juak Zarauzkoari 1.641 marai zor zizkion aurreko urteko azken epeari zegozkion alkabalengatik.
Martin eta Domingo Goiburuk onartu egingo zuten epaiak zioena. Lekuko Zestoako Esteban ArtazuKopuru hura Joan Berraiartza maisu usurbildarrak
biaga, Domingo Lizarrarats gaztea eta Martin Egaña? ordaindu behar zuen, baina ordaindu ez zuelako, Zaizan ziren.
rauzko Beltran Mendia alkateak Martin Portalekoa
usurbildarrari burdinak exekutatu egin zizkion, eta
Egun berean, Joan Lizarraratsek eta Domingo Ami- 204 maraiko auzi-gastuak egin zituzten.
libiak beren epaia argitaratu zuten. Martin Goiburuk
Oikian orduan bizi zen etxean (Goiburubekoaren onEgun hartan, ordea, Paskual Etxenagusiak zorra
doan) jarraitu ahal izango zuen, ezer ordaindu gabe, eta auzi-gastuak ordaindu egin zituen, eta Beltranek
bere bizialdian. Hiltzen zenean Domingo Goiburu- ordainagiria eman zion. Eskubidea izango zuen Pasrentzat edo honen oinordekoentzat izango zen etxea. kualek kopuru hura Usurbilgo Kontzejuari edo Joan
Berraiartzari kobratzeko. Agirian lekukoetako bi
Martin Goiburu bizi zen etxe ondoko sagasti eta hauek izan ziren: Zarauzko Fortun Ganboa alkatea eta
baratzea ere apaizak erabiliko zuen bere bizialdian, Joan Aranburu (ikus [XVI. m. (39-I) 30] agiria).
eta gero Domingo Goibururentzat izango ziren. Gauza bera egingo zuen Martinek mintegiko lursailarekin
- 1539-VI-8an, Itziarko Erletebekoa baserrian,
eta hango 6 haritzekin.
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
agertu ziren: Maria Martinez Erletekoa (Domingo ErHorrez gain, Martin Goiburu apaiza hiltzen ze- leteren alarguna), Domingo Erlete semea, eta Dominnean, Oikiako elizan, Martinen gurasoak zeuden hi- go semearen Joan Otxoa Arriolakoa eta Joan Perez
lobian Domingok hiletak, hirurrena, bederatziurrena, Areitzagakoa zaintzaileak. Domingo semea xahutzai- 256 -
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2.71. irudia. oikiako
Goiburugoikoa.

lea zelako, epaileak Joan Otxoa eta Joan Perez zaintzaileak ezarri zizkion.

zen. Ahizpa Madalena Armendia zenaren oinordekoa
zen, eta bien aita Joan Armendia kapitaina izan zen.

Maria Martinez amak eta Domingo Erlete semeak
(honek zaintzaileen baimenarekin) ahalordea eman
zieten Arroako Joan Martinez Baltzolakoari eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Joan
Herediari, Joan Martinez Untzetakoari eta Joan Perez
Arranibarkoari.

Joan Armendia zena erregearen zerbitzuan, besteak
beste Tripoliko eta Berberiako armadan, ibilia zen. Domenjak, ondorioz, ahalordea eman zion gortean bizi
ziren Anton Beduari? eta Jofre Goikoleari, han kontulariei aita zenari zor ziotena kobra ziezaieten. Joan Leizaolak ordaintzeko agindua emana omen zuen.

Ahalorde-agirian lekukoetako bi Joan Lopez IraMaria Martinez amak eta Domingo semeak auzia
zuten Itziarko Bizente Sorazurekin. Hain zuzen Maria rrazabalgoa eta Martin? Arriola izan ziren (ikus [XVI.
Martinez Erletekoak izen bereko alabari eman zion m. (39-IV) 6] agiria).
dotea itzultzeaz zituzten desadostasunak, eta ahalor- 1539-VII-15ean, Itziarko Elorriagako San Sebasdea zutenek ordezkatuko zituzten ama-semeak.
tianen eliza ondoan, Joan Arbestain eskribauaren auAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako rrean bertako Maria Joango Elorriaga (Esteban EloAsentzio Arretxe, eta Debako Joan Urain eta San Joan rriagaren alarguna) eta Arroako Domingo Armendia
Albizuri. Azpimarratzekoa da Asentzio Arretxe Este- suhia elkartu ziren. Domingok lehenago, Maria Joanban Eztiola eskribauaren agiri gehienetan azaltzen dela goren alaba Ana Elorriagarekin ezkondu zenean, 100
dukateko dotea agindu zion Maria Joangori.
lekuko gisa (ikus [XVI. m. (39-VI) 9] agiria).

2.1.39. Armendiarren, ondaldetarren eta
akertzatarren tratu eta agiriak

Hain zuzen dotea ordaindu egin ziolako, Maria
Joangok Domingori ordainagiria eman zion. Lekuko
hauek izan ziren: Debako Fernando Zubeltzu eta Mu- 1539-IV-5ean, Deban, Sebastian Arriola eskribaua- trikuko Domingo Ibañez Larangakoa eta Antso Dabil
ren aurrean Domenja Armendia alarguna aurkeztu Agirrekoa (ikus [XVI. m. (39-VII) 11] agiria).
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ginarrebari. Frantzisko lehenago Maria Joan Gaintzarekin (Maria Joangoren alabarekin) ezkondu zenean,
amaginarrebak hiru ohe oso, zilarrezko katilua, arropak eta arreoa agindu zizkion, eta Frantziskok denak
jaso zituelako ordainagiria eman zion. Lekukoetako
bi Anton Garate eta Martin Ibia izan ziren (iku [XVI.
m. (39-VIII) 10] agiria).
- 1539-XII-16an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Frantzisko Arlaureta eta Itziarko
Ana Gaintza serora elkartu ziren. Egun hartan Maria
Joango Akertzaren izenean Ana Gaintzak 5 dukaten
balioa (zilarrezko errealetan) eman zion. Ondorioz
Frantziskok ordainagiria eman zion Anari. Lekuko
zumaiar hauek izan ziren: Joan Fernandez Dorrekoa,
Txandreo Zumaia eta Mateo Oikina (ikus [XVI. m.
(39-XII) 26] agiria).
- 1539-IX-29an, Deban, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean Arroako Joan Akertza (Olidenen bizi
zena) eta Martin Akertza anaia azaldu ziren. Biek desadostasunak zituzten behi batzuen irabaziei buruz, eta
auzia arbitro epaileen esku uztea erabaki zuten. Domingo Altzola eta Fernando? Etxeberria izendatu zi2.72. irudia. arroako akertzaberri.
tuzten arbitro, eta 8 eguneko epearen barruan emango
- 1539-IV-27an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- zuten epaia. Bi aldeek epaia betetzeko konpromisoa
bauaren aurrean Maria Ortiz Ondaldekoa (Martin hartu zuten.
Ondalderen emaztea) eta Katalina Ondalde aurkeztu
Lekuko hauek izan ziren: Fernando Zubeltzu, Marziren. Elorrioko Joan Ibañez Osakoak Ondalde baserriko ondasunak eta Joan Ondalderenak exekutatu tin Arriola eta Pedro Arriola (ikus [XVI. m. (39-IX)
egin zituen. Hari aurka egiteko, Maria Ortizek eta 30] agiria).
Katalinak ahalordea eman zieten Gipuzkoako korre- 1539-X-18an, Arroan, Blas Artazubiaga eskrijimenduko Joan Heredia, Joan Perez Arranibarkoa,
Joan Martinez Untzetakoa, Jeronimo Atxaga eta bauaren aurrean bertako Martin Akertza eta Kristobal
Beltran Arizmendi prokuradoreei, haien ordezkari Artzubiaga aurkeztu ziren. Lehenago izendatu zituzten arbitroek epaia emana zuten, Domingo Amilibia
izan zitezen.
eskribauaren bidez.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Ondorioz, Kristobalek Martini 55 dukat ordainPedro Iribarrena, Joan Pagino eta Joan Kortazar (ikus
du zizkion, eta honek ordainagiria eman zion. Le[XVI. m. (39-IV) 35] agiria).
kuko debar hauek izan ziren: Martin Gartzia Arrio- 1539-VIII-17an, Zumaian, Joan Arbestain es- lakoa apaiza, Joan Lizarrarats, Joan Perez Areitzakribauaren aurrean Frantzisko Arlaureta azaldu zen. gakoa eta Fernando Arantza (ikus [XVI. m. (39-X)
Ordainagiria eman zion Maria Joango Akertza ama- 14] agiria).
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- 1539-IX-24an, Deban, Sebastian Arriola eskri2.1.40. Martin Ibarrola, Domingo Ostolatza
bauaren aurrean Arroako Joan Igartza eta Debako
eta Joan Lopez Zigarangoaren agiriak

Joan Lopez Zigarangoa agertu ziren. Joan Igartzak
Joan Lopezi mandarra eta zamaketa-zaldia erosi zizkion 8,5 dukatean, baina zorra hurrengo urteko abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion, obligazio-agirian adierazi zuenez.

- 1539-I-25ean, Arroan, Domenja Ibarrola alarguna
eta Martin Ibarrola elkartu ziren Joan Martinez Igartuakoarekin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
Joan Martinezen alaba Katalina Igartua Martin Ibarrolarekin ezkondu zenean, kontratua Zarauzko errolLekuko bi debar hauek izan ziren: Pedro Arriola
dako Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren aurrean
egin zuten. Joan Martinezek agindutako dote osoa eta Domingo Debaide (ikus [XVI. m. (39-IX) 25] agiria).
jaso zuten Domenjak eta Martinek, eta, ondorioz, ordainagiria eman zioten Joan Martinezi.
2.1.41. Beste zenbait ahalorde eta agiri
Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Gartzia - 1539-I-26an, Zestoan, Arroako Joan Larretxe azalArriolakoa (Arroako bikarioa), Joan Egaña “Torres” du zen Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Ahaleta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (39-I) 23] agiria). ordea eman zien Elgoibarko Migel Plazari eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Joan Perez
- 1539-IV-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Arranibarkoa, Joan Martinez Untzetakoa eta Beltran
bauaren aurrean Errezilgo Migel Aritzeta (Kontzejuko Arizmendi prokuradoreei, hari egin zizkioten zorrak
zinegotzi eta diruzaina) eta Aiako Domingo Ostolatza kobra zitzaten. Ahalordea jasotakoek ahalmena zuten
(Altzolarats jauregiko olagizona) azaldu ziren. Lehe- zordunak auzitara eramateko, Joan Larretxek bahitunago Domingok Errezilgo Kontzejuari mendi batzuk ran zituen zilarrak eta ondasunak saltzeko eta beste
hartu zizkion egur-ikatza egiteko, eta egun hartan 17 edozein izapide egiteko.
dukat ordaindu zizkion Migeli. Errezildarrak emandako ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Bartolome Txiriboga, Asentzio Arretxe, Domingo Asentzio Arretxe, Martin Otxoa Ermukoa eta Grazian
Bengoetxea eta Joan Pagino (ikus [XVI. m. (39-IV) Arzallus (ikus [XVI. m. (39-I) 27] agiria).
32] agiria)
- 1539-I-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1539-IX-21ean, Aizarnan, Blas Artazubiagak ren aurrean Esteban Artazubiaga anaia eta Debako Marobligazio-agiria idatzi zuen. Bertan zioenez, Debako tin Artzuriaga azaldu ziren. Martinek Estebani lehenago
Joan Lopez Zigarangoak Aizarnako Domingo Legar- 40 dukateko zorra egin zion, baina bere epean ordaindu
dari 2,5 dukat maileguz eman zizkion, eta Domin- ez ziolako, Estebanek Gipuzkoako korrejidoreari Martingok zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egu- en ondasunak exekutatzeko agindua eskatu zion.
nean ordainduko zion. Lekuko Joan Zabala, Martin
Azkue, Fernando Zubeltzu eta San Joan Etxegarai
Egun hartan, ordea, Martinek zorra ordaindu egin
izan ziren.
ziolako, Estebanek ordainagiria eman zion. Exekuzio-izapideak bertan behera geratu ziren. Lekuko
Jarraian, leku berean, Joan Lopez Zigarangoak hiru zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Arreiahalordea eman zion Zestoako Fernando Zubeltzuri, tzakoa, Lope Ernatariz eta Martin Otxoa Ermukoa
Domingo Olazabal gipuzkoarrari haren izenean 2,5 (ikus [XVI. m. (39-I) 29] agiria).
dukat kobra ziezazkion. Lekuko Joan Zabala, Martin
Azkue eta Martin Zelaia izan ziren (ikus [XVI. m.
- 1539-III-20an, Zestoan, Blas Artazubiagaren bi(39-IX) 20] agiria).
dez ahalordea eman zien Esteban Aisoro bikarioak
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2.73. irudia. aizarnako
arizmendi baserria.

Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Jeronimo Atxagari, Beltran Arizmendiri, Joan Herediari, Joan Martinez Untzetakoari eta Joan Perez Arranibarkoari.

go Joan Martinezen ama Maria Ortiz Ganboakoa zenaren zerbitzari izan zen, eta Joan Martinez seme eta
oinordekoak zerbitzuak eta gainerako tratuen kontuak
ordaindu egin zizkion. Ondorioz, Maria Joangok ordainagiria eman zion Joan Martinez Arteagakoari.

Maria Lopez Arronakoa getariarrak 13,5 dukat zor
Agirian lekukoetako bi Zumaiako Joan Urtzuriaga eta
zizkion Esteban Aisorori, eta hura auzitara eraman
eta Esteban ordezkatu egingo zuten prokuradoreek. Joan Indo izan ziren (ikus [XVI. m. (39-V) 21] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Ibañeta,
- 1539-VI-7an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauaSan Joan Amezketa eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI.
ren aurrean Arroako Joan Igartzak ordainagiria eman
m. (39-III) 23] agiria).
zion Grazia Kortazar? alargunari, dukat bateko zorra
- 1539-V-9an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauak eta gastuak ordaindu egin zizkiolako. Lekuko zestoar
obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako Joan Lopez hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa, Tomas
Altuna-Lazkanokoak zaldi gorria erosi zion Arroako Azkona eta Joanes Ibañeta apaiza (ikus [XVI. m. (39Martin Azkaetari 10 dukatean. Joan Lopezek zorra bi VI) 8] agiria).
alditan ordainduko zion: 8 egun barru 4 dukat, eta hu- 1539-VI-8an, Arroan, Blas Artazubiaga eskrirrengo iraileko San Migel egunean azken 6 dukatak.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: Zumaiako Grazia
Lekuko honako hauek izan ziren: Azpeitiko Fran- Erretola-Mantzizidor, seme Domingo Erretola, honen
tzisko Zarate, eta Arroako Joan Zugasti, Joan Anton emazte Maria Joango Igarategi eta Arroako Joan IgaErmua eta Joan Larretxe (ikus [XVI. m. (39-V) 14] rategi (Maria Joangoren anaia). Joan Igarategik Maria
Joango arrebari eta senarrari Joan Perez Etxezarreagiria).
takoa eskribauarekin egindako ezkontza-kontratuan
- 1539-V-18an, Zumaian, Joan Arbestain eskri- agindutako dotearen zati bat (20 dukatekoa) eman
bauaren aurrean Zestoako Maria Joango Agirre eta zien. Senar-emazteek, ondorioz, ordainagiria eman
Joan Martinez Arteagakoa elkartu ziren. Maria Joan- zioten Joan Igarategiri.
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Agirian lekuko debar hauek izan ziren: Fernando hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean, eta besArantza, Domingo Ariztondo eta Joan Zubeltzu (ikus te 7 dukatak hurrengo Eguberrietan.
[XVI. m. (39-VI) 12] agiria).
Agirian lekuko debar hauek izan ziren: Martin Ga- 1539-VI-19an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- rate, Fernando Etxeberria eta San Joan Arriola (ikus
biaga eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Esnal eta [XVI. m. (39-VII) 12] agiria).
emazte Maria Joango Dornutegi azaldu ziren. Auzia
- 1539-VIII-27an, Madrilen, enperadorearen gorzuten Zestoako Maria Perez Potzuetakoarekin eta
honen senar zenarekin Valladolidko Kantzelaritzan. tea bertan zelarik, Zestoako Esteban Eztiola eskriAuzi horretan ordezkari izan zitezen, senar-emazteek bauak obligazio-agiria idatzi zuen. Bertan Frantzisko
ahalordea eman zieten bertako prokuradore hauei: Oñati harakinak zaldia saldu zion 11 dukatean FranJoan Ruiz Gamarrakoari, Joan Otxoa Urkizukoari, cisco Cortiguera guardiari. Honen fidatzaile Rodrigo
Joan Lazkanori, Pedro Arrietari, Joan Antezanari eta Merino? zen. Erosleak zorra hurrengo Domu Santu
egunean ordaintzeko eta fidatzailea obligazio hartatik
Frantzisko Mondragoni.
onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Madrilgo gortean agirian lekuko hauek izan ziren:
Frantzisko Artiga, Domingo Gorosarri eta Esteban
Joan Aragon, Joan Samaniego, Pedro Laso, Joan Bustillo
Artiga (ikus [XVI. m. (39-VI) 18] agiria).
eta Zestoako Antonio Lizarrarats apaiza. Bai Esteban Ez- 1539-V-3an, Deban, Sebastian Arriola eskribaua- tiola eta bai Antonio Lizarrarats, enperadorearen gortera
ren aurrean Arroako Beltran Mantzizidor eta Lope joanda zebiltzan (ikus [XVI. m. (39-VIII) 19] agiria).
Irure azaldu ziren. Beltran Ibañarrietako etxean bizi
- 1539-IX-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriizan zen aurreko urteetan, eta alokairuak zor zizkion
Lope Irure nagusiari. Obligazio-agiria eman zion Bel- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Lilin bizi zen
tranek Loperi hurrengo Domu Santu eguna arteko Maria Lopez Arregikoa errezildarra, eta Errezilgo Pealokairuen 13 dukat bi epetan ordaintzeko: 6 dukat dro Ezama. Pedrok Maria Lopezi lehendik 3 dukat zor

2.74. irudia. oñatiko
unibertsitatea.
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zizkion, eta egun hartan eman zizkion, beren arteko kobratzen saiatuko zen. Martin Lopezek beste 4 dukat
gainerako tratuen kontuak ere eginda. Mariak Pedrori barkatu egin zizkion testamentuan Joan Zelaiari.
ordainagiria eman zion, lekuko zestoar hauek izanik:
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Zabala, Joan Erretzabal eta San Joan Amilibia
Joan Gorosarri eskribaua, Joan Igartza barberua eta
(ikus [XVI. m. (39-IX) 7] agiria).
Joan Zabala (ikus [XVI. m. (39-X) 15] agiria).
- 1539-IX-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1539-X-19an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aubauaren aurrean Azpeitiko Joan Gorostiola eta Aizarnazabalgo Joan Atristain agertu ziren Azpeitiarrak rrean Katalina Etorra (Martin Mendiolatzaren alarguJoan Atristaini mandar beltza 15 dukatean saldu zion, na) eta Domenja Egino zestoarrak agertu ziren. Doeta honek zorra epeka ordainduko zion: dukat bat bi- menjak Katalinari lehenago 10 dukat maileguz eman
haramunean (igandez), 6 dukat hurrengo Eguberrie- zizkion, eta Katalinak zorra 1540ko ekainean, San
tan, 4 dukat hurrengo urteko Pazko garizumakoan eta Joan egunean, ordainduko zion. Bitartean Katalinak
20 ahuntz eta 20 ardi hipotekatu egin zituen Domenazken 4 dukatak 1541. urteko Eguberrietan.
jaren alde.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza,
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: GraMartin Intxaurregi, Joan Pagino eta Gregorio Elizalde
zian Ezenarro, Jakobo Gesalaga eta Azpeitiko Joan
(ikus [XVI. m. (39-IX) 19] agiria).
Zubiaurre (ikus [XVI. m. (39-X) 17] agiria).
- 1539-IX-21ean, Zestoako Akoan, Blas Artazu- 1539-X-19an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan Arano, eta, bestetik, Ikaztegietako Sebastian rrean Zumaiako Joango Narruondo eta Zestoako MaBerasibia (Tolosan bizi zena). Joan Aranok hiru egun teo Urbieta jostuna aurkeztu ziren. Mateok Joangobarru Sebastiani Ikaztegietan 60tik 100 txerriraino ri arropak egin zizkion, eta honek hari 19 errealeko
emango zizkion, eta Sebastianek han zaindu eta gi- zorra utzi zion. Hurrengo urteko inauteri egunean ordainduko zion zorra. Gainera Joangok, 25 urte bete
zenduko zituen Domu Santu egunera arte.
gabea zelako, zin egin zuen obligaizo-agiriak zioena
Ezkurrarekin eta gaztainarekin gizenduko zituen, bete egingo zuela.
eta Domu Santu egunean Joan Aranori itzuliko zizLekuko Beltran Urbieta, Migel Altzate eta Asentzio
kion. Zestoarrak txerri bakoitzeko 6 erreal ordainduko
zizkion Sebastiani. Kontratuan lekuko zestoar hauek Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (39-X) 18] agiria).
izan ziren: Joan Otaegi, Martin Akoabarrena eta Petri
- 1539-X-19an, Aizarnan, Esteban Eztiolaren auLeitza (ikus [XVI. m. (39-IX) 21] agiria).
rrean Katalina Askatsua, alaba Madalena Zelaia eta
- 1539-X-19an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- Mateo Urbieta suhia (Madalenaren senarra) azaldu
bauarekin hauek elkartu ziren: Joan Gorosarri, Maria ziren. Katalinak alabari agindutako dotearen zati bat
Zelaia emaztea, Mateo Urbieta eta Madalena Zelaia (40 dukatekoa) ordaindu egin zien, eta senar-emazemaztea. Maria eta Madalena ahizpak ziren, Martin teek ordainagiria eman zioten. Lekuko Joan Igartza,
Lopez Zelaikoa zenaren alabak. Aipatutako laurek Joan Gorosarri eskribaua eta Joan Zabala izan ziren.
ahalordea eman zioten Katalina Askatsua alargunari
Jarraian Maria Zelaia alabak eta Joan Gorosarri-Ga(Maria eta Madalenaren amari).
rro suhiak eman zioten ordainagiria Katalina AskatsuaKatalina, hain zuzen, Joan Lopez Zelaikoaren ri, hauei ere dotearen zati bat (40 dukatekoa) ordaindu
seme Joan Zelaia “Beltza” goitizenekoari 21 dukat egin zielako (ikus [XVI. m. (39-X) 19] agiria).
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2. (1539)

2.75. irudia. aizarnako
aranguren baserria.

- 1539-X-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Esteban Aisoro bikarioak ordainagiria eman zion Maria Perez Lizarraraskoa alargunari,
honek hari 33 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza, Grazian Ezenarro, Joan Erretzabal eta San Joan
Amezketa (ikus [XVI. m. (39-X) 22] agiria).

- 1539-XI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak Domingo Aranburuk aginduta ahalordea idatzi
zuen. Maria Joango Aranburu emaztearentzat, Domingo Urbieta apaizarentzat eta Martin Otxoa Ermukoarentzat zen. Hauek ordezkatuko zuten Domingo Aranburu zituen auzi guztietan.

Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: San
- 1539-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joan Egaña, Joan Lizaso eta Asentzio Arretxe (ikus
bauaren aurrean Zumaiako Joan Esnal gaztea eta [XVI. m. (39-XI) 15] agiria).
Zestoako Martin Enbil zapataria agertu ziren. Joanek
- 1539-XII-16an, Zestoako errebalean, Blas ArMartini 2 dukat balio zuten lizarrak zorretan hartu
zizkion, eta zorra hurrengo urteko inauteri egunean tazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Ostolatza
ordainduko zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: (Altzolarats jauregiko olagizona), Domingo AranguAsentzio Arretxe, Joan Ereño eta Joan Zelaia “Bel- ren eta Joan Zabala elkartu ziren. Joan Zabalak 20
karga ikatz egingo zizkion olagizonari bere Aizartza” (ikus [XVI. m. (39-X) 31] agiria).
nako basoan, eta Domingo Arangurenen beste 100
- 1539-XI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- karga ikatz Zestoako Kontzejuari Altzolarats bailaran
ren aurrean Lope Ernataritz Ana Ereño emaztearekin, Aizte? izeneko lekuan erositako basoan. Guztira 120
eta Maria Zuube azaldu ziren. Maria Zuubek senar- karga ikatz ziren, eta hurrengo Pazko garizumakoan
emazteei 2 dukat eta 8 erreal maileguz eman zizkien, prest edukiko zituzten. Domingo Ostolatzak ikatz
eta hauek zorra hurrengo urteko martxoko Andre Ma- guztien prezioa ordaindu zuen egun hartan.
riaren egunean ordainduko zioten. Ana Ereñok zin
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin
egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela.
Lekuko Bartolome Loiola, Asentzio Arretxe eta Martin Indo, Joan Gorosarri eta Esteban Eztiola (ikus [XVI.
Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m. (39-XI) 2] agiria). m. (39-XII) 25] agiria).
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- 1539-XII-28an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan
Gorriaran, eta, bestetik, Grazia Aizpuru eta Domingo Aizpuru semea. Joanen alaba Luzia Gorriaran
Domingo Aizpururekin ezkondu zenean, Joanek 50
dukateko dotea agindu zien, eta egun hartan zati bat,
42 dukat eta 3,5 errealekoa, ordaindu zuen. Ondorioz,
ama-semeek ordainagiria eman zioten, lekuko hauek
izanik: Martin Azkue, Martin Akoa eta Joan Azpiazu
(ikus [XVI. m. (39-XII) 39] agiria).

2.1.42. Gipuzkoako Batzarrak eta beste
zenbait gai
Gipuzkoako lehen Batzar Nagusiak 1539. urtean Zumaian egin ziren, apirilaren 19tik 29ra arte. Zestoatik
prokuradore San Joan Artazubiaga izan zen. Antonio
Saavedra korrejidorea bertan izanik, Batzar haietako
lehendakari izateko Zestoako San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatua aukeratu zuten, eta dei egin zioten
Zumaiara joan zedin. Batzar haietan zen Getariako Domingo Narbazta ermandade-alkatea ere, hau da, bere
barrutian Zestoako jurisdikzioa ere bazeukana.

ehun zigorkada, belarriak moztu eta bizialdirako
Gipuzkoatik erbesteratuta kondenatu zuelako. Beste zenbait gairi buruzko erabakiak ere hartu zituzten
Batzar haietan.
Gastuen kontuak atera zituzten (131.797 marai
guztira), eta sukalde bakoitzak 56,5 marai ordaindu
beharko zituen4.
Geroago, 1539-VIII-20an eta 21ean Azkoitian
Batzar Bereziak izan ziren5, eta irailaren 8an ere bai
Basarten. Domingo Arrona izan zen Zestoako prokuradore, eta korrejidore berriari egin beharreko ongietorriaz hartu zituzten erabakiak, lehenago 2.1.3. atalean adierazi dugunez.
Maiatza eta azaroa bitartean beste Batzar Berezi
bat ere egin zuten, “hamarren zaharra” deitutako zergari buruz5.

Urte hartako bigarren Batzar Nagusiak, Hondarribian izan ziren azaroko 14tik 24ra arte. Zestoatik
Migel Artazubiaga alkatea izan zen prokuradore. Batzarretan jakinarazi zutenez, Karlos V.a enperadorea
Batzarretan agindua eman zen Donostia, Zestoa, Gipuzkoan zehar Flandesa joatekoa zen, eta horretaElgoibar, Aia, Errezil eta gainerako hiribildu eta le- rako, besteak beste, Probintziako bideak konpondu
kuetako bideak konpon zitzaten. Bestela lehenago egingo zituzten. Probintziak ordezkariak izendatuko
Azkoitiko Batzar Nagusietan erabakitako isunak or- zituen enperadoreari San Adriango mendatean ongiedaindu beharko zituzten herriek.
torria egitera joan zitezen. Batzarretan hilaren 21ean
esan zutenez, enperadorea hilaren 21ean erreginaHilaren 21ean azaldu zen San Joan Perez Idiakaitz- rekin Valladoliden zegoen, eta 6 egun barru iritsiko
Lilikoa Zumaian, eta zin egin ondoren Batzarretako omen zen. Frantziako erregearen dofinek ere ongietolehendakari izendatu zuten.
rria egin nahi omen zioten1.
Gaztelako kondestablearekin desadostasunak ziBatzar Nagusi haietan 195.000 maraiko gastuak
tuen Probintziak “hamarren zaharra” izeneko zergari aurkeztu ziren, eta sukalde bakoitzak 84,5 marai orburuz, eta Zestoako prokuradoreak Zarauzko jauna daindu beharko zituen6.
eta Probintziak izendaturiko beste bat kondestablearengana joatearen aldeko botoa eman zuen.
Karlos V.a enperadorea bidaia hartan Tolosan izan
omen zen, bere idazkari Alonso Idiakaitzen etxean7.
Batzar Nagusietan Aizarnako Joan Aranori 417 Hondarribira irailaren 26an iritsi zen8. Lehenago Anmarai ematea agindu zuten, etxea erre egin zitzaio- doaingo Sorabillatik igaro zen, eta han bi sorabildalako. Berriatua batxilerrari 4 erreal ematea erabaki rrek enperadoreari zergak kentzeko mesede egin ziezuten, Domingo Arbe gaizkilearen aurkako epaiaz zaiela eskatu zioten. Sorabildarrei barkatu omen zien
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2. (1539)

2.76. irudia.
Gipuzkoako Batzar
nagusien donostiako
egoitza.

zerga, baina gainerako gipuzkoarrei ez. Horren inguruan euskal bertsoren bat edo beste sortu zen9. Garai
beretsukoa da (1539. urtean argitaratua) “Perutxoren
kanta” deitutakoa, Celestina izeneko tragikomedian
agertzen diren bertsoak alegia10.

Probintziako urte hartako Ordenantzatan “neguko
saroiaren” edo “saroi arruntaren” neurria zehaztu zen.
72 gorabileko zirkunferentzia izango zuen, gorabil
bakoitza 7 “estado” edo besokoa izanik. 12 gorabileko soka erradio hartuta neurtuko zen12.

Karlos V.a enperadoreak urte hartako otsailaren 21ean
1539. urtean Sevillatik Esteban Akertzak Indietako
Toledon pribilegioa eman zion Zestoako Joan Perez Kubara 4.670 maraiko salgaiak bidali zizkion han zeIdiakaitz-Lilikoari, bere etxeko maiorazkoari buruz11.
goen Joan Artzubiagari13.
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