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1. 1540. URTEA
1.1. Zestoarren eta inguruko beste
zenbaiten testamentuak

bat; Zestoako elizari 2 erreal; eta Aizarnazabalgo elizari erreal bat.

1.1.1. Katalina Goienetxearen testamentua

Domingo Lizasoeta anaiari bere seniparteagatik
40 dukat eta ohea agindu zizkioten. Domingok zio- 1540-I-12an, Zestoan, Katalina Goienetxeak, San enez, ordea, 20 dukat eta ohea kobratu zituen; baita
Joan Arretxeren alargunak, azken testamentua egin 5 txanpon eta ahuntz bat ere. Gainerakoa ordaindu
zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Katalinak egingo zioten Domingo anaiari.
1539-XII-24an (19 egun lehenago), egina zuen oso
Domingok zioenez, Joan Lizaso aita zena fidatzaiantzeko beste testamentu bat (ikus ZESTOA XVI.
MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-XII) le izanik, 10 dukateko obligazio-agiria eman zioten
Joan Indo apaiz zenari, eta zor hartatik Domingok
35] agiria).
aitaren oinordeko Martin onik aterako zuen. GaineTestamentuaren laburpena aipatutako ZESTOA ra Pedro Iribarrenari Martinen izenean dobloia eta 80
XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko 2.1.4.9. atal- marai kobratuko zizkioten.
ean irakur daiteke. Azken testamentuan, ordea, Joanes
Martin Lizasoren koinatu Joan Lopez ElorriaIbañeta apaiza eta Martin Perez Altzolarats-Portalekoa izendatu zituen Katalinak testamentu-betearazle. gakoak Martinen emaztearen doteagatik 10 dukat
Bere oinordeko, berriz, Maria Perez Altzolarats-Por- eman zizkion. Martin Lizasori beste zenbaitek ere
zorra ordaindu behar zioten: Joan Apategik 6 dukat;
talekoa eta Debako Pedro Igartua izango ziren.
Joan Otaegik 21 erreal; Domingo Aldalurrek 7 erreal;
Azken testamentuan lekuko honako zestoar hauek Mateo Enbilek 16 erreal eta txanpon bat; Joan Lopez
izan ziren: Joanes Garratza apaiza, Domingo Garra- Arteagakoak eta Bartolome Txiribogak 3 dukat ken
tza, Pedro Arretxe, Joango Amilibia eta Antonio Liza- anega bat gari; Bartolome Etxabek 3 erreal urdaiagatik; eta Katalina Diazen oinordekoek 40 tanpon.
rrarats apaiza (ikus [XVI. m. (40-I) 17] agiria).
1.1.2. Martin Lizasoren testamentua
- 1540-IV-10ean, Aizarnako Lizasoetan, Martin Lizasok testamentua egin zuen Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Hiltzen zenean Aizarnako
elizan ehortziko zuten, Lizasoeta etxeak bertan zuen
hilobian. Han egingo zituzten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena.
Martinen arimaren alde 30na meza emango zituzten
Joan Ipintzak, Joanes Potzuetak eta Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak.

Martin Lizasok bi zor ere bazituen: Santa Engraziako ermitari 19 erreal, eta Txopeitza Bengoetxeari 5
dukat ken erreal bat.
Joan Lizaso semea izendatu zuen Lizasoeta etxeko eta bertako ondasunetako oinordeko unibertsal,
eta horretarako herenaren eta bostenaren hobekuntza
eman zion. Joan Lizaso legezko seme-alabarik gabe
hiltzen baldin bazen, Maria Lizaso alaba izango zen
oinordeko unibertsal, eta Maria hiltzen bazen Grazia
Lizaso alaba.

Joan Lizaso oinordeko izanik, Martinen Maria LoMartin Lizasok limosna hauek eman zituen: gatibu zeuden kristauak askatzeko dukat erdia; Aizarnako pez Elorriagakoa emazteak zehaztuko zien Mariari
elizari dukat erdia; Guadalupeko Andre Mariari erreal eta Graziari (alaba bakoitzari) zegokien dotea. Maria
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Bere senar Frantzisko Artigari dotetik emandako
Lopez emazteak etxeko Maria Anton neskameari bere
7 dukat barkatu egin zizkion, maite zuelako. Senarrasoldatak ordainduko zizkion.
ri alkandorak egiteko harizko ehuna utzi zion. FranTestamentu-betearazle hauek izendatu zituen Mar- tziskoren arreba Margaritari ohe-estalkia eta zoronga
tin Lizasok: Maria Lopez emaztea, Joan Lopez Elo- berria utzi zizkion. Maria Sebastian Artazubiaga amarriagakoa koinatua, Domingo Lizasoeta anaia eta San ginarrebari zoronga berria utzi zion. Esteban ArtigaJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua. Testamen- ri alkandora egiteko harizko ehuna utzi zion. Grazia
tuan lekuko hauek izan ziren: San Joan Ermua-Man- ahizpari bere oihalezko eta harizko soinekoak eta bitzizidor, Joan Pagino, Asentzio Arretxe eta Bartolome txiak utzi zizkion.
Txiriboga (ikus [XVI. m. (40-IV) 13] agiria).
Bestalde, Joan Apategik senarrari eta Katalinari,
Blas Artazubiagak egindako obligazio-agiriaz, dirua
1.1.3. Katalina Zubiaurreren testamentua
zor zien. Diru hura senarrarentzat izango zen. Mar- 1540-VII-18an, Zestoako Akoabarrena etxean, Katalina garita Artiga koinatari 16 dukat utzi zizkion, ezkonZubiaurrek testamentua egin zuen, Esteban Eztiola eskri- tzako dotea osa zezan. Senarrari lehenago emandako
bauaren bidez. Hiltzen zenean Zestoako elizan, Akoaba- 24 ohol ere beretzat utzi zizkion.
rrena etxearen hilobian, ehortziko zuten, aita zenaren
Ordainketa haiek guztiak egin ondoren, geratzen
ondoan. Ohiko hiletak egingo zizkioten. Haren arimaren
alde 30na meza emango zituzten Joanes Ibañetak, Joanes zenaren oinordeko unibertsal ama Domenja AkoabaGarratzak, Klemente Aisorok, Joan Martinez Lilikoak, rrena izango zen. Testamentu-betearazle ere Domenja ama izendatu zuen. Geratzen zena ama Domenja
Domingo Urbietak eta Esteban Aisoro bikarioak.
Akoabarrenari Joan Artiga aitaginarrebak sei urteko
Katalina Zubiaurrek limosna hauek eman zituen: epean itzuliko zion.
gatibu zeuden kristauak askatzeko dukat bat; ZesTestamentuan lekuko hauek izan ziren: Klemente
toako elizari 2 dukat; Aizarnako elizari dukat bat; eta
Santa Engraziako ermitari 6 erreal (bertan lanean ari Aisoro, Joan Fernandez Olazabalgoa maisua eta Joan
Zubiaurre (ikus [XVI. m. (40-VII) 20] agiria).
ziren ofizialentzat).

1. irudia. Zubiaurre
baserria zegoen lekua.
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1.1.4. Mariatxo Ipintzaren testamentua

Grazia Arretxek Lasaoko Maria Nikolas ZabalaLasao alargunari 7 erreal eta 2 txanpon zor zizkion,
- 1540-VII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eta imina garia ere bai. Ordainetan libra bat liho irun
bauaren bidez bertako Mariatxo Ipintzak testamentu zion. Aranguren etxekoek, ordea, zorra egin zioten.
itxi eta zigilatua egin zuen. Hiru orrialde oso eta lau- Bertako Mariatxo andreak, adibidez, izara zor zion.
garrenean 10,5 lerro zituen idatzita. Hiltzen zenean
Maria Lizaso zenak 7 erreal zor zizkion Graziari
irekiko zuten testamentu-betearazleek (edo haietako
batek) eskatuta. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta oihal batzuengatik (kana oihala 12 errealean). Dominemaztea, eta Ana Ipintza iloba ziren testamentu-be- go Egurtzak 30 txanpon zor zizkion, senarraren jornalengatik. Edarritzagagoenako burdinolan Domingo
tearazleak.
Aranguren semeak tiratzaile gisa egindako lanak zor
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: zizkioten.
Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, Joan Igartza
Etxean erabilitako bi ohe, kutxa eta lau kaxa utzi
maisua, Joanes Garratza, Klemente Aisoro, Migel Artazubiaga, Bartolome Loiola eta Joan Ernataritz (ikus zituen. Zoronga bat berria eta beste bat zaharra ere
bai; baita hariak ere. Etxerako lau taiel utzi zituen,
[XVI. m. (40-VII) 23] agiria).
eta Marina Arizmendiri lehen utzitako gauzak ere berreskuratu zituen. Azpeitiko Ana Otalorak, berriz, 5
1.1.5. Grazia Arretxeren testamentua
txanponengatik zilarrezko pieza bahituran zeukan.
- 1540-IX-13an, Aizarnako Arretxen, Tomas AranguZestoako Maria Bergarak zilarrezko 3 erreal zor
renen alargun Grazia Arretxek testamentua egin zuen.
Joanes Potzueta apaizak idatzi zion, lekuko Lopeitza zizkion harizko oihal bategatik. Grazia Aizpururi eta
Arizmendi, Marina Arizmendi eta Maria Andres izan- Maria Andresi arropa batzuk utzi zizkien.
ik. Testamentu hura gero eskribauaren aurrean berretGero, Joanes Potzuetak idatzitako testamentua Essi egingo zuen Grazia Arretxek.
teban Eztiolaren eskuetara iritsi zen. Grazia Arretxek
Oinordeko unibertsal Joan Aranguren semea (mai- berretsi egin zuen Joan Aranguren semea zela oinorsu barberua) izendatu zuen, eta, semerik ezean, Do- dekoa, eta hura ezean Domingo Aizpuru iloba. Testamentuaren gainerakoa ere onetsi egin zion Graziak
mingo Aizpuru iloba.
Esteban Eztiolari. Lekuko Grazian Ezenarro, Martin
Grazia Arretxek erreala utzi zuen Santa Engra- Legarda eta Joan Arano izan ziren (ikus [XVI. m. (40ziako ermitarentzat. Aizarnako elizan lurperatuko IX) 10] agiria).
zuten, Arretxeren hilobian. Hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena egingo 1.1.6. Maria Iñigez Sasiolakoaren testamentua
zizkioten. Aizarnako elizan Joanes Potzueta apaizak
- 1540-IX-17an, Zestoako Ariztondo etxean, Este30 meza emango zituen haren arimaren alde.
ban Eztiola eskribauaren bidez Debako Maria Iñigez
Mariatxo ilobari erabilitako ohe osoa utzi zion. Sasiolakoak testamentua egin zuen. Maria Iñigezen
Graziak zioenez, Aranon bi taiel arrunt eta kutxa txi- aita Iñigo Ibañez Sasiolakoa izan zen, eta ama Maria
kia zeuzkan. Bestalde, Marina Arizmendiri 6 dukat Martinez Artazubiagakoa zena. Maria Iñigez ohean
zor zizkion, etxeko hildakoen elizkizunetarako eman zegoen buruan zauria zuelako.
zizkiolako. Joan Aranguren semeak ordainduko zizMaria Iñigezek agindu zuenez, Zestoako elizan
kion, etortzen bazen, eta bestela Domingo Aizpuru
ehortziko zuten, Ariztondo etxearen hilobian, haren
ilobak, Arretxeren errentatik.
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Martin Indo, Domingo Bengoetxea, Martin Lizaso eta
Domingo Artazubiaga (ikus [XVI. m. (40-IX) 16] agiria).
- 1540-XI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta Joan Martinez Amilibikoa alkaterordearen
aurrean Blas Artazubiaga eskribaua azaldu zen. Berez
Joan Martinez Olotzagakoa alkatearen ordezkari zen
Joan Martinez.
Blasek jakinarazi zuenez, bi hilabete inguru lehenago (1540-IX-17an) Maria Iñigez Sasiolakoa ilobak
testamentua egin zuen, eta bertan Blas izendatu zuen
oinordeko unibertsal. Maria Iñigez Zestoako Andre
Mariaren elizan ehortzi zuten, eta Blasek ordaindu zituen haren hiletak eta elizkizunak.
Blasek alkateordeari jakinarazi zionez, herentzia
onartzen zuen, baina inbentarioaren arabera. Alkateordeak agiria eginarazi zion Esteban Eztiola eskribauari, lekuko hauek izanik: Pedro Altzolarats, Frantzisko
Olazabal eta Domingo Arrona (ikus [XVI. m. (40-XI)
25] agiria).
2. irudia. Ariztondo etxekoen hilarria.

1.1.7. Joan Zelaiaren testamentua

- 1540-IX-18an, Zestoako Akoako Zelaia baseaitona-amonak zeuden lekuan. Han egingo zizkioten
hiletak. Blas Artazubiaga osabak izendaturiko bi apaiz- rrian, bertako nagusi Joan Zelaiak testamentua egin
zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Hildakoan
ek 30na meza emango zituzten haren arimaren alde.
Aizarnako elizan lurperatuko zuten, Zelaiako etxeaGatibu zeuden kristauak askatzeko Gaztelako 2 ren hilobian. Hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urerreal eman zituen Maria Iñigezek; Zestoako eliza- teurrena eta gainerako elizkizunak egingo zizkioten.
rentzat 2 erreal; Debako elizarentzat erreal bat; eta
Aizarnako elizan 30na meza emango zituzten haItziarko elizarentzat beste erreal bat.
ren arimaren alde Joan Martinez Lilikoak, Joan Otxoa
Oinordeko unibertsal osaba Blas Artazubiaga es- Artazubiagakoa erretoreak, Joanes Potzuetak eta Joankribaua izendatu zuen. Anton Sasiola anaiari urrezko es Ibañetak. Gatibu zeuden kristauak askatzeko errea20 florin utzi zizkion, eta Estebaniz Sasiolari beste 10 la eman zuen; Aizarnako elizari dukata eta 6 erreal;
florin. Iñigo Ibañez aitak testamentuan utzitako 30 Zestoako elizari 3 erreal; Santa Engraziako ermitak
2 dukat zor zizkion Joan Zelaiari, baina dukat erdia
florinetatik ordainduko zituzten.
barkatu egin zion; eta Zestoako ospitaleari erreal bat
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Blas (eta beste bat zor zion).
Artazubiaga osaba, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta MiZelaiko etxeak Martin Ibañez Zubiaurrekoaren ongel Artazubiaga osabak, eta Anton Sasiola anaia. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa, dorengoei 60 dukat zor zizkien, Joan Lopez Zelaikoa
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3. irudia. Akoako
Zelaia baserria.

aitak zor hura egin zielako. Beste 2 dukat ere zor zituen, baina dukat bat zaldia alokatuta ordaindu zuen.

zuen, hau da, ezkontzen zenean, Madalena amaren eta
Lopeitza amonaren onespena nahitaez beharko zuen.
Bestela Grazia ahizpa izango zen oinordeko.

Lasaoko Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari
Joan Zelaiak, emazte Madalenak eta Lopeitza
5 dukat zor zizkion, zekor bat eman ziolako. Elizako
atabaka eduki zuen garaitik 8 erreal zor zituen gatibu amaginarrebak ganadu hauek zeuzkaten baserrian:
kristauak askatzeko, eta Joan Martinez Akoakoa gaz- behi-aziendako 21 buru; 2 idi; Lopeitzaren behia eta
txahala. Lopeitzak gobernatuko zituen abere guztiak,
teari 16 dukat zor zizkion.
eta besteek lagundu egingo zioten.
Joan Zelaiari egindako zorren zerrenda zehaztu
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Mazuen ondoren: Joan Artigak 2 erreal zor zizkion; Martin Intxaurregik beste 2 erreal; Bartolome Etxabek dalena emaztea, Lopeitza amaginarreba, Joan Martinerreal bat; Joan Aranok 6 dukat eta 150 marai (haren ez Akoakoa eta Lope Zelaia. Testamentuan lekuko
etxean egindako lanengatik); Etxeberrikoek 10 dukat; zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa apaiEsteban Eztiola eskribauak zenbait marai; eta Eda- za, Asentzio Arretxe, Joan Arano eta Joan Igartza
rritzagabarrenekoek 4 dukat (burdinola egiteko lanen maisua (ikus [XVI. m. (40-IX) 18] agiria).
jornalengatik).
1.1.8. Grazia Apategiren testamentua eta Santa
Maria Aizpururekin izan zuen sasiko Katalina ala- Engraziako ondasunen inbentarioa
bari zekorra utzi zion, sasiko Joaniko semeari beste
zekor bat, eta Maria Aizpururi 2 ardi. Sasiko Grazia - 1540-X-5ean, Aizarnako Santa Engrazian, bertako
Grazia Apategi serorak testamentua egin zuen Estealabari Arronabehia izeneko behia utzi zion.
ban Eztiola eskribauaren bidez. Hiltzen zenean SanZelaia etxea bere ondasun guztiekin Maria Zelaia ta Engraziako ermitan ehortziko zuten, Maria Akoa
alabari utzi zion, herenaren eta bostenaren hobekun- serora zena zegoen hilobian. Han egingo zizkioten
tza eginda, eta Maria Zelaia ezean bigarren alaba Gra- ohiko hileta eta elizkizunak. Santa Engraziako ermita
zia Zelaiari. Maria Zelaiak baldintza bat bete beharko izango zen Graziaren oinordeko unibertsala.
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Gatibu zeuden kristauak askatzeko erreal erdia utzi
zuen. Maria Akoa serora zenak Grazia Apategiren
ama zenaren zilarrezko katilua zeukan, 6 dukaten pisukoa. Amak Graziarentzat utzi zuen katilu hura, eta
Domingo Aranguren anaiak jaso zuen 2 dukat Mariari
ordaindu ondoren. Domingori 2 dukat eman eta katilua jaso egingo zuten, baina Domingok 4 dukat ordaindu nahi bazituen, Domingorentzat geratuko zen.

burdinazko bi argimutil Santa Engraziaren irudi ondoan; zetazko errezela; 4 ume-alkandora; eta 2 pare
eliz jantzi.

- 1540-X-6an, Santa Engrazian, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean, Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak Santa Engraziako ondasunen
inbentarioa egin zuen. Ondasun hauek zeuden: gonazpiko zuri erabilia; beste gonazpiko zuri zaharra;
oihalezko gonazpiko zuri erabilia; serora-kapa zuria;
gonazpiko txiki, zuri zaharra; 5 bat anega gari; erabilitako 5 izara; harizko izara zuria; hiru aldareetan
aurreko zapia; hiru mantal pare hiru aldareetan; hiru
izara, 2 aldare aurrerako eta 1 estaltzeko; Holandako
oihala, zeta gorriminez landua (aldarean korporalekin
zegoena); 3 argimutil, 2 elizan eta 1 serora-etxean;

1.1.9. Grazia Mirubiaren testamentua

Horiez gain Santa Engrazian ondasun hauek zeuden: 27 ahuntz, akerra eta beste aker bat; 29 ardi; 12
arkume eta 8 antxume; burdinazko palanka; etxean kutxa bat bi mantal parerekin; 5 kapa zahar (4 egongelan
eta 1 sukaldeko gelan); 8 liho-sorta erdi prestatu kuMaria San Joan Apategi ahizpari 6 dukat zor ziz- txa batean (kutxa bakoitzean 20 matazaraino egon zikion, Azpeitiko Joan Igartzari Graziaren arropenga- tezkeen); 90 liho-karga Ezenarron Martin Ezenarroren
tik ordaindu zizkiolako. Graziak dukat bat itzuli zion etxean ontzeko, xehatuak eta xehatu gabeak (xehatuak
ahizpari, eta gainera etxeko senipartea kobratu gabe Pedro “Beltza”ren etxean, eta xehatu gabeak Martinen
zeukan. 5 dukat deskontaturik, Maria San Joani Gra- etxean); pitxerra; lurrezko bi plater; lurrezko ganbela;
zurezko balantza txikia; pertza; suila; 8 taiel handi eta
ziaren senipartea kobratu egingo zioten.
txiki; almeriza; lurrezko 3 plater; beirazko anpulua; 4
Esteban Artazubiagari 6 erreal zor zizkion, eta baziontzi; lurrezko 6 katilu; 2 lapiko; lurrezko txarro
bahituran zilarezko “agnus dei”a zeukan Estebanek, bat; 2 zartagin; 3 burruntzi; burdinazko 2 koilara; suSanta Engraziaren irudiduna. Zorra ordaindu eta “ag- tarako burdinazko palanka; 2 aulki; bi mahai; eserleku
nus dei”a berreskuratu egingo zuten. Paskuala Goro- luzea egongelan; 2 aizkora; 3 otartxo; upela; jantzitako
sarriri 7 erreal zor zizkion Graziak, eta zorra ordaindu 3 ohe; izarak; lixibatxoa; etab.
egingo zioten.
Ondasun haien ardura Joan Otxoa Artazubiagakoa
Testamentu-betearazle Aizarnako elizako admi- erretoreak hartu zuen, eta horiez gain kaliz bat ere
nistratzaileak, Domingo Aranguren anaia eta Maria bere mendean geratu zen. Inbentarioa Esteban Eztiola
San Joan Apategi ahizpa izendatu zituen. Ermitaren eskribauak irakurri zuen Zestoako Joan Martinez Oloondoko serora-etxean egindako testamentuan le- tzagakoa alkatearen eta San Joan Perez Idiakaitz-Likuko hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Joan Zuube likoa lizentziatuaren (Aizarnako elizako administrat(“Arotzarte”ren semea), Graziana Apategi eta Grazia zaile eta testamentu-betearazlearen) aurrean. Lekuko
Barrenetxea. Gizonezko gehiago ez zegoelako izen- hauek izan ziren: Martin Azkue, Domingo Urbieta eta
Domingo Potzueta (ikus [XVI. m. (40-X) 5] agiria).
datu zituen eskribauak bi lekuko emakume.

- 1540-X-8an, Arroako Larretxebekoa baserrian, Grazia
Mirubia haurdun eta erditzeko zegoen, baina hiltzeko
beldur izanik, testamentua egin zuen Zestoako Esteban
Eztiola eskribauaren bidez. Larretxe baserriak Arroako
San Esteban elizan zuen hilobian ehortziko zuten. Han
egingo zizkioten ohiko hileta eta elizkizunak.
Bere senar Joan Larretxerekin izandako Maria Larretxe alaba izendatu zuen oinordeko unibertsal, eta
alaba falta bazen Joan Larretxe senarra.
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4. irudia. Arroako
Larretxezar baserria.

Gatibu zeuden kristauak askatzeko 2 erreal utzi zituen. Arroako elizari dukata eman zion; Itziarko elizari 2 erreal; Debako elizari eta Mendarokoari erreal
bana: eta Elorriagako San Sebastian ermitari beste
erreal bat. Senarrak izendaturiko apaizak 48 meza
emango zituen Arroako elizan, Graziaren arimaren
alde. Elizako Santa Anaren aldarerako izara berria
eman zuen. Arroako ospitaleari erreala eta ohe-estalkia utzi zizkion.

ren: Martin Akoa, Domingo Urbieta, Joanes Garratza,
Frantzisko Artiga, Domingo Artazubiaga, Joan Artiga, Joan Martinez Erretzabalgoa, Domingo Garratza,
Domingo Bengoetxea eta Domingo Arrona. Lekuko
hauek testamentu itxi eta zigilatuaren azalean sinatu
egin zuten, Joan Martinez Erretzabalgoak izan ezik,
idazten ez zekielako.

Joan Martinez Ibañetakoaren alarguna zen Ana, eta
testamentuan agindu zuenez, hildakoan Zestoako eliAizarnazabalgo San Migelen elizan 4 meza eman- zan ehortziko zuten, senarra zegoen hilobian. Hiletak,
go zituzten hango lau aldareetan bertako apaizek. Na- hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urfarra Larretxe amaginarrebari gonazpiko berdea utzi teurrena egingo zizkioten. Zestoako elizan 30na meza
emango zituzten Anaren koinatu Joanes Ibañetak eta
zion, eta Txana koinatari oheko izarak.
Domingo Urbietak.
Testamentu-betearazle Joan Larretxe senarra eta
Limosna hauek eman zituen: erreal bana gatibu
Domingo Larretxe aitaginarreba izango ziren. Martin Azkaeta, Joan Arbe eta Andres Sorarte debarrak kristauak askatzeko, Zestoako elizari, Aizarnakoari
eta Asentzio Arretxe zestoarra izan ziren lekuko (ikus eta Aitzeko Santa Engrazia ermitari.
[XVI. m. (40-X) 7] agiria).
Ondoren Ana Ipintzak ordaintzeko zeuzkan zorren
zerrenda egin zuen: Jakobo Ipintza anaiaren Katali1.1.10. Ana Ipintzaren testamentua
na Idiakaitz emazteari dukat bat eta 9 erreal; Jakobo
- 1540-X-19an, Zestoan, Ana Ipintzak bere etxean Ipintzari dukat bat (bahituran letoizko zorroa zeukan);
testamentu itxia egin zuen, Martin Akoak idatzita, eta Marina Erretzabali dukat bat; Liliko Maria Joanhura Blas Artazubiaga eskribauari aurkeztu zion, Ana go Zuatzola andreari dukat bat (zilarrezko bi koilahil arte eduki zezan. Lekuko zestoar hauek izan zi- ra bahituran zeuzkan); Fernando Arreitzaren emazte
-9-
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Aniza Artazubiagari 5 erreal; Grazia Iraetari dukat bat
(bitxi txikia bahituran zeukan); eta Jakobo Ipintzari
29 dukat (senarraren elizkizunetarako eta koinaten senipartea ordaintzeko erabiliak).

zegoen. Sagastia, berriz, Arretxeazpian zegoen, Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoaren eta Maria Martinez Lilikoaren sagastien ondoan, eta gaztainadia Erriladorea izeneko lekuan, Zestoako lurretan.

Horiez gain, Ana Ipintzak Joan Gorosarri suhiarentzat (Grazia Ibañeta alabaren senarrarentzat) seniparteagatik maileguz diru hauek hartu zituen: Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari dobloia (2 dukat); Arroako San
Esteban elizako Domenja Sorazabal serorari dobloia
(bi izara eta zoronga berria bahituran zituen); Arroako
Igartzako serorari dobloia (bahituran oihal beltzeko
5 kana zituen); Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreari dobloia, eta beste 3 dukat (Joan Gorosarrirentzat eta Maria Martinez Ipintzakoarentzat);
Akoabarreneko Domenja Sorazabali dukat bat; Joan
Perez Baltzolakoari 2 dukat (Jakobo anaiaren eraztun
bikoitza bahituran zeukan).

Ana Ipintzak bere Joan Ibañeta semeari herenaren
eta bostenaren hobekuntza eman zion. Haren-tzat ziren
etxea, baratzea, sagastia eta gaztainadia. Hura izendatu
zuen oinordeko unibertsal. Grazia Ibañeta, Juliana Ibañeta eta Maria Ibañeta alabei guztira 20na dukat, ohea
eta zoronga emango zizkien Joan Ibañeta semeak seniparteagatik. Graziari 4 dukat emango zizkion, lehendik Joan Gorosarri senarrak 16 dukat kobratuta
zeuzkalako.
Ana Ipintzak eta senar zenak lehenago ama Maria Perez Altzolaraskoari Kamioko etxea, baratzea eta
Aizpuruko sagastia saldu zizkioten, eta Anak berretsi
egin zuen salmenta hura.

16 dukat hauek Joan Gorosarrik jaso zituen,
Joan Ibañeta semea herritik urrun zebilelako, eta
Anaren alaba Grazia Ibañetaren seniparteagatik
zegozkiolako. Horiez gain Ana Ipintzak Katalina denbora luzez kanpoan ibiliko zelako, Jakobo Ipintza
Idiakaitz koinatari zoronga berria zor zion, eta ohe anaiak egingo zizkion elizkizunak, baina gero Joan
Ibañeta semeak ordainduko zizkion gastuak Jakobori.
oso bat ere bai.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Joan
Ondoren Ana Ipintzak etxean zeukan tresneria zehaztu zuen: mahaiak, platerak, argimutilak, zartagin- Ibañeta semea, Joan Gorosarri suhia, Jakobo Ipintza
ak, Flandesko eta altzifrezko kutxak, burruntziak, anaia, eta Domingo Urbieta apaiza.
upelak, laratzak, etab.
- 1540-XI-10ean, Zestoan, Ana Ipintzak Blas ArAna Ipintza Joan Martinez Ibañetakoa zenarekin tazubiaga eskribauaren bidez, aurreko hilaren 19an
ezkondu zenean, Maria Martinez Altzolaraskoa amak egindako testamentuari kodiziloa erantsi zion. Anak
dote hau eman zion: 200 kintal burdina, zilarrezko 2 zioenez, testamentua Martin Akoak idatzi zuen anaia
katilu, 3 ohe oso eta arropak. Jakobo Ipintza aita zena- Jakobo Ipintzak nahi zuen bezala, eta bertan Anak onren eta amaren ondasunetan zuen senipartea zen hura. tzat eman zuen Jakobo eta emazte Katalina IdiakaiDote hura senar zenak eta Joan Martinez Ibañetakoa tzen (Joan Perez Idiakaizkoaren alabaren) ondasun
(izen bereko) aitaginarrebak jaso zuten. Zilarrezko 2 batzuen saneamendua eta salmenta-agiriak.
katiluak anaia Jakobo Ipintzak zeuzkan.
Zestoako errebalean Kamio etxea (Ana Ipintza bizi
Ana Ipintzak, ezkondu zenez gero, etxea, baratzea, zena) eta baratzea eta Enekosauztegi ondoko Aizsagastia eta gaztainadia eduki zituen, aitaginarrebak puruko sagastiaren salmenta ontzat ematea ez zen bere
senar-emazteei emanda. Etxea Zestoako hiribilduan asmoa, seme-alaben kaltetan zelako. Beraz, klausula
zegoen, elizaren aurrez aurre, Iraeta etxearen eta Isa- hura deuseztatu egin zuen testamentutik. Jakoboren
bel Iraetaren etxearen artean. Baratzea elizaren atzean alde zin eginda baldin bazegoen, baimena eskatu zien
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5. irudia. Zestoako
Uztapide plaza, lehen
Ipintza baserria
zegoen lekua.

naka lekukoek. Hauek ziren lekukoak: Martin Akoa,
Domingo Urbieta, Joanes Garratza, Frantzisko Artiga, Domingo Artazubiaga, Joan Artiga, Joan Martinez
Ana Ipintzak bere aita, ama eta Joan Ipintza anaia Erretzabalgoa, Domingo Garratza, Domingo Benzenaren ondasunetan zegokion parteari ez zion Jako- goetxea eta Domingo Arano.
bo Ipintza anaiari utzi nahi, eta seme-alabentzat izaTestamentu itxi eta zigilatua ireki egin zuten Joan
tea nahi zuen. Oinordeko unibertsal bidaian zen Joan
Ibañeta semea izango zen, eta testamentu-betearazle Martinez Amilibikoa alkateordearen, Blas ArtazubiaJoanes Ibañeta apaiza. Kodiziloan lekuko hauek izan ga eskribauaren, Anaren alaben eta lekukoen aurrean.
ziren: Joanes Ibañeta, Joanes Garratza eta Domingo Grazia Ibañeta, Esteban Artazubiaga, Fernando Olazabal eta Joan Pagino izan ziren lekuko.
Garratza.
Aita Santuari eta Iruñeko apezpikuari, zinaren obligazioa ken ziezaioten.

- 1540-XII-1ean, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoa alkateordearen aurrean (Joan Martinez Olotzagakoa alkate nagusiaren baimenaz), Juliana Ibañeta
azaldu zen. Ama Ana Ipintzak egindako testamentu
itxi eta zigilatua ireki zezala eskatu zion, horretarako
lekuko izan zirenek beren sinadurak ikusi eta ontzat
eman ondoren. Lope Ernataritz? eta Fernando Zubeltzu izan ziren lekuko.
Ondoren, Blas Artazubiaga eskribaua bertan zela
eta Juliana Ibañeta, Grazia Ibañeta eta Maria Ibañeta
(Ana Ipintzaren alabak) aurrean zirela, testamentuazalean sinatutakoek zin egin zuten, eta, agiria aztertu
ondoren, azaleko sinadurak haienak zirela eta agiria
erabili gabe zegoela, osorik zegoela, aitortu zuten ba-

- 1540-XII-20an, Zestoan, alkateordeak agindua
eman zuen, bere aginpidea erabiliz, testamentuaren
erregistroa Blasek gorde zezan eta partea zutenei
eskribauak kopia eman ziezaien. Lekuko Fernando
Olazabal medikua, Pedro Ausoroetxea eta Martin
Otxoa Ermukoa izan ziren (ikus [XVI. m. (40-X) 14]
agiria).
1.1.11. Joanes Ipintza apaizaren testamentua
- 1540-XI-8an, Aizarnan, Joanes Ipintza apaizak testamentu itxi eta zigilatua egin zuen. San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak idatzi zion, eta gero
itxi eta zigilatuta azalean lekukoek eta Blas Artazubiaga eskribauak izenpetu zuten.
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Hiltzen zenean, Joanes Ipintza Zestoako elizan
ehortziko zuten, ama, anaiak, aitona-amonak eta arbasoak zeuden hilobian. Bertan egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena.
Gatibu zeuden kristauak askatzeko dukata eman
zuen. Aitzeko Santa Engraziako ermitari utzi zion
Arangurengo Aitza izeneko sagastian zuen eskubidea.
Santa Engraziari eta Zetoako elizari erdi bana utzi zien
Pedro Lopez Altzolaraskoa zenak zor zizkion urrezko
12 florin. Santa Engraziari beste 20 dukat utzi zizkion.
Zestoako elizari eta Aizarnakoari 2na dukat ere utzi
zizkien. Aizarnazabalgo elizari erreal bat utzi zion,
eta Oikiakoari beste bat. Zumaiako elizari dukata utzi
zion, eta Lopeitza Beduak sagar-landareengatik zor
zizkion 60 txanpon ere bai (Bartolome Txiribogak eta
Joan Iruñeak zuten horren berri, eta Maria Ipintzak
ere kobratu zituen Artigatxipia etxea konpontzeko).

30 meza eman zitzan. Iruñeko katedraleari 2 erreal
eman zizkion.
Joanes Ipintzari hainbat pertsonak zorrak egin zizkion, eta berak testamentuan banan-banan aipatu zituen. Hauek ziren batzuk: Errodrigo Ipintza zenak
11 dukat (Maria Ipintza ilobarentzat izango ziren);
Tripoliko apezpiku Pedro Leizaolak 5 dukat (Joanes
hain zuzen Martin Artiga lehengusuaren oinordeko
zelako); Grazia Gorosarrik dukat bat (Joan Gorosarri
senarrari maileguz emana); Joan Zabalak 80 azunbre
sagardo (1 azunbre = 8 sos) eta urdaia; Joan Zuuberen emazte Katalina Zuubek urrezko florina (2 imina
itxaur eta sagardoaz zorraren zati bat ordaindu zion);
Martin Ezenarrok 8 dukat; Joan Martinez Amilibikoak 2 dukat; eta Zarauzko Bernardino Olazabalek
beste 2 dukat.

Zordun hauez gain, beste hauek ere baziren: Maria Beltran Laurgain, 11 dukat zor zizkiolako; Itziarko
Zumaiako elizan meza abestua emango zuten ber- Martin Artzuriagak 4 dukat (horietako 3 Lopeitza Astan hobiratutakoen arimen alde. Urdanetako San Mar- perentzat ziren); Katalina Txiribogak 2 florin (Katatin elizari erreala utzi zion. Erreal erdi bana eman zien lina Mirubia amak eskatuta Errodrigo Txiriboga seSan Kristobal Iroztegikoari eta San Lorente Beain- nar zenaren alde emandako mezengatik), eta beste 2
goari. Guadalupeko Andre Mariarentzat 2 erreal utzi dukat ere bai; Pedro Txiriboga anaiak eta Katalinak
zituen, eta Arroako San Esteban elizarentzat erreal 9,5 txanpon aharia saldu zielako (Joan Lizasoeta zebat. Montserratko Andre Mariarentzat 2 erreal utzi narekin bidali ziena); Katalina Txiribogak beste 3 flozituen. Zestoako ospitaleari ohe bat eman zion, eta rin Santxa Txiriboga ama zenaren alde emandako meAizarnako Beneziko ospitaleari beste ohe bat. Joan zagatik; Joan Lizasoeta “Suhi” ezizenekoak 3 dukat
(Joan Lizasoeta-Ormaetxeri ordaintzeko emanak)
Akertzaren oinordekoei dukata eman zien.
Joan Paginorentzako sagar-landareen tratuengatik;
Maria Ipintza ilobari Ipintza etxeko eztainuzko pla- eta Zestoako Martin Lizaso zenaren oinordekoek 100
ter, kobrezko argimutil, pitxer eta taielak eman zizkion, kintal burdina (Siziliara Martin Errenteria kapitainaeta Klemente Aisoro iloba apaizari arropak; baita Mar- ren galeoian eramanak, eta haien zati bat Arantzazuko
Andre Mariaren eta Sasiolako San Frantziskoren elitin Goiburu apaizari eta Sasiolako monasterioari ere.
zetarako izango zen).
Maria Ipintza ilobari Zestoako Artigatxipia (edo
Zordunen zerrendan sartu zituen Joanes Ipintzak
geroko “Artiatxiki”) etxea bere baratzearekin utzi zion
(Martin Artiga lehengusu zenak emandakoa). Gero Ar- hauek ere: San Joan Etxegarai, Grazia Aizpuru, Maria
tigatxipia Ipintza etxearen jabearena izango zen betiko, San Joan Apategi, Martin Fernandez Edarritzagakoa
(Margarita Edarritzaga alabaren bidez Altzolarats jaubaina elizkizunak ordaintzeko ardura izango zuen.
regian, eta Belsodi eta Legardagoikoa artean maileJoanes Garratza apaizari eta beste benefiziaduei gua emanda), Ramus Gorosarri, Maria Perez Potzueflorin bana utzi zien, bakoitzak haren arimaren alde takoa, Jofre Altzolarats, Sebastian Artazubiaga, Joan
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Martinez Olotzagakoa, San Joan Perez Idiakaitz-Li- 1.2. Elizetako tratu eta agiriak
likoa, Joan Gartzia Lasaokoa, Maria Nikolas ZabalaLasao, Joan Igartza, Maria Joanes Kamio, Joan Ka- 1.2.1. Zestoako eta Aizarnako elizetako
mio zena, Ana Aisoro iloba, Martin Zuube zena, eta hamarrenen arazoa
beste hainbat.
Zestoako Kontzejuak eta Zestoako zein Aizarnako eliJoanes Ipintzak bere ondasunen oinordeko uni- zatako apaizek auzia zuten Debako Frantzisko Olaso
bertsal Maria Ipintza iloba izendatu zuen, Migel Arta- jaunarekin, honek bi elizetako hamarrenen erdia bidezubiagaren amaginarreba. Testamentu-betearazle ho- gabeki kobratzen zuelakoan. Auzia Madrilgo gortera
nako hauek izendatu zituen: Maria Ipintza iloba, Joan eta Errege-kontseilura iritsi zen, eta hango epaileek
Igartza maisua eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lekukoei testigantzak hartzeko agindua bidali zuten
lizentziatua.
(ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-VII) 7], [XVI. m. (39-VIII) 16]
Testamentu itxi eta zigilatuaren azalean sinatu- eta [XVI. m. (39-XII) 5] agiriak).
takoak lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa, Antonio Lizarrarats, Domingo Urbieta eta Joa- 1540-I-1ean, Tolosan, Aiztondoko alkatetza nagunes Garratza apaizak, Joan Artiga, Martin Zubiaurre, siko Joan Martinez Sasoetakoa eskribauaren aurrean
Joan Lizarrarats eta Joan Gorosarri.
Zestoako Antonio Lizarrarats apaiza azaldu zen. Frantzisko Olasoren Madalena Idiakaitz emazteari eta MarTestamentuan garbi ikusten da Joanes Ipintza apaiz- tin Lopez Otazukoa prokuradoreari gorteko epaileen
ak emandako mailegu gehienak kopuruz txikiak zi- aginduaren berri eman zien. Hauek beren eskribaua
rela, baina ugari, hau da, jende askori egindakoak. izendatu behar zuten. Gero hau Zestoako Joan MartinGainera sagar-mintegiak zeuzkala ere nabarmentzen ez Amilibikoarekin, Domingo Amilibiarekin edo Azda. Bestalde, Zestoako eta Aizarnako elizetako bene- peitiko Pedro Ibañez Irarragakoa edo Joan Martinezefiziadu izanik, lotura berezia izan zuen Santa Engra- kin, edo Zumaiako Joan Perez Elorriagakoa eskribauarekin elkartuko zen lekukoei testigantzak hartzeko.
zia ermitarekin (ikus [XVI. m. (40-XI) 11] agiria).

6. irudia. Aitzeko Santa
Engrazia ermita.
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Antonio Lizarraratsek urtarrilaren 7a, asteazken
goiza, izendatu zien Zestoan bere eskribauarekin azal
zitezen. Jakinarazpenean Joan Belauntza izan zen
lekukoetako bat. Madalena Idiakaitzek agiriaren kopia eskatu zuen, eta Martin Lopez Otazukoak adierazi zuenez, auzi hartan ez zen prokuradore. Antonio
Lizarraratsek Tolosako alkateari Errege-kontseiluko
epaileen agindua erakutsi zion, testigantzak jaso, itxi
eta zigilatuta eman ziezazkion.

bi elizetan), eta kopuru horixe egon zela azken 50
urte baino gehiagoan, eta lekukoen guraso eta aurrekoek horixe ziotela.

Orduan Debako Domingo Ortiz Lasaldekoa agertu
zen, eta Frantzisko Olasoren izenean (ahalorde bidez)
bere aldearen eskribautzat Mutrikuko Joan Lopez Lasaldekoa izendatu zuen. Joan Lopez bertan egon gabe, ez
zituzten testigantzak hartu behar. Bertan lekuko Zestoako
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Pedro Arretxe izan ziren,
Pedro Ibañez Irarragakoa eskribau azpeitiarraren aurrean.

5) Ea zekiten premia horiek zeudelako egin zirela
bi parrokiak, bien artean legoa erdia zegoela eta bidea aldapatsua, harritsua eta txarra zela ibiltarientzat, eta zaharrentzat han ibiltzea ia ezinezkoa zela,
bai udan eta bai neguan. Ea zekiten bi eliza izan
gabe sakabanatuta bizi ziren eliztarrei sakramentuak ematea ezinezkoa izango zela.

1.2.1.1. Lekukoei egindako galderak

6) Ea zekiten bi parrokiak zeuden lurraldea antzua,
menditsua eta latza izanik, eliztarrak sakabanatuta
bizi zirela beren etxe isolatuetan.

- 1540-I-7an, Zestoan elkartu ziren gero Pedro Ibañez
Irarragakoa eta Mutrikuko Joan Lopez Lasaldekoa eskribauak, eta Antonio Lizarraratsek lekukoei egin beharreko galderak aurkeztu zituen Migel Artazubiaga alkatearen aurrean. Frantzisko Olasoren aurka, elikagaiak
eta beste zenbait gauza eskatuz, hauek ari ziren auzitan:
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea (bikario ere deitu zioten), Zestoako Esteban Aisoro bikarioa,
eta sei apaiz benefiziadu hauek: Joan Martinez Lilikoa,
Domingo Urbieta, Joanes Ipintza, Joanes Potzueta, Klemente Aisoro eta Antonio Lizarrarats. Eliza bakoitzak
bikarioa eta hiru benefiziadu zituen: 8 apaiz guztira. Lekukoei egin beharreko galderak hauek ziren:
1) Ea lekukoek aipatutako apaizen, elizen eta bertako zerbitzuen eta Frantzisko Olasoren berri zuten.
2) Ea zekiten bi elizak parrokia zirela, biek 300
eliztar edo familia baino gehiago zituztela, eta eliztarren emazte, seme-alaba, senide eta zerbitzariak
elizkizunetara eliza haietara joaten zirela.
3) Ea zekiten eliza haietako bakoitzean bikario bat
eta hiru apaiz benefiziadu zeudela (8 apaiz guztira
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4) Ea zekiten bi elizetako zerbitzuari eusteko apaiz
haiek guztiak behar zirela, eta sakristau- eta abeslari-lanetarako edo Santa Engraziako ermitarako
apaiz gehiago behar zirela, bi parrokietan eliztar
asko eta sakabanatuta bizi zirelako.

7) Ea zekiten eliztar gehienak merkataritzatik,
zeuzkaten burdinoletatik, basoetatik eta itsasontzietatik bizi zirela, edo marinel, olagizon edo zerbitzari zirela.
8) Ea zekiten aurreko galderan aipatutako arloetan
bizimodua ateratzen zutenek ez zutela hamarrenik
ordaintzen, ez elizari, ez elizgizonei eta ez beste
inori, eta beti horrela ezagutu zutela.
9) Ea zekiten bi parrokien lurraldean nekazaritzako labore gutxi egiten zelako eta ganadu gutxi
hazten zelako, hamarrenak urri izaten zirela, eliza
bakoitzak konponketetarako gehienez urtean 10
dukateko errenta zuela eta benefizio bakoitzak urtean 5 dukat inguru (6 dukatera irtsi gabe) zituela,
eta hori aldare-oinean, ofrendatan, saritan, hiletetan eta urteurrenetan irabazitakoa kontuan hartuta.
10) Ea zekiten parrokiako errenta eta aldare-oinean
jasotzen zenetik bikarioak (edo erretoreak) benefiziadu soilak baino hiru aldiz gehiago eramaten

(1540)

7. irudia. Aizarnako
Erretore-etxea.

bere garaian Joan Beltran Iraetak eramaten zuelako
(eta beste erdia apaizek), eta auzi bidez haren erdia eskuratzeko ahalmenik ez zutelako. Ea zekiten
Joan Beltran Iraeta Ahaide Nagusi ahaltsu eta aberatsa (eta apaizak behartsuak) izanik, bi elizetako
patronatua eta apezpikuari apaizak aurkezteko eskubidea ere bereganatzen saiatu zela.

zuela. Ea zekiten errenta guztira 6.000 maraira ez
zela iristen, eta benefiziadu bakoitzak guztira urtean 6 dukat irabazten zituela.
11) Ea zekiten gutxi irabazten zutelako bi elizetako
apaizak ezin zirela behar bezala mantendu, eta elizkizunetan eta sakramentuak emateko eginkizunetan huts egiten zutela, bizimodua ateratzeko beste
lanbide batzuetan ibiltzen zirela, eta kanpoko elizetara mezak ematera joaten zirela, pobre eta miserian bizi zirelako.

16) Ea zekiten aurreko guztiak inguru haietan oso
ezaguna zela.
1.2.1.2. Lekukoak aurkeztea eta hauen zina

12) Ea zekiten bi elizetako benefiziaduek berramarrenak, subsidioak eta beste zenbait zerga ordain- Galderak aurkeztu ondoren, Antonio Lizarraratsek
tzen zituztela, eta benefiziadu bakoitzari 4 dukat delako bikario eta benefiziaduen izenean Joan Olabaino ez zitzaiola geratzen.
berria lekukoa aurkeztu zuen, Debako partean Sastarrain baserrian bizi zena. Zestoako Migel Artazubiaga
13) Ea zekiten elikagaiak eta arropak egunetik alkatearen aurrean Joan Olaberriak zin egin zuen egia
egunera garestitzen zirela lurralde hartan.
erantzungo zuela. Bi aldeen eskribauak Pedro Ibañez
Irarragakoa eta Joan Lopez Lasaldekoa izan ziren.
14) Ea zekiten inguruko elizetan Zestoa eta Aizarnakoetan baino askoz apaiz gehiago zituztela,
Egun berean, Zestoan, Antonio Lizarraratsek Denahiz eta eliztar gutxiago eduki, eta zerbitzu ona bako partean bizi zen Joan Olazabal aurkeztu zuen
izateko apaiz gehiago behar zituztela.
lekuko gisa, eta honek ere zin egin zuen.
15) Ea zekiten bi elizetako apaizak beti kexu izan
zirela hamarrenen eta hasikin edo primizien erdia

- 1540-I-8an, Zestoan, Antonio Lizarraratsek
Tomas Amilibia (Zumaiako partean bizi zena) eta
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Egun hartantxe, Domingo Urbietak jakinarazi
Zestoako Martin Ondalde aurkeztu zituen. Tomas
lekukoak ez zien 3. eta 12. galderei erantzungo. Bi egin zion Joan Lopez Lasaldekoa eskribauari (Franlekuko hauek ere zin egin zuten. Esteban Eztiola eta tzisko Olasoren aldeak izendatuari) Zestoan bertan
urtarrilaren 21ean, asteazkenez, goizeko hamarretan
Pedro Arretxe izan ziren zinean lekuko.
lanari jarraipena emango ziotela. Etortzen ez bazen,
- 1540-I-9an, Antonio Lizarraratsek Arroan bizi lekukoekin lanak Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauak
zen Domingo Arretxe-Etxenagusia aurkeztu zuen le- (apaizen aldeak izendatutakoak) bakarrik egingo zikuko gisa, eta honek ere zin egin zuen. Biharamun- tuen, errege-aginduaren arabera.
ean, leku berean, Antonio Lizarraratsek aurkeztuta,
- 1540-I-21ean, asteazkenean, Zestoan, erlojuak
Joan Baltzolak (Debako partean bizi zenak) zin egin
zuen. Gero Joan Martin Indo lekukoak zin egin zuen, eguerdiaren ondorengo ordubata jo ondoren, Pedro
Ibañez Irarragakoa eskribauak bakarrik egin zituen
Zumaian bizi zenak.
lanak, Joan Perez Lasaldekoa falta zelako. Zestoan,
Ondoren Antonio Lizarraratsek lekuko hauek aur- dirudienez elizan, kanpaikadak jotzen zituen erlojua
keztu zituen: Urdanetako Maiagan bizi zen Katalina bazuten ordurako.
Indo (Domingo Lizasoetaren emaztea), Zumaiako
Orduan Domingo Urbieta benefiziaduak beste galJoan Mirubia eta Zestoako Pedro Iribarrena. Katalinak 1. eta 9. galderei erantzungo zien, Joan Mirubiak dera bat (17. galdera) aurkeztu zuen auzi hartako zen1, 9, 10 eta 14. galderei, eta Pedro Iribarrenak guztiei. bait lekukori egiteko. Honela zioen galderak:
Hirurek zin egin zuten.
17) Ea zekiten bi elizetako hamarrenen erdia urtero
- 1540-I-14an, Zestoan, Antonio Lizarraratsek Zes- 50 dukatekoa (eta ez gehiagokoa) zela, eta inoiz errentoako Martin Indo aurkeztu zuen 1, 9 eta 10. galderei tan hura garestiago hartu zuenak dirua galdu zuela.
erantzuteko. Egun berean Aizarnako eliz atarian, hiru
Ondoren Zestoatik Aizarnako Bideberrieta izenehauek aurkeztu zituen Antonio Lizarrarats benefiziaduak: Grazia Zabala eta Ana Akoa (bertako serorak), ko lekuan (oraingo Galtzadan, dirudienez), Domingo
eta Margarita Igartza (Joan Otxoa Artazubiagakoa Urbietak Katalina Zuube (Joan Zuuberen emaztea)
erretorearen neskame izana). 1, 9 eta 11. galderei aurkeztu zuen lekuko izateko. Lehen eta 17. galderei
erantzungo zien. Zin egin zuen.
erantzungo zieten. Zin egin zuten hirurek.
- 1540-I-23an, Zestoan Pedro Ibañez Irarragakoa
eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats apaizak Migel Artazubiaga alkateari errege-agindua eman zion,
eta hau obeditzeko prest azaldu zen. Antonio apaizak
Aizarnako Domingo Aranguren lekukoa aurkeztu
zuen. Lehen eta 17. galderei erantzungo zien. Gero
Amilibiko etxean (Zestoako partean) Antonio apaizak
- 1540-I-16an, Zestoan Antonio apaizak Kristo- Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisua aurkeztu
bal Olaskoaga aurkeztu zuen, Olazarraga baserrian zuen lehen eta 17. galderei erantzuteko, eta Iraetako
(Debako partean) bizi zena. Egun berean, Zestoan, saroian (Sabea izenekoan), Fernando Sorazabal aurDomingo Urbieta apaizak Legoiaga baserrian (De- keztu zuen lehen eta 17. galderei erantzuteko. Hauek
bako partean) bizi zen Domingo Ezenarro aurkez- biek ere zin egin zuten.
tu zuen. Beste lekuko guztiak bezala, honek ere zin
- 1540-I-26an, Getarian, bertako Lope Martinez
egin zuen.
- 1540-I-15ean, Zestoan, Antonio Lizarraratsek
beste lau lekuko hauek aurkeztu zituen: Zestoako
Marina Artiga (Joan Arretxeren emaztea), Maria Perez Mantelolakoa eta Ana Akertza eta Grazia Gesalaga Zestoako serorak. 1, 9 eta 11. galderei erantzungo
zieten.
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Zarauzkoa alkatearen eta auziko bi eskribauen aurrean, Antonio Lizarraratsek getariar hauek aurkeztu zituen lekuko gisa: Salbatore elizako Joan Ruiz
Gaintzakoa bikarioa eta Errodrigo Gaintza batxilerra, Nikolas Agirre eta Joan Gaintza apaizak. Hauek
zin egin zuten bertako Joan Perez Ganboakoaren eta
Otxoa Martinez Agirrekoaren aurrean.

Joan Olaberriak Aizarnako elizan gutxienez hiru
aldiz ikusi omen zuen jaieguneko meza nagusian
apaizak falta zirela. Astegunetan Aizarnan meza eman
gabe ere joaten omen ziren beste elizetako hileta eta
urteurrenetara. Sagar-mintegiak egiten omen zituzten
apaiz batzuek, diru beharrez. Joan Olaberriak zioenez,
bera ikazkintzan ere ibiltzen zen, baserritik bizitzeko
adina atera ezin zuelako.

Biharamunean, Getariako Madalena elizan, An- Joan Olazabalek eman zuen ondoren bere erantonio Lizarraratsek Zarauzko Joan Untsain bikarioa
aurkeztu zuen. 1, 4, 9, 12 eta 14. galderei erantzungo tzuna. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren maizter zen
Olazabal baserrian. 50 urte zituen, eta Zestoako elizazien. Zin egin zuen egia aitortuko zuela.
ra joaten zen. Gainera, eliza horretan zeukan bere hi- 1540-I-28an, Zestoako Urbietan, Antonio Liza- lobia. Egin zizkioten galderek ziotena, oro har ontzat
rraratsek alkate eta eskribauaren aurrean Fernando eman zuen.
Arreitza hauspagina aurkeztu zuen lekuko gisa. BiJoan Beltran Iraetak bere garaian eta Frantzisko
haramunean Zestoako hiribilduan Joan Martinez
Akoakoa eta Joan Pagino aurkeztu zituen. Joan Mar- Olasok gero, bi elizetako hamarrenen erdia enkantean
tinezek lehen eta 3. galderei erantzungo zien, eta Joan saltzen omen zuten. Behin 55 dukatean saldu omen
Paginok lehen, 12, eta 17. galderei. Bi hauek ere zin zen, eta beste batzuetan 43-47 dukatean. Batez beste
egin zuten. Guztira 32 lekuko aurkeztu zituen Zes- 50 dukat balio omen zuen. Hamarrenen beste erdia bi
elizetako apaizentzat zen, baina bikario bakoitzak betoako eta Aizarnako elizetako apaizen aldeak.
nefiziadu soilak halako hiru kobratzen omen zuen. Benefiziaduak elizatik guztira 6,5 dukat inguru kobratzen
1.2.1.3. Lekukoek galderei emandako erantzunak
omen zituen urtean guztira, eta, gutxi zelako, sagar- Joan Olaberria izan zen galderei erantzuten lehen le- mintegiak, arrantzarako sareak, etab. egiten omen zikukoa. 52 urte zituen eta Domingo Urbieta apaizare- tuzten. Batzuk gurasoen etxean bizi omen ziren.
kin hirugarren mailako odolkidetasuna zuen, Domin- Hurrengo Tomas Amilibiaren txanda izan zen. Aigo Urbieta, hain zuzen, Joanen emaztearen iloba zelako. Aizarna eta Zestoako parrokietan 300 bat eliztar zarnazabalen (Zumaiako partean) bizi zen, eta 30 urte
edo familia zeuden, bigarren galderak zioen bezala. zituen. Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorearekin eta
Beraz, familia bakoitza 5-7 pertsonakoa zela kontuan Antonio Lizarrarats benefiziaduarekin ustez laugarren
hartuta, Zestoako jurisdikzioan 1.500-2.000 pertsona mailako odolkidetasuna zuen. Aizarnako elizan ikusia
zuen meza nagusia diakonoaz eta subdiakonoaz emabizi zirela pentsa liteke.
ten ari zirela abesteko apaizik ez zegoela, eta apaiz
Joan Olaberria Sastarrainen bizi zen, baina Zes- gehiago behar zela.
toako elizara joaten zen. Lehenago 22 urtez Aizarnako
Zestoar asko merkataritzatik, burdinolatatik, ikazeliztar izan zen, seguruenik Lasaoko Olaberrikoa zelako. Galderei, oro har, baiezkoa erantzun zien. Zes- kintzatik, itsasgintzatik, hargintzatik, zurgintzatik eta
toako eta Aizarnako elizen hasikinek (edo primiziek) beste zenbait ofiziotatik bizi omen zen. Sei edo zazurtero 20 bat dukat balio omen zuten, eta benefiziadu pi urte lehenago, Alonso Idiakaitzen prokuradoreak
bakoitzak gehienez urtean 7 dukat kobratzen omen zi- Zestoako eta Aizarnako elizetako hamarrenen erdia
tuen guztira, hamarrenetatik, aldare-oinekotik, ofren- 52 dukatean saldu omen zuen. Garestiago ere saldu
omen zen, baina erosleek dirua galdu omen zuten. Bedatatik eta hileta zein urteurrenetatik.
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8. irudia. Zestoako
elizako erretaula.

nefiziadu bakoitzak elizatik 6 dukat inguru jasotzen dalde semeak hartu omen zituen 24 dukatean, 27an
eta 30 edo 31 dukatean.
omen zuen urtean guztira.
Sei edo zazpi urte lehenago Tomas Amilibia, hain
zuzen, Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisuarekin
bi urtez ibili omen zen lanean Aizarnako elizan. Bi
elizetako hasikinak Joan Martinezek hartzen omen zituen. Urte batean 33 dukatean hartu zituen, eta beste
urte batean 29 dukatean. Garestiegi ordaindu omen
zuen, baina elizako obra egiteko behar omen zituen.
Urte batean 33 dukatean hasikinak hartu eta kopuru
horren laurdena galdu omen zuen. Urtero bikarioak
19 dukat inguru irabazten omen zituen elizatik, eta
benefiziaduak 6,3 dukat.

Bi elizetako hamarrenen erdia enkantean 50 dukatean eta 60an ere saldu omen zen. Hamarrenen laurdena bi bikarioentzat zen, eta beste laurdena sei benefiziaduentzat. Elizatik diru gutxi irabazten zutelako,
Aizarnako erretorea inguruko herrietara joaten zen
predikatuz buldak saltzera. Gainera apaizek berramarrenak, subsidioak eta zergak ordaintzen zituzten.
Zarautz, Aia eta Orioko elizetan zerbitzu hobea omen
zegoen.

- Ondoren Arroan bizi zen Domingo Arretxe-Etxenagusiak bere erantzunak eman zituen. 52 urte beteak
Zestoako elizan, aurreko urteko San Simon eta San zituen, eta Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorearen
Juda egunean, meza errezatua eman omen zen, eta ez senide zen, hain zuzen Domingoren lehen emazte zena
meza kantatua, apaiz faltagatik, nahiz eta fraide fran- Joan Otxoaren lehengusu propioa zelako. Domingo
tziskotarra bertan egon. Aizarnazabalgo eta Zarauzko Zestoan jaioa omen zen, eta bertako elizan ezkondua
ere bai. 23 urte lehenago Arroan berriz ezkondu omen
parrokiak apaizez hobeto hornituta omen zeuden.
zen eta bertako Etxenagusian bizi zen. Hargin gisa
- Zestoako Martin Ondalde aitak erantzun zien Zestoako eta Aizarnako elizetan lan egin zuen.
gero galderei. 58 urte zituen eta Joanes Potzueta beJoan Beltran Iraetak urtebetera edo bi urtera (eta ez
nefiziadua iloba zuen, lehengusu propioaren semea.
Joan Beltran Iraetaren garaian eta geroago, bi elize- eskura) ordaintzeko bi elizetako hamarrenen erdia 60
tako hasikinak enkantean urte batzuetan Martin On- dukatean eman omen zuen, baina erosleek dirua gal- 18 -

(1540)
Joan Lizarrarats lehen Zestoan bizi zen, hamar bat
urte lehenago (1530. urte inguruan) Arroara ezkondu
zen arte. Galderei, oro har, baiezkoa erantzun zien.
Apaizek elizatik gutxi irabazten zutelako, Esteban Aisoro bikarioak eskola omen zeukan mutikoei irakurtzen eta idazten erakusteko. Besteek arrantza-sareak
Elizatik diru gutxi jasotzen zuelako, Zestoako bika- eta sagar-mintegiak egiten omen zituzten bizibidea
rioak (Esteban Aisorok) eskola omen zeukan, mutikoei ateratzeko. Enplegu-aniztasuna zuten, beraz.
irakurtzen eta idazten erakusteko. Domingo ArretxeZumaiako parrokian 7 apaiz omen zeuden, nahiz
Etxenagusiak zioenez, hark txikitatik beti ikusi zuen
bikarioak eskola eduki zuela. Esteban Aisoro 1514. eta Zestoan eta Aizarnan baino eliztar gutxiago eduki.
urtean egin zuten bikario, eta hau da, guk dakigunez,
- Joan Baltzolak hitz egin zuen hurrengo. Debako
Zestoan eskola zegoela dioen lehen albistea.
partean bizi zen eta 50 urte zituen. Antonio Lizarra- Joan Lizarrarats Arroan bizi zen, eta 41 urte zi- rats lehengusu txikia omen zuen. Joan Baltzola Zestuen. Antonio Lizarrarats apaiza anaia zuen, Joan toako elizara joaten zen, eta han zeukan bere hilobia.
Otxoa Artazubiagakoa lehengusu propioa, eta Do- Galderak, oro har, ontzat eman zituen.
mingo Urbieta apaiza hirugarren edo laugarren mai- Gero, Aizarnazabalen bizi zen Joan Martin Indok
lako senidea. Esteban Aisoro bikarioa osaba zuen, hau
eman zituen erantzunak. Bederatzi urte lehenago joan
da, amaren lehengusu propioa zen.
omen zen Zestoatik Zumaiako partera bizitzera. HaZestoako Martin Aspe, Pedro Egaña eta Fernando sikinei zegokienez, behiaren ume bakoitzeko 4 maArreitza pertsona adintsuei entzun omen zien Aizar- rai kobratzen omen zuten. 24 bat urte lehenago Joan
nako eta Zestoako elizan beti bikario (edo erretore) Martinezen osaba Joan Indorekin (Zestoako benefibana eta hiruna benefiziadu ezagutu zituztela. Gauza ziadu zenarekin) bi urtez bizi izan zen, eta hasikinek
bera entzun zien Martin Otxoa Artazubiagakoari eta urtero batez beste, 24 dukat balio omen zuten. Hasikinen balioaren bi heren Aizarnako elizako eraikina
Sebastian Artazubiaga zenei.
du egin omen zuten, eta zorra utzita ihes egin omen
zuten. Lehenago, Maria Otxoa Likonakoak (Joan Beltranen amak) semea ezkondu baino lehen hamarrenen
erdia urrezko 50 florinean saldu omen zuen, eskura
kobratuta.

9. irudia. Aizarnako
eliza.
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- Martin Indo zestoarrak zioenez, 36 urte zituen,
mantentzeko omen zen, eta beste herena Zestoako
elizaren eraikina mantentzeko. Joan Beltran Iraeta hil eta Domingo Urbieta apaiza koinatua zuen, emazteaondoren hamarrenen erdia enkantean 48-53 dukatean ren anaia. Antonio Lizarrarats, gainera, emaztearen
iloba zen (hau da, emaztea Antonioren aitaren lehensaldu omen zen.
gusu propioa zen).
Joan Beltranek hamarrenen erdia bi urtera ordainMartin Indo Zestoako hiribilduan zortzi urtez bizi
tzeko 60 dukatean saldu omen zien Ezenarro, Zuube
eta Potzueta etxekoei, eta hauek dirua galdu eta zor- izan zen, eta 22 urte inguru lehenago ama bizi zen
petu egin omen ziren. Zuube eta Ezenarrokoek zorra etxean Joan Martinez Lilikoa apaiza bizi zen. Orutzita herritik kanpo joan omen ziren, eta Potzuetako duan Martinek Zestoako eta Aizarnako elizetatik Joan
Martinezi ofrenda eta aldare-oineko ogia eta haragia
etxea exekutatu eta enkantean saldu omen zen.
ekartzen zizkion.
Aizarnako elizan ofrendan 15 bat marai jasotzen
- Hurrengo Aizarnako elizako Grazia Zabala seomen ziren, eta hortik apaizak opalkuntzak ordaintzen omen zituen. Elizan gizonen erdiak edo, korna- roraren txanda izan zen. 30 bat urte zituen eta Joan
du bana ematen omen zuten, hau da, sos zaharraren Otxoa Artazubiagakoa erretorea osaba zuen, amaren
lehengusu txikia. Zazpi urtez izan zen elizako serora
herena.
eta zerbitzari, eta bazekien igande bakoitzean aldareAizarnazabalgo elizan aldare-oinean jasotako er- oinean benefiziadu bakoitzak, gutxi gorabehera, libra
dia Frantzisko Olasorentzat omen zen, eta beste erdia eta laurden ogi jasotzen zuela.
Migel Agirre bikarioarentzat. Joan Beltran bizi zela 2
Hiru urte lehenago Santa Engraziako ermitan
dukat balio omen zituen. Azken bederatzi urtean Joan
Martin Indo Aizarnazabalgo eliztar omen zen, baina gaixo zegoen emakume batek sakramentuak eskatu
Getariako apaiz bat ikusi omen zuen Aizarnako apaiz- omen zituen. Aizarnako erretorea eta benefiziaduak
Zumaian omen ziren hango hiletetara joanda. Kleei berramarrenak kobratzen.
mente Aisoro apaiza bidali omen zuen erretoreak, eta
- Ondoren Aizarnazabalgo Joan Mirubiak hitz egin Jauna hartu eta bi ordura hil egin omen zen Santa Enzuen. 40 urte zituen, eta hark zioenez, garia garesti graziako gaixoa, oliadurak hartu gabe.
zegoen. Zortzi bat urte zituenean, hau da, 1508. urte
Margarita Igartza aizarnarrak hitz egin zuen oninguruan, Zestoako Joan Ierroa benefiziaduaren eskolan bost urtez ibili omen zen irakurtzen eta idazten doren. Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorearen
ikasten. Joan Ierroaren etxean bizi izan omen zen bost neskame izan zen lau urtez. 40 bat urte zituen, eta
urte haietan. (1506-II-24az gero daude Joan Ierroa Joanes Potzueta apaiza lehengusu txikia zuen. Aiapaizaren aipamenak, eta 1511. urteaz gero bikario zarnako hamarrenetatik erretoreak garia, artatxikia,
gisa azaltzen da agirietan). Hau da, guk dakigunez, sagarra, gaztaina, lihoa eta beste zenbait gauza jasotzen zuen. Aldare-oinean, berriz, ogia, haragia
Zestoako eskola zaharrenaz dugun aipamena.
eta argizaria. Hala ere, erretoreak etxerako kanpoan
- Pedro Iribarrenaren txanda izan zen gero. 60 urte ogia, okela, ardoa eta beste zenbait elikagai erosi bezituen, eta benefizio erdia zuen Joan Ibañeta apaiza har izaten zuen.
Pedroren emaztearen lehengusu txikia zen. Martin
- Maria Akoa Aizarnako elizako serora zen, 30
Perez Iribarrenekoa aita zenari eta beste pertsona zahar askori entzun zien Zestoako eta Aizarnako elize- urteko adinekoa. Domingo Urbieta apaiza laugarren
tan beti bikario bana eta hiruna benefiziadu ikusi izan mailako senidea zuela uste zuen. Egin zizkioten galderei baiezkoa erantzun zien.
zituztela. Galderei baiezkoa erantzun zien.
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- Kristobal Olaskoaga Olazarraga baserrian (Debako partean) bizi zen maizter. 60 urte beteak zituen.
Aizarna eta Zestoako eliztar 40 urtez izan zen. Joan
Mateo Arretxek, Joan Bañezek eta adineko beste zenbait pertsonak ziotenez, Aizarna eta Zestoako elizetan
bikario bana eta hiruna benefiziadu ezagutu zituzten
beti. Zazpi urte zituenez gero, 40 bat urtean Zestoako
- Maria Akertza Zestoako elizako serora zen, 34 eta Aizarnako eliztar izan zen, eta 15 urtez Debako eta
urtekoa, eta Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa Zumaiako jurisdikzioan bizi izan zen.
erretorea osaba zuen (amaren lehengusu txikia). 18
Joan Beltran Iraetak hasikinen enkanteetan bere laurte zeramatzan serora-lanetan.
gun eskaintzaileak ipintzen omen zituen, prezio han- Zestoako elizako Grazia Gesalaga serorak ere diagoa egin zezaten; izan ere, prezio haren arabera
besteen antzeko erantzunak eman zituen, galderek saltzen omen zen gero hamarrenen erdia.
ziotena onetsiz. 33 urte zituen, eta 5 urte zeramatzan
Apaiz batzuek sagar-mintegiak eginez eta sagalanbide hartan. Igande eta jaiegunetan jasotako dirurrondoak aldatuz sagastiak erdi bana hartzen omen ziofrenda meza-ardoa erosteko izaten omen zen.
tuzten, elizatik bizitzeko adina irabazten ez zutelako.
- Maria Perez Mantelolakoak 60 urte zituen. Joan Kristobalek bere garaian anega garia 10 txanponean
Beltran Iraetak Zestoako eta Aizarnako elizetako ha- saltzen ikusi omen zuen, eta ahari-okelak txanpon
marrenak Joan Agirre “Txangilu” goitizenekoari 54- txarreko 9 maraian, eta urdai freskoa 7 sosean, eta
56 dukatean ematen omen zizkion, gero ordaintzeko- pitxer sagardoa 2 sosean. Gero, ordea, anega gariak
dukata balio zuen, urdai freskoak 9 marai, libra aharitan, baina garestiegi omen zen.
okelak 8,5 marai eta pitxer sagardoak 5 marai. Lope
30 bat urte lehenago Maria Perez bi urtez Zestoako Altzolarats benefiziadu zenaren garaian apaizak kexu
elizako Joan Ierroa benefiziadu zenarekin bizi izan omen omen ziren, Joan Beltran Iraetak hamarrenen erdia bidegabeki eramaten zuelakoan.
zen. Urtean elizatik 6 dukat irabazten omen zituen.
- Zestoako Marina Artigaren txanda izan zen hurrengo. Joan Arretxeren emaztea zen, eta 31 urte zituen. 24 edo 25 urte lehenago Marianaren ama Maria
Perez Mantelolakoak Fortun Santxez Iraetakoarentzat
elizako benefizio baten aldare-oinekoa jaso zuen, eta
2,5 dukat balio omen zuen.

10. irudia. Zestoako
eliza.
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- Domingo Ezenarro Debako parteko Legoiaga baserrian maizter zen. 47 edo 48 urte zituen. Joan Ezenarro aitari eta adineko zenbait pertsonari entzun zien
Aizarnako eta Zestoako elizetan beti bikario bana eta
hiruna benefiziadu ikusi izan zituztela. Galderei, oro
har, baiezkoa erantzun zien.

Joan Beltranek etxea eta ondasunak exekutatu egin zizkion Katalina Zuuberi.

- Domingo Arangurenen txanda izan zen gero. 44
urte zituen eta Joanes Potzueta apaiza lehengusu propioa zuen. 1539. urtean Frantzisko Olasoren hamarrenen erdia erosi zuen Fernando Olazabal medikuaren
- Ondoren Pedro Iribarrenak 17. galderari eran- bidez. 60 dukat ordaindu zizkion Fernandori.
tzun zion. Zestoako eta Aizarnako elizetako hamaJoan Beltran Iraeta 8 edo 9 urte lehenago hil onrrenen erdiak 50-52 dukat balio omen zituen, baina gehiago ez. Joan Beltran Iraeta zenak Aizarnako doren, Domingo Arangurenek hartu zion urtero (urte
plaza ondoko sagastia erosi omen zion Maria Perez batean izan ezik) hamarrenen erdia Alonso Idiakaitzi
Potzuetakoari, eta Maria Perezi eta Domingo Aran- 50 bat dukatean, eta 1539an Frantzisko Olasori hartu
gureni urte hartako hamarrenen erdia eskaini zien. zion. Joan Beltran Iraeta bizi zela hamar urtean erosi
Hamarrenen prezioa, ordea, hasikinen prezioaren zuen (bakarrik ala bazkideekin) hamarrenen erdia, bi
araberakoa izaten zen. Horregatik Joan Beltranek edo hiru urte geroago ordaintzekotan. Hasikinek eginPedro Iribarrenari eskea egin zion hasikinen enkan- dako prezioaren araberako prezioan saltzen zen hatean, Aizarnako eliz atarian, eskaintzak egin zitzan. marrenen erdia. Joan Beltranek hasikinen enkantean
Beste pertsona batzuek ere eskaintzak egin zituzten, eskaintzaile faltsuak (bere lagunak) ipintzen omen
hasikinak hurrengo San Martin egunetik aurrera or- zituen prezioa igotzearren.
daintzekotan.
Urte batean Joan Beltranek hamarrenen erdiaren
Pedro Iribarrenak 56 dukat eskaini zituenean, Joan enkantean dobloia (2 dukatekoa) ipini zuen 80 dukat
Beltranek aski zela esan zion, eta Joan Paginok hartu baino gehiago eskaintzen zuenari maileguz emateko,
zituen hasikinak 56 dukatean. Honek Joan Martinez eta Domingok hartu zuen. Gero beste dobloi bat ipini
Amilibikoa hargin-maisua aurkeztu zuen fidatzaile eta Joan Aldalurrek hartu zuen. Ondoren, ordea, hagisa. Gero Joan Paginok, eragiketan 2 dukat galduta, marrenen erdia ez zuen Joan Aldalurrek bildu, Joan
Joan Martinezi hasikinak 54 dukatean eman zizkion. Beltranek berak baizik.
Honek 26 dukat galdu omen zituen eragiketa hartan.
- Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisuak eran- Katalina Zuubek erantzun zuen ondoren. Joan tzun zuen ondoren. 67 urte zituen, eta azken 15 urtean
Zuuberen emaztea zen, 48 urtekoa, eta senarra Do- elizetako hasikinak erosi zituen enkantean (2 urtean
mingo Urbieta apaizaren lehengusu txikia zela uste izan ezik) elizetan egindako lanen truke. Joan Pagino
zuen. 20 bat urte lehenago Joan Beltran Iraeta zenari eta Pedro Iribarrena enkanteetan eskaintzaile faltsu
bi elizetako hamarrenen laurdena erosi zion, eta beste gisa ibili omen ziren.
laurdena Iraetako beste batzuek erosi zioten. Hurren- Fernando Sorazabal lekukoak 60 urte zituen, eta
go beste bi urteetan Joan Zuubek hartu zuen hamarrenen erdia. Urteko hamarrenen erdia 56 dukatean erosi 40 urte lehenago (1500. urtean) Maria Otxoa Likozuen lehen urtean, eta hurrengo bi urteetan 75 dukat- nakoak (Joan Beltran Iraetaren amak) bi elizetako
ean eta 70 dukatean hurrenez hurren. Berez, ordea, 50 hamarrenen erdia Lope Ereño-Amilibiari saldu omen
zion urrezko 60 florinean. Gainera, 27 urte lehenago
dukat ere ez omen zuten balio.
Arroako Irao baserrian maizter bizi zela, Joan BeltranSenarrak 101 dukateko zorra utzi omen zion Joan ek Aizarnan bi elizetako hamarrenen erdiaren enkanBeltrani, eta herritik ihes egin omen zuen betiko. Gero tera joan zedila eskatu zion. 80 bat dukat eskaini behar
- 22 -

(1540)
omen zituen. Joan Beltranek Joan Agirre “Txangilu”ri
saldu omen zion hamarrenen erdia.
- Joan Ruiz Gaintzakoak, Getariako bikarioak, hitz
egin zuen gero. 50 bat urte zituen, eta hark zioenez,
Iruñeko elizbarrutiak Gipuzkoan zuen lurraldean bederatzi “corredium” edo azpibarruti zeuden. Getariako
azpibarrutian beste parrokia hauek ere bazeuden: Zestoa, Aizarna, Aizarnazabal, Aia, Zumaia eta Zarautz.
Gipuzkoako lurraldean Iruñeko elizbarrutikoak
ziren apaizek 90 florin ordaintzen zituzten urtero berramarren eta karitatezko subsidio gisa. Getariako azpibarrutiak 10 florin ordaintzen zituen, eta horietatik
2 florin (bostena) Zestoako eta Aizarnako apaizek.
Getariako parrokiaren prokuradoreak kobratzen zien
diru hura.
Getariako parrokian 14 apaiz omen zeuden (batzuk benefizio erdia zutenak). Egunero hiru meza izaten omen zituen herriko jendeak: bat kantatua eta bi
errezatuak. 300 familia edo eliztar omen zeuden parrokian. Zestoan eta Aizarnan baino zerbitzu hobea
omen zegoen Getariako elizan.
- Errodrigo Gaintza batxiler eta benefiziaduak 41
urte zituen. Getariako bikarioak bezalatsu erantzun
zuen. Berramarrenak, subsidioak eta apezpikuaren
bisita-eskubideak ordaintzen omen zituzten apaizek.
- Getariako Nikolas Agirre benefiziaduak 30 urte
zituen, eta ibilia omen zen Zestoan eta Aizarnan bertako apaizei berramarrenak, etab. kobratzen.

11. irudia. Getariako elizako sarrera.

- Gero Zestoako Fernando Arreitza hauspaginak
erantzun zien galderei. Adintsua zen (90 urte), eta Aizarnako erretorea eta Antonio Lizarrarats apaiza iloba
zituen laugarren mailako senidetasunaz. Zestoan eta
Aizarnan beti ikusi omen zituen bikario bat eta hiru
benefiziadu eliza bakoitzean.
- Joan Martinez Akoakoak ere 90 urte zituen, eta
Fernando Arreitzak bezalaxe erantzun zuen.

- Hurrengo Zarauzko elizako Joan Untsain bika- Joan Pagino lekukoak 36 urte zituen. Hamaika
rioak hitz egin zuen. 45 urte zituen. Oro har, egindako
galderei baiezkoa erantzun zien. Zarautz, Orio eta edo hamabi urte lehenago Joan Beltran Iraetari enkanAiako elizetan Zestoa eta Aizarnakoetan baino zerbi- tean hasikinak 56 dukatean erosi zizkion, gero (eta ez
eskura) ordaintzekotan. Diru gehiago ez galtzearren,
tzu hobea omen zegoen.
54 dukatean hasikinak Joan Martinez Amilibikoa har- Getariako Joan Gaintza benefiziaduak 46 urte zi- gin-maisuari utzi zizkion.
tuen, eta Zestoako eta Aizarnako apaizei berramarreJoan Beltranek hamarrenen erdia 112 dukatean
nak kobratzen ibilia zen. Zumaiako elizan Zestoan eta
saldu omen zuen, gero ordaintzekotan. 13 edo 14
Aizarnan baino zerbitzu hobea omen zegoen.
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- 1540-IX-7an, ustez Iruñean, Pedro Pacheco apezurte lehenago Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak (Joan
Beltranen emazteak) hamarrenen erdia 84 dukatean pikuak izendaturiko Gaona lizentziatu eta komisariohar zezaten dobloia ipini omen zuen maileguz emate- ak, Zestoako eta Aizarnako elizetako hasikinak koko. Berez, ordea, hamarrenen erdiak 42 dukat ere ez bratzeko arazoa aztertu zuen.
omen zuen balio (ikus [XVI. m. (40-I) 3] agiria).
Zestoako elizak bertako lurraldeko hasikinen herena kobratzen zuen urtero, eta Aizarnako elizak bi
1.2.2. Zestoako eta Aizarnako elizetako tratu eta
heren. Enkantean errentan ematen ziren hasikinak
agiriak
kobratzeko eskubideak. Urte batzuetan hasikinak eli- 1540-I-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- zako administratzaileek berehala kobratzeko ematen
ren bidez Zestoako elizako Domingo Arrona kudeatzai- ziren errentan, eta beste batzuetan epe baten barruan
leak ordainagiria eman zion Pedro Ausoroetxeari. Pedro ordaintzeko, horretarako fidatzaileak aurkeztuz.
lehenago Aizarnako elizako kudeatzaile izan zen, San
Gaona lizentziatuak epaia eman zuen, bi elizetako
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuarekin batera.
Harrezkero Zestoako elizari hasikinengatik 8 dukat eta, hasikinen enkanteak bereizita egiteko, enkanterako
ondasun-exekuzioan probestuaren eta eskribauaren gas- deiak elizetan nola egin, eta abar zehaztuz. Urte hartuengatik, 12 erreal zor zizkioten, eta egun hartan dena tako hasikinengatik guztira 36 dukat emango zituzten,
eta herena (12 dukat) Zestoako elizako administraordaindu zion Pedrok Domingo Arronari.
tzaileei emango zizkieten San Martin egunerako.
Lekuko Domingo Lizarrarats (semea), Pedro Akoa eta
Esteban Eztiola eskribauak Aizarnako San Joan
Joan Arrona izan ziren (ikus [XVI. m. (40-I) 25] agiria).
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari eta Aizarnako
- 1540-VIII-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- elizako arduradunei, eta Zestoako elizako arduradukribaua bertan zela, Kontzejua bildu zen. Bertan zi- nei, Gaona lizentziatuaren epaiaren berri eman zien.
ren Migel Artazubiaga alkatea, Domingo Lizarrarats Lekukoetako bi Migel Artazubiaga alkatea eta Pedro
(aita) fiela, Martin Otxoa Ermukoa zinegotzia, Joan Akoa izan ziren (ikus [XVI. m. (40-IX) 3] agiria).
Gartzia Lasaokoa, Pedro Martinez Baltzolakoa, Mar- 1540-IX-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauatin Intxaurregi eta beste zenbait.
ren aurrean bertako Joan Amilibia maisua eta San Joan
Fernando Faltzes errege-agoazilak erregearen eta Amilibia semea aurkeztu ziren. Obligazio-agiria eman
Sevillako kardinalaren aginduak ekarri zituen, Zes- zioten Zestoako elizari, hurrengo azaroko San Martin
toako eta Aizarnako elizetako hamarrenen eta hasiki- eguna baino lehen 12 dukat ordaintzeko. Urte hartako
nen laurdena (1539. eta 1540. urtekoena) gordailuan hasikinengatik Zestoa eta Aizarnako elizari 36 dukat
eman behar zizkioten bertako eraikinetarako, eta Zeseduki zezaten.
toako elizari herena zegokion, hau da, 12 dukat.
Diru hura edukitzeko arduradun zestoar hauek izendaObligazio-agirian lekukoetako bat Pedro Altzolatu zituzten: Fernando Olazabal medikua, Pedro Martinez
Baltzolakoa eta Domingo Arrona. Agoazilari jakinara- rats izan zen (ikus [XVI. m. (40-IX) 4] agiria).
zi ziotenez, diru gutxi zen gorde beharrekoa, benefizio
- 1540-IX-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribakoitza urtean 5 dukat ingurukoa zelako.
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik AizarLekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Ola- nako elizako kudeatzaile San Joan Perez Idiakaitz-Lizabal, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Martin Intxau- likoa lizentziatua eta Joan Gartzia Lasaokoa, eta, bestetik, Zestoako elizako Domingo Arrona kudeatzailea.
rregi (ikus [XVI. m. (40-VIII) 42] agiria).
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Zestoako bi elizentzat urtero kobratzen ziren hasikin edo primiziaren bi heren Aizarnarako izaten
ziren, eta heren bat hiribilduko elizarako. Azken bi
urteetan Zestoako elizak ez zuen hasikinik jaso bere
eraikinerako, eta 21,33 dukat zor zizkioten Aizarnako
elizakoek. Hauek obligazio-agiria eman zioten Domingo Arronari ahal bezain azkar zorra ordaintzeko,
eta bitartean hipotekatu egin zituzten hurrengo urteko
hasikinak, Zestoako elizari zorra ordaintzeko.

eta Martin Ondalderi eman omen zien hasikinak jasotzeko eskubidea. Ondorioz, bi aldeek erabakia hartu
zuten Azpeitiko Arrieta batxilerrari bere iritzia eskatzeko eta hark zioena betetzeko.

1.2.3. Aizarnako elizako agiriak

Arrieta batxilerrak 6 erreal kobratu zizkien bere
lanagatik, eta Blas Artazubiagak bi aldeei eman zien
Arrietak jakinarazitakoaren berri (ikus [XVI. m. (40III) 21] agiria).

Arrieta batxilerrak egun hartantxe jakinarazi zien
bere iritzia. Pedro Ausoroetxeak hasikinen dirua ordaindu egin behar zion elizari 1535. urteko Domu
Santu egunean. Bere kudeatzaile aldia amaitu zenean,
gainera, kontuak ez zituzten ondo garbitu, Pedrok haLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbie- sikinak ordaindu gabe utzi zituelako eta ordaindu egin
ta, Esteban Eztiola eta Martin Akoa (ikus [XVI. m. behar zituelako. Horregatik, Pedrori ez zegokion kontuak eginda kobratu zituen 584 maraiak kobratzea.
(40-IX) 6] agiria).

- 1540-III-21ean, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Aizarnako elizako erretorea, kudeatzaileak eta
- 1540-IV-22an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaeliztarrak, eta, bestetik, Pedro Ausoroetxea. 1535.
urtean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua ga eskribauaren aurrean bi hargin-maisu aurkeztu zieta Pedro Ausoroetxea izan ziren Aizarnako elizako ren: Joan Amilibiak aukeratutako Azkoitiko Paskual
Arrandolatza (edo Hernandolatza), eta Arroako Dokudeatzaile.
mingo Arretxe-Etxenagusia. Bi hauek Joan Amilibia
Eliztarrek desadostasunak zituzten Pedrorekin, hargin-maisuak Aizarnako elizan, bertako sakristian,
honek urte hartako hasikinak elizari ordaindu ez ziz- kaperetan eta erretore-etxean egindako lanak zehatzkiolako. Orduan enkantean Pedrok Joan Ondalderi mehatz ikertu eta balioetsi egin zituzten.

12. irudia. Aizarnako plaza.
(Indalezio Oiangurenen argazkia).
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Joan Amilibiak egindako lan osoak 813 dukat eta Domingo Egurtza, Joanes Ipintza apaiza, eta Debako
9 erreal balio zuen guztira. Haietako 23 dukat eta 33,5 Sebastian Aratristain. Sebastian Aratristain lekukoa
txanpon Iraetako kaperatxoan egindako lanarenak ziren. eta VI ZESTOA XVI. MENDEAN liburuko 2.1.8. atalean agertzen den Debako Sebastian Arakistain pertsoElizan sakristiako ate ondoan horma batzuk bota na bera direlakoan gaude.
egin behar ziren, eta gero han egin behar ziren hormak
Jarraian Blas Artazubiagak bi hargin-maisu ikerIraetako andreak ordaindu beharko zituen. Joan Amilibiak altxatu beharko zuen Iraetako kaperatxoaren leen txosten eta balioespenaren berri eman zien Joan
ondoko zutabea, baina haren kostua kontuan sartuta Amilibia hargin-maisuari, erretoreari eta elizako bi
kudeatzaileei (ikus [XVI. m. (40-IV) 23] agiria).
zeukaten.
- 1540-IX-14an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esBestalde, Iraetakoen ondoko hiru hilobi hobetu
egin ziren, eta haien jabeek elizari, hilabeteko epean, kribauaren aurrean Aizarnako elizari zorra egindako
bakoitzak 2,66 dukat ordaindu beharko zioten. Gauza zenbait pertsona elkartu ziren.
bera egingo zuten Aranburu etxekoek haiei ere hilobia
San Joan Etxegaraik 4,5 dukat zor zizkion elizahobetu egin zietelako.
ri, ama zenak testamentuan agindu ziolako. Erdia
Altzolarats jauregikoen kaperatxoan ere 7,5 dukat- hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zuen, eta
eko lanak eginda zeuden, eta haiek nork eta nola or- beste erdia hurrengo San Joan egunean.
daindu zehaztuta utzi zuten.
Maria Perez Potzuetakoak 4 dukat eta 31 txanpon
Bertan egon ziren Joan Amilibia, Joan Otxoa Arta- zor zizkion elizari. Haietako 2 dukaten kargu Pedro
zubiagakoa erretorea, eta Joan Gartzia Lasaokoa eta Iribarrena egin zen. Erdia Pazko garizumakoan orSan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa kudeatzaileak. Ho- dainduko zuten, eta beste erdia hurrengo San Joan
riez gain lekuko hauek ere izan ziren: Joan Otaegi, egunean.

13. irudia. Iruñeko
artzapezpikutegia.
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- 1540-XII-2an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esKatalina Mirubiak dukat bat zor zion, ama zenak testamentuan agindu ziolako. Erdia Pazko garizumakoan kribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Lehenago Joan
Bengoetxeak Aizarnako elizari egindako 5 dukat eta
eta beste erdia San Joan egunean ordainduko zuen.
83 maraiko zorra hurrengo Pazko garizumakoan orMaria Ruiz Etxeberrikoak 20 dukat zor zituen, ama dainduko zion.
zenak testamentuan agindu ziolako. Hurrengo San
Gainera, Joan Bengoetxeak eta San Joan Egañak
Joan egunean 10 dukat ordainduko zituen, eta handik
urtebetera beste 10 dukat. Errezilgo Joan Martinez 7 dukat eta erreal bat emango zizkioten Pazko garizumakoan Aizarnako elizari, elizaren administraArzalluskoak ere bermatuko zuen ordainketa hura.
tzaile izan zirenean zor hori utzi zutelako. Bestalde,
Domingo Aranburuk eta Maria Aranburu emazteak Eguberrietan, Joan Zuuberen Grazia Zuube emazteak
12 dukat zor zizkioten elizari Barrenolako andre zen- testamentuan agindutako 2 erreal ordainduko zizkion
ak testamentuan agindu zielako. Hurrengo San Joan Maria Zuubek elizari.
egunean dukat bat ordainduko zuten, eta gero urtero
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta, Joanbeste dukat bana, 12 osatu arte.
es Ipintza eta San Joan Etxegarai (ikus [XVI. m. (40Lekuko Bizente Ezenarro, Martin Azkue eta XII) 4] agiria).
Martin Arano izan ziren (ikus [XVI. m. (40-IX)
1.2.4. Zestoako elizako agiriak
11] agiria).
- 1540-X-3an, Aizarnan, arte handiaren azpian,
hauek bildu ziren: Joan Martinez Olotzagakoa kontulari eta alkatea, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatua, Pedro Iribarrena, Martin Zulaika, San
Joan Etxegarai, Joan Igartza, Joan Amilibia, Domingo Aldalur, Joan “Gorri” Lizasoetakoa, Lope Zelaia,
Joan Ereño, Esteban Edarritzaga, Pedro Egaña, San
Joan Egaña, Joan Martinez Goikoa, Martin Esteban
Makatzaga, Joan Martinez Akoakoa, Martin Amilibia, Joan Apategi, Kristobal Erretzabal, Martin Legarda, Joan Bikendi, Anton Aizarna, Joango Gorosarri,
Nikolas Lizasoeta eta beste zenbait.

- 1540-II-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Lopeitza Aspe azaldu zen.
Lopeitzak zioenez, Zestoako Migel Egia zenak Zestoako elizari Arretxeazpian lursaila utzi zion, urtero
bertako apaizek haren arimaren alde elizkizuna egin
zezaten.

Migel Egiak lursaila Fernando Olazabal medikuari 30 dukatean saldu zion, eta Lopeitza Aspe geratu
zen 30 dukat haiek elizari ematekotan edo prezio
hura zuen beste lursail bat ematekotan. Lopeitza urte
askoan 30 dukat haietaz baliatu zen, eta bere eginkizuna bete egin nahi zuelako, Zestoako elizari ArreIruñeko apezpiku Pedro Pacheco jaunak Aizarnako txeazpiko bere lursail bat eman zion. 34 sagarrondoko
Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea aldi baterako azalera zuen, sagarrondo-unitateak 10 besoko neurria
zigortuta erbesteratzeko agindua eman zuen, eta bi- izanik. 30 dukateko prezioa zuen lursailak.
tartean Joan Otxoak erretore-lagunkidetzat Domingo
Lursail hartan sagastia zegoen, eta mugakide hauek
Urbieta apaiza proposatu zuen. Denek onartu zuten
proposamena, eta Domingo Urbieta izango zen erre- zituen: Lopeitza Asperen lurrak, Domingo Arronaren
sagastia, Maria Martinez Lilikoaren eta Madalena
torearen ordezko hura itzultzen zen arte.
Zuube alabaren sagastia, eta Aizubiko errotako ubiLekuko hauek izan ziren: Domingo Arrona, Migel dea. Lopeitzak lursaila elizako Domingo Arrona eta
Artazubiaga eta Pedro Arretxe (ikus [XVI. m. (40-X) Joan Artiga administratzaileei eman zien, eta Lopeitzak bere gain hartu zuen lursaila saneatzearen ardura.
3] agiria).
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Esteban bikarioak zioenez, Zestoako elizan kapeAgirian lekuko hauek izan ziren: Migel Artazubiaga alkatea, Asentzio Amilibia eta Tomas Amilibia ra nagusia bikain eraikita zegoen, baina beste kaperak (maisuen planoaren arabera marraztuta zeuden(ikus [XVI. m. (40-II) 26] agiria).
ak) laster eraikitzen ez baziren, kapera nagusia kal- 1540-II-23an, Zestoako Arretxeazpian, Esteban tetu egingo zen. Kaperak eraikitzeko, ordea, dirurik
Eztiola eskribauaren aurrean Lopeitza Aspe eta Do- ez zuten.
mingo Arrona zeuden. Domingo Zestoako elizako
Egoera hori izanik, bikarioak proposamena egin
administratzaile gisa zegoen. Joango Amilibia harginak zortzi mugarri sartu zituen lursail batean, eta zien beste apaizei. Elizak etxe eta ondasun batzuk
lursail hura Lopeitzak Zestoako elizari eman zion. betiko zentsuan ipinita zituen, eta haien errentekin
Lursailaren mugakide hauek ziren: Aspe etxekoen apaizek zenbait hildakoren arimen alde meza emanda
sagastia, ubidea, Lopeitzaren lursaila, Domingo dirua jasotzen zuten.
Arronaren sagastia eta Madalena Zuuberen sagastia
Bikarioak zentsuan zeuden etxe eta ondasun haiek
(Joango Amilibiari erosi ziona). 34 sagarrondo azasaltzea proposatu zuen, eta jasotako diruarekin kapelerakoa zen lursaila.
rak eraikitzea. Apaizek (ordukoek eta ondorengoek,
Lopeitzak Domingo eskutik heldu eta lursailera sar- denbora-mugarik gabe) handik aurrera doan emango
tu zuen. Gero Domingok aitzurkada batzuk jo eta in- zituzten meza haiek, hau da, meza-dirurik kobratu
txaurrondo bati zein sagarrondo bati adar batzuk moztu gabe. Zin egin zuten horretarako.
zizkien, elizaren izenean jabetza bere gain hartu zuela
Apaizek proposamena aho batez ontzat eman zuadierazteko. Lekuko Martin Indo, Joango Amilibia
eta Asentzio Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (40-II) ten. Haren berri eliztarrei eta administratzaileei emango zieten, eta prokuradoreak ere izendatuko zituzten,
37] agiria).
Erroman Aita Santuari horretarako behar zen bulda
- 1540-V-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- eskatzeko (ikus [XVI. m. (40-V) 25] agiria).
ren bidez Zestoako elizako administratzaile Domingo
- 1540-VII-4an, Zestoako errebalean, Esteban EzArronak ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Jeronimo Atxagari, Bel- tiola eskribauarengana hauek hurbildu ziren: batetik,
tran Arizmendiri, Joan Perez Arranibarkoari eta Joan Domingo Arrona eta Joan Artiga (Zestoako elizako
Martinez Untzetakoari. Domingok Zestoako elizaren administratzaileak), eta, bestetik, Azpeitiko Pedro
eraikina eta bertako lanak kudeatzen zituen, eta aha- Antxieta maisu pintatzailea. Pedrok Zestoako elizan
lordea emandakoek elizak zituen auzietan ordezkatu bi irudi zaharberrituko zituen. Bata Andre Mariarena
behar zuten. Domingok lehenago emandako ahalor- zen, eta koroa berria egingo zion. Bestea San Joanen
irudia zen.
deen bidez egindako izapideak ere ontzat jo zituen.
Urre fina eta tinta egokiak erabiliko zituen irudiak
edertzeko. Irudietan eta beren ate eta tauletan historiak pintatuko zituen (Andre Mariaren irudian lau historia). Tinta onak behar bezala erabiliko zituen, taulak
- 1540-V-24an, Zestoako elizan, Blas Artazubiaga eta zutabeak ere edertuz.
eskribauaren eta Domingo Artazubiaga notario aposPedro Antxietak bere lanak hurrengo Domun Santolikoaren aurrean, bertako apaiz benefiziadu hauek
bildu ziren: Esteban Aisoro bikarioa, Domingo Urbie- tu egunerako amaituta edukiko zituen, eta guztira
6.000 marai hiru epetan kobratuko zituen: 4 dukat (1
ta, Joanes Potzueta eta Antonio Lizarrarats.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Pagino, Martin Enbil eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI.
m. (40-V) 5] agiria).
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dukat = 375 marai) egun hartan bertan; beste 6 dukat
abuztuko Andre Mariaren egunean; eta beste 6 dukat
artelanak ekarri eta beren lanparetan ipinitakoan.
Kontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Fernandez Arreitzakoa, Frantzisko Artiga eta Domingo Goiburu? (ikus [XVI. m. (40-VII) 2] agiria).
- 1540-VII-10ean, Tolosan, Alvar Perez de Navia
lizentziatu eta korrejidoreak agindua eman zuen. Zestoako Joan Indo apaiz zenak zor hauek zituen kobratzeko: Zumaiako Joan Esnali 6 dukat; Domingo Amilibiari 2 dukat; Zestoako Maria Askatsuari 3 dukat;
Maria Perez Potzuetakoari 6 dukat ken 4 txanpon;
Fernando Olazabal medikuari 4 dukat; eta Pedro Iribarenari 6 dukat ken 4 txanpon.
Korrejidoreak epaia eman zuen zor haietatik 12
dukat Zestoako elizari eman ziezazkietela aginduz.
Bestela 10.000 maraiko isuna ordaindu beharko zuten.
Zorra ez ordaintzeko arrazoiren bat baldin bazuen,
hiru eguneko epean korrejidorearen aurrean aurkeztu
behar zuen zordunak. Joan Eizagirre eskribauak idatzi
zuen korrejidorearen epaia.

14. irudia. Zestoako eliza. Andre Maria
Doloretakoaren kapera.

Hurrengo egunean, uztailaren 11n, Esteban Eztiola
eskribauak Zestoan idatzi zuenez, Joan Indori zorra
egindakoak hauek ziren: Joan Esnal, Domingo Amilibia, Pedro Askatsua, Martin Perez Potzuetakoa, Fernando Olazabal eta Pedro Iribarrena.

Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauak
Maria Perez Potzuetakoari eman zion korrejidorearen
aginduaren berri, eta hau ere zorra ordaitzeko prest
azaldu zen. Lekuko Martin Legarda eta Joan Zelaia
izan ziren.

Esteban Eztiolak korrejidorearen epaiaren berri
eman zion Maria Askatsuari, eta hau prest agertu zen
bere 3 dukatak ordaintzeko. Elizako Domingo Arrona
administratzaileari eman zizkion, eta honek ordainagiria egin zion. Lekuko Domingo Artazubiaga, Asentzio Arretxe eta Joan Ibañez Amilibikoa izan ziren
(ikus [XVI. m. (40-VII) 7] agiria).

Egun berean eskribauak Pedro Iribarrenari jakinarazi zion korrejidorearen aginduak zioena. Lekuko
Joan Urbieta eta Grazian Ezenarro izan ziren.

- 1540-VII-11n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauak korrejidorearen aginduak zioena Maria Askatsuari adierazi zion, eta hau hiru dukatak ordaintzeko
prest agertu zen. Lekuko Pedro Akoa eta Joanes Ibañeta apaiza izan ziren.

- 1540-VII-18an, Zestoan, Domingo Arronak
(Zestoako elizako administratzaileak) korrejidorearen agindua erakutsi zion Aizarnazabalgo Domingo
Amilibiari. Domingo Amilibiak onartu egin zuen
Zestoako Domingo Lizarrarats gazteak gordailuan
zeuzkan 2 dukat Zestoako elizari ordaintzea.
Domingo Arronak jaso zituen 2 dukatak elizarentzat, eta Domingo Amilibiari eta Domingo Lizarrarats
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15. irudia. Oikiako
Apaiz-etxea.

Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Martin Etxezagazteari odainagiria eman zien. Lekuko Frantzisko
Olazabal, Pedro Akoa eta Asentzio Arretxe izan ziren rreta? eta Beltran Mantzizidor apaizak, eta Joan Fernandez Dornutegikoa (ikus [XVI. m. (40-VIII) 33]
(ikus [XVI. m. (40-VII) 11] agiria).
agiria).
- 1540-VII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola es- 1540-IX-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrikribauarengana Ana Lasao alarguna eta Domingo
Arrona (Zestoako elizako administratzailea) hurbil- bauaren aurrean Martin Intxaurregi azaldu zen. Oblidu ziren. Anak Domingori elizarentzat 8 dukat eman gazio-agiria eman zien Zestoako elizako kudeatzaizizkion Isabel Iraeta seroraren doteagatik aginduta leei; izan ere, elizak hilobia eman zion, eta 3 dukateko
zeuzkalako. Lehendik beste 19 dukat ordainduta zorra egin zuen. Bi dukat hurrengo Eguberri egunean
zeuzkan (guztira 27 dukat) eta artean beste 5 dukat ordainduko zituen, eta beste dukat bat hurrengo Pazordaintzea falta zitzaion. Azken 5 dukat horiek Do- ko garizumakoan.
mingoren kudeatzaile-denboraldian ez zizkion inork
Lekukoak merioorde bat, Pedro Arretxe eta Joan
Anari eskatuko.
Fernandez Arreitzakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (40Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: IX) 8] agiria).
Domingo Lizarrarats, (aita?) Frantzisko Olazabal eta
- 1540-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola esPedro Akoa (ikus [XVI. m. (40-VII) 19] agiria).
kribauaren aurrean Zestoako elizako Esteban Ai- 1540-VIII-25ean, Oikian, Blas Artazubiaga es- soro bikarioa aurkeztu zen. Iruñeko Pedro Pacheco
kribauarekin Zestoako Domingo Arrona eta Aizar- apezpikuak agindutakoari jarraituz, bikarioorde
nazabalgo Migel Agirre bikarioa elkartu ziren. Migel Antonio Lizarrarats apaiza izendatu zuen, bikabikarioak 8 dukat zor zizkion Domingo Arronari, Joan rioari zegozkion lanak egin zitzan eta Esteban
Otxoa Artazubiagakoa notario apostolikoak (Aizar- Aisorok nahi zuen arte. Lekuko Domingo Lizarranako erretoreak) egindako agiriaren arabera. Migelek rats gaztea, Asentzio Arretxe eta Joan Fernandez
zorra ordaindu egin zuen, eta Domingok ordainagiria Arreitzakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (40-IX) 33]
agiria).
eman zion.
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1.2.5. Arroako elizako agiriak

Igartza, Joan Igarategi, Joan Arbe, Joan Oliden, Martitz Luberriaga, Joan Errementari, San Joan Ermua,
- 1540-I-18an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- Joan Anton Ermua, Maria Joanez Azkaetakoa, Grazia
ren aurrean bertako biztanle hauek agertu ziren: Do- Egaña, Grazia Etxea eta Maria Loieta alargunak.
mingo Arretxe-Etxenagusia, Fernando Igartza, Joan
Arroako zenbait eliztarrek auzia izan zuten DeAnton Ermua, Grazia Areitzaga alarguna, Fernando Sorazabal, Maria Joanez Azkaetakoa eta Grazia bako apaizekin eta Kontzejuarekin, Arroako betiko
Etxea. Aurreko urtean Arroako eliztarrek auzitara era- bikariotzari buruz, eta bere garaian dirua aurreratu
man zituzten Mendaroko apaiz eta eliztarrak, Debako zuten gastuetarako. Egun hartan, ordea, aurreratuletanietan izandako istiluengatik (ikus VI ZESTOA tako diru haiek nola banatu erabaki zuten, eta haiek
XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39- Arroako beste eliztar batzuei kobratzeko ahalordea
eman zieten honako hauei: Arroako Joan Armendiari,
V) 30] agiria).
Joan Igarategiri, San Joan Ermuari, eta Gipuzkoako
Aipatutako arroarrek ahalordea eman zieten Mar- korrejimenduko Beltran Arizmendi, Joan Martinez
tin Artzuriagari, Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Untzetakoa, Joan Perez Arranibarkoa eta Joan HereFernando Igartzari, Arroako San Esteban parrokiako dia prokuradoreei.
zenbait eliztarrek zor zizkieten kintal burdinak eta diAhalorde-agirian lekuko arroar hauek izan ziren:
ruak kobratzeko. Auzitara jo behar izanez gero, korrejimenduko Joan Herediari, Beltran Arizmendiri, Joan Joan Lizarrarats, Joan Zubeltzu apaiza eta Domingo
Perez Arranibarkoari eta Joan Martinez Untzetakoari Arretxe gaztea.
ere ahalordea eman zieten.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Zubeltzu Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak, Joan Arapaiza eta Joan Larretxegoikoa, eta Zestoako Joan mendiak, Fernando Igartzak eta lagunek zehaztu egin
zuten haietako bakoitzak zenbat diru zeukan kobraGorosarri (ikus [XVI. m. (40-I) 28] agiria).
tzeko, eta kopuru haiek (behar bazen auzi bidez) ko- 1540-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bratzeko ahalordea eman berri zuten. Obligazio-agiria
bauaren aurrean Arroako Domingo Larretxebekoa eta egin zuten zehaztuta bezala kobratzeko eta gastuak
Joan Arbe suhia aurkeztu ziren. Arroako eliztarrek bazeuden erantzuteko.
Domingori 11 dukat inguru zor zizkioten Debako eta
Ondoren, Arroako Martin Akertzak obligazio-agiMendaroko apaizekin izandako auziagatik, eta dukat
haiek egun hartan Joan Arbe suhiak ordaindu zizkion. ria eman zion Maria Joanez Azkaetakoari, 10 dukat,
Ondorioz, Domingok Joan suhiari ahalordea eta es- 3 erreal eta 12 marai lau urteko epean ordaintzeko.
kubidea eman zizkion zor hura Arroako eliztarrei ko- Arroako bikariotzaren auzian lehenago ipinitako diruengatik ordaindu behar zion Martinek Maria Joanezi.
bratzeko.
Martin Akertzak obligazio-agiria eman ondoren,
Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Bartolome Larretxe, Joan Larretxebekoa eta Joan Zubeltzu Joan Armendiak, Joan Igarategik eta San Joan Ermua
“Ezkerra”, eta Zestoako Asentzio Arretxe (ikus [XVI. ahalordedunek ordainagiria eman zioten Martini, Maria Joanez Azkaetakoari ordaintzeko konpromisoa
m. (40-I) 35] agiria).
hartu zuelako.
- 1540-IV-25ean, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
Egun eta leku berean, Arroako burdinolako Joan
eskribauaren aurrean arroar hauek aurkeztu ziren: Domingo Arretxe-Etxenagusia, Joan Armendia, Fernando Ermua olagizonak obligazio-agiria eman zion Joan
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itzuli erabaki zuten, baina agindua bete behar zuen
Joan Zugasti ez zegoen ados, eta auzitara jo baino lehen arazoa arbitro epaileen esku utzi zuten.
Eliztarren aldeak Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoa izendatu zuen arbitro, eta Joan Zugastik
Arroako Domingo Arrona. Bi arbitroak ados ez bazeuden, hirugarrena lehen biek aukeratu ahal izango
zuten. Arbitroek epaia 15 eguneko epean emango zuten, baina epea luzatzeko aukera ere bazuten. Arbitroek emandako epaia bi aldeek beteko zuten. Alderen batek betetzen ez bazuen, 10.000 maraiko isuna
ordaindu beharko zuen.
Konpromiso-agirian lekuko Joan Lizarrarats, Joan
Etxenagusia eta Martin Azkaeta izan ziren (ikus [XVI.
m. (40-X) 1] agiria).
- 1540-XI-20an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Martin Akertza eta Oñatiko
Martin Iragorri agertu ziren. Martin Akertza Arroako
San Esteban elizako administratzailea zen, eta Martin
Iragorri maisu tailatzailea.
16. irudia. Debako Andre Maria eliza.

Oñatiarrak Arroako elizarako zur urreztatuzko sagrarioa egingo zuen. Atean “ecce homo” eta alboetan San
Armendiari, 14 dukat hurrengo urteko Pazko garizu- Pedro eta San Pabloren irudiak izango zituen. Elizako
makoan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Ar- aldare nagusian ipinita, bertan kustodia gordeko zuten.
mendiak Arroako bikariotzako auzian aurreratutako Lanak hurrengo San Joan egunerako amaituta egongo
diruengatik ordaindu behar zion Joan Ermuak (ikus ziren. Sagrarioak guztira 40 dukat balioko zuen gehienez, eta amaitu ondoren bi maisuk balioetsiko zuten.
[XVI. m. (40-IV) 24] agiria).
- 1540-X-3an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako eliztar hauek aurkeztu ziren:
batetik, Fernando Igartza, Martin Akertza, Joan Errementari, Domingo Larretxe, Maria Joanez Azkaeta,
Grazia Areitzaga, Grazia Etxea alarguna eta Joan Anton Ermua, eta, bestetik, Joan Zugasti.
Arroako eliztarrek lehenago auzia izan zuten Debako Kontzejuarekin eta apaizekin (ikus VI ZESTOA
XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39V) 30] eta [XVI. m. (39-VII) 18] agiriak). Arroako
eliztarrei lehen aurreratu zuten dirua nola eta zenbat

Arroako Joan Armendia eliztarrak 11 dukat eta 8,5
erreal zor zizkion parrokiari, eta haiek Martin Iragorrirentzat izango ziren. Orduan urrezko koroa eman
zioten maisu tailatzaileari, eta gainerakoa epeka nola
ordaindu ere zehaztuta utzi zuten.
Zura intxaurra edo ezkia izango zen, oso lehorra
eta ona, bihurritu edo pitzatuko ez zena. Kontratuan
lekuko hauek izan ziren: Arroako Bartolome Areitzaga bikarioa, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Pedro
Otalora, eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibia (ikus
[XVI. m. (40-XI) 22] agiria).
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17. irudia. Urdanetako
Markeskoa.

1.2.6. Aizarnazabalgo elizako agiriak

Joan Artiga eta Domingo Garratza (ikus [XVI. m.
(40-XI) 23] agiria).

- 1540-XI-22an, Zumaian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Domingo Amilibia,
Joan Atristain eta Joan Etxezarreta, eta Oñatiko Martin Iragorri agertu ziren. Lehen hirurak Aizarnazabalgo San Migel elizako administratzaileak ziren, eta
Martin Iragorri maisu tailatzailea.

1.2.7. Urdanetako elizako agiriak

- 1540-VII-22an, Zestoan, Aiako Domingo Ostolatza
eta Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaiza azaldu ziren, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua zen Altzolarats
Oñatiarrak Aizarnazabalgo elizarako zur urrezta- jauregiko burdinolaren jabea, eta Urdanetako elizaren
tuzko sagrarioa egingo zuen. Atean “ecce homo” eta patronatua ere berea zuen. Gainera eliza lizentziatuaalboetan San Pedro eta San Pabloren irudiak izango ren lurretan zegoen.
zituen. Elizako aldare nagusian ipinita, bertan kusDomingo Ostolatza Altzolarats jauregiko burdinotodia gordeko zuten. Lanak hurrengo San Joan egunerako amaituta egongo ziren. Sagrarioak guztira 40 lako olagizon eta hornitzailea zen, eta Joan Martinez
dukat balioko zuen gehienez, eta amaitu ondoren bi Lilikoa, berriz, Urdanetako elizako erretorea. Domingok enkantean Urdanetako hamarrenak jasotzeko esmaisuk balioetsiko zuten.
kubidea bereganatu zuen, 31,5 dukaten truke. Kopuru
Ordainketak epeka nola egingo zituzten zehaztu hura Domingok hurrengo San Martin egunerako orzuten, eta maisu tailatzaileak ere bere fidantza eskai- dainduko zion Joan Martinez Lilikoari.
niko zuen.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziZura intxaurra edo ezkia izango zen, oso lehorra ren: San Joan Amezketa, Pedro Ziorraga maisua
eta ona, bihurritu edo pitzatuko ez zena. Kontratuan eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (40-VII) 25]
lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, agiria).
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1.3. Zestoako Kontzejuaren bilerak
1.3.1. Kontzejuaren obligazio-agiriak eta
ordainagiriak

saren gainean, Ereñozarran, Amisoron eta Urkidin.
Egur haien kostuaren zati bat (23 dukat, 5 erreal eta
txanpon batekoa) egun hartan ordaindu zion Lopek
Kontzejuari, eta, ondorioz, Domingok ordainagiria
eman zion.

- 1540-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazuaurrean Gregorio Elizalde eta Bartolome Txiriboga
azaldu ziren. Gregoriok egun hartan Zestoako Kon- biaga alkatea, eta Asentzio Arretxe eta Anton Arretxe
tzejuari enkantean eskribauaren alkabalak kobratzeko (Anton Arretxeren semeak) (ikus [XVI. m. (40-II) 10]
eskubidea erosi zion, eta ordainetan Kontzejuari 26,5 agiria).
erreal emango zizkion. Bartolome hain zuzen Grego- 1540-VIII-26an, Aizarnan, Esteban Eztiola esrioren fidatzailea zen.
kribauaren bidez Joan Majado de Pozak ordainagiria
Fernando Olazabal medikua, Joan Akoa eta Do- eman zion Zestoako Kontzejuari. Kontzejuak zor zizmingo Garratza zestoarrak izan ziren lekuko. Gre- kion Gaztelako 306 erreal ordaindu egin zizkioten,
goriok konpromisoa hartu zuen Bartolome fidatzai- Migel Artazubiaga alkateak aginduta, eta, ondorioz,
lea obligazio hartatik kalterik gabe ateratzeko (ikus Joan Majadok ordainagiria luzatu zien.
[XVI. m. (40-I) 33] agiria).
Agirian lekukoetako bat San Joan Artazubiaga
- 1540-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- izan zen (ikus [XVI. m. (40-VIII) 35] agiria).
ren aurrean, Kontzejuko fiel Domingo Lizarrarats
- 1540-IX-27an, Zestoako Kontzeju-etxean, Esaitak ordainagiria eman zion Maria Nikolas ZabalaLasao andre alargunari. 92 dukat eta 19 txanponekoa teban Eztiola eskribauaren bidez Lope Zelaiak 50
dukaten ordainagiria eman zion Kontzejuari. Joan
zen ordainagiria.
Aranori etxea erre egin zitzaion, eta Kontzejuak
Aurreko urtean Joan Aranok basoak erosi zizkion agindutako 50 dukat Lope Zelaiak jaso zituen, etxea
Zestoako Kontzejuari, eta gero baso haiek Maria eraiki zuelako.
Nikolasek erosi zizkion Joan Aranori. San Migel eguAipatutako 50 dukat horietako 37 Kontzejuak
nerako 40 dukat eman zizkion Kontzejuari, eta Migel Artazubiaga alkateari 12 dukat ere bai gero. Joan Lope Zelaiari deskontatu egin zizkion Domingo LizaAranori 18 erreal eman zizkion, Kontzejuak Joani zor rrarats fielak (aitak), Lopek hartu zituen herri-basoen
zizkiolako. Egun hartan, berriz, 28,5 dukat eta 300 preziotik. Beste 13 dukatak aurreko urteko San Joan
txanpon ordaindu zituen Maria Nikolasek. Horrela Artazubiaga fielak lehenago eman zizkion.
guztira 92 dukat eta 19 txanpon ziren Maria NikolasOrdainagirian lekuko Kontzejuan bildutakoak
ek ordainduak.
izan ziren, eta hauek ontzat eman zuten Lope ZeLekuko Joan Otaegi, Martin Ezenarro eta Asentzio laiari egindako ordainketa. Kontzejuan bildutakoak
hauek ziren: Migel Artazubiaga alkatea, Joan GoroIgartza izan ziren (ikus [XVI. m. (40-II) 1] agiria).
sarri eskribaua, Fernando Olazabal probestuordea,
- 1540-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Martin Otxoa Ermukoa zinegotzia, Pedro Iribarrena,
ren aurrean Kontzejuko fiel eta altxorzain Domingo Joan Pagino, Joan Martinez Akoakoa, Esteban ArtaLizarrarats aita eta Lope Zelaia elkartu ziren. Lopek zubiaga, Joan Majado de Poza, Domingo Lizarrarats
Kontzejuari herri-basoak hartu zizkion Belazubie- semea, eta Bizente Ezenarro (ikus [XVI. m. (40-IX)
tan (orain Belazurieta), Edarritzagabarreneko pre- 26] agiria).
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1.3.2. Herri-lurren salmenta
- 1540-IV-10ean, Zestoan, Migel Artazubiaga alkateak deia egin zien herritarrei Enekosauztegin bil
zitezen. Enekosauztegin lehenago egindako bileran,
agindua eman zitzaien Lope Zelaiari, Joan Artigari,
Joan Aranori eta Domingo Ezenarrori, alkatearekin
batera ikerketa egin zezaten. Zestoako biztanleek zituzten lurren ondoko herri-lurrak zenbatean eta zein
neurritakoak sal zitezkeen aztertu behar zuten.

Pedro Akoa, Domingo Aranguren, Pedro Ausoroetxea,
Domingo Aizpuru, Joan Otaegi, Martin Artzuriaga,
Frantzisko Zubiaurre, Joan Zulaika, Domingo Arrona,
Joan Igartza maisua, Frantzisko Artiga, Migel Sorazabal, Pedro Martinez Baltzolakoa, Martin Lizaso, Joan
Arraio, Domingo Ezenarro, Domingo Egurtza, Martin
Amilibia, Martin Arizmendi zapataria, Martin Ezenarro, Sebastian Oliden (Gallariko maizterra), Martin
Gorosarri, Lope Ernataritz, Domingo Elurra, Anton
Apategi, Joan Artiga, Martin Gabiria, San Joan Amilibia, Martin Esteban Makatzaga eta beste zenbait.

Arazo hori eta beste zenbait gai jorratzeko dei egin
zuen alkateak hilaren 11n, igandez eta eguerdiaren
ondoren, Enekosauztegin Kontzejua ohi bezala bil
zedin. Biharamunean Martin Otxoa Ermukoa zinegotziak idazpena egin zuen, deiaren berri elizetan eman
zela adieraziz (ikus [XVI. m. (40-IV) 14] agiria).

Zestoako Kontzejuak zor handiak zituen, eta hartzekodunei ordaintzeko era bakarra Zestoako biztanleei beren lur eta soroen ondoko herri-lurrak saltzea
zen. Kontzejuari ahalik eta kalterik txikiena egiteko
moduan saltzeko herri-lurrak mugatu, ikertu eta balioetsi egingo zituzten, eta horretarako Kontzejuak
- 1540-IV-11n, Zestoako Enekosauztegiko hariz- ordezkari hauek izendatu zituen: Migel Artazubiaga
tian, Esteban Eztiola eskribaua han izanik Kontzejua alkatea, Domingo Lizarrarats fiela (aita), Lope Zelaia,
bildu zen. Bertan ziren zestoar hauek: Migel Artazu- Joan Artiga, Joan Arano eta Domingo Ezenarro.
biaga alkatea, Domingo Lizarrarats fiela (aita), MarAipatutako ordezkariei ahalordea eman zieten lutin Otxoa Ermukoa zinegotzia, San Joan Egaña, Joan
Martinez Akoakoa zaharra, Joan Martinez Akoakoa rrak ikertu eta sal zitzaten. Saldutako lurrak saneagaztea, Joan Gartzia Lasaokoa, Martin Arano, Martin tzeko ardura Kontzejuarena izango zen. Herri-lurren
Legarda, Jakobo Gesalaga, Joan Arano, Lope Zelaia, salmentak errege-onespena behar zuen, eta horreta-

18. irudia. Zestoako
udaletxeko Batzargela.

- 35 -

VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540)

rako baimena eskatu zieten errege-erreginei eta haien ta, Saletxeburuko Aiztondoa izeneko lursailera sartu
zuten, eta Joan Perezek lursailetik denak atera zituen.
Kontseilukoei eta epaileei.
Belarrak kendu, lurra aitzurtu eta adar bat hautsi zuen,
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo jabetza bere gain hartu zuela adierazteko (ikus [XVI.
Etorra, Martin Olaskoaga, Joan Martinez Erretzabalgoa m. (40-IV) 16] agiria).
eta Pedro Altzolarats (ikus [XVI. m. (40-IV) 15] agiria).
- 1540-V-20an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- 1540-IV-13an, Bedamako burdinolaren ondoan, tiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: bateZestoako partean, Esteban Eztiola eskribauarekin tik Kontzejuko Migel Artazubiaga alkatea, Domingo
hauek elkartu ziren: batetik, Joan Perez Idiakaitz-Li- Lizarrarats fiel eta altxorzaina (aita), eta Joan Artiga,
likoa, eta, bestetik, Zestoako Kontzejuko Migel Arta- Joan Arano, Domingo Ezenarro eta Lope Zelaia orzubiaga alkatea, Domingo Lizarrarats fiela (aita), eta dezkariak, eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua.
Joan Artiga, Lope Zelaia, Domingo Ezenarro eta Joan Alkateak, fielak eta ordezkariek Kontzejuaren ahalorArano ordezkariak. Hauek Kontzejuaren ahalordea dea zuten herri-lurrak zestoarrei saltzeko.
zuten herri-lurrak saltzeko.
Blas Artazubiagari Edarritzagan Kontzejuaren lurJoan Perezenak ziren Bedamako burdinola, errota sail bat bere soro eta zuhaitzekin saldu zioten. Horreeta Saletxea, eta Kontzejuak Joan Perezi saldu egin tarako lursailean mugarriak ipini zituzten, errekatik
zion ondoko Saletxeburuko Aiztondoa edo Olaburuko hasita, bidearen ondoan eta muinoan ere bai. EdarriAiztondoa izeneko lursaila. Lursailean mugarriak eta tzagagoena aldera eta burdinolako ubide eta presaren
haitzen zenbait lekutan mailu-puntaz egindako guru- aldean ere ipini zituzten. Burdinola Blas Artazubiagatze-markak ipini zituzten, Ezkurroaerrekan, Itetxeaga rena zen.
aldean, erreka nagusiaren ondoan, burdinolatik IteMugatutako lursailak 500 sagarrondoko azalera
txeagako bidean, koba handi baten ondoan (Errallan,
gure ustez) eta Bedamako burdinolaren zubi ondoan. zuen, sagarrondo bakoitzak 10 beso nagusiko neurria izanik. Sagarrondo azalera unitate bakoitzak 2,5
Horrela zehaztu eta mugarriztaturiko lursaila Joan erreal balio zuen, eta lursailaren prezio osoa 42.500
Perezi eta bere ondorengoei betiko saldu zieten Kon- maraikoa zen. Lursailak mugakide Kontzejuaren lutzejuko ordezkariek, eta Joan Perezek 82 dukat (lur- rrak eta Blasen ubide, lur eta soroak zituen.
sailaren prezio osoa) ordaindu zuen. Domingo LizaBlas Artazubiagak 42.500 maraiak bi eratara orrrarats fiel eta altxorzainak jaso zituen diruak. Kondaindu zituen: batetik, Kontzejuak 28.565 marai zor
tzejua arduratuko zen lursailaren saneamenduaz.
zizkion Blasi, honek egin zizkion lan eta zerbitzuenKontzejuko ordezkariek eskea egin zieten erregea- gatik, eta, bestetik, 13.935 marai egun hartan dirutan
ri eta haren Kontseilukoei, salmenta hura onets zeza- ordaindu zizkion eskura Kontzejuko Domingo Lizaten eta onespen-agiria Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari rrarats fiel eta altxorzainari. Kontzejua eta Kontzejuko ordezkariak arduratuko ziren, behar izanez gero,
eman ziezaioten.
saldutako lursaila saneatzeaz. Erregeari eta ErregeSalerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- kontseilukoei eskea egin zieten Blasi egindako saltoako Frantzisko Lili, Domingo Txiriboga, Martin menta hura onetsi eta baiezta zezaten.
Rubio eta Joango Arano, eta Rojasko Joan Agirre.
Salerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
Jarraian, eskribau eta lekuko berak han izanik, Otxoa Artazubiagakoa (Gurutzada Santuko altxorzaina),
alkate, fiel eta ordezkariek Joan Perez, eskutik heldu- Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea),
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Martin Azkue eta Domingo Gorosarri zestoarrak,
eta Santiago Gebara getariarra. Santiago Gebara hau
(gaztea), gure ustez, Joan Sebastian Elkanoren Moluketarako bigarren espedizioan 1525-VII-24an abiatutako Santiago Gebara kapitainaren (Santiago patatxearen jabearen) senideren bat zen.

ordezkariak. Alkateak, fielak eta ordezkariek Kontzejuaren ahalordea zuten herri-lurrak zestoarrei saltzeko.

Egun hartan Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari (Pedro Artzubiagaren eta Maria Martinez Baltzolakoaren semeari) lursaila saldu zioten, Pagiozpian
(Txiribogako presaren ondoan) Kontzejuak zeukana.
- 1540-VI-8an, Zestoako Edarritzagan, Migel Ar- Saldutako lursaila, bere haritz eta zuhaitzekin, Martin
tazubiaga alkatea, Domingo Lizarrarats fiela, Joan Perezen lur eta hariztiaren ondoan zegoen, eta ondaArano eta Domingo Ezenarro prokuradoreak zeuden; sun haiek lehenago osaba Joan Martinez Baltzolakoa
baita Blas Artazubiaga eta Esteban Eztiola eskribauak lizentziatuari erosita zeuzkan Martin Perezek.
ere. Alkateak Blas saldutako lursailera sartu zuen, eta
Kontzejuak egun hartan saldutako lursaila eta zuBlasek aihotzarekin adar batzuk moztu zituen. Lurra zerbait aitzurtu ere egin zuen, eta, horrenbestez, haitzak neurtu egin zituzten, eta lursailak 320 sagaKontzejuari erositako lursailaren eta bertako soro eta rrondoko azalera zuela erabaki zuten, eta aipatutako
haritz eta zuhaitzek 4 dukat balio zutela ere bai. Lurzuhaitzen jabetza bereganatu egin zuen.
saila mugarriztatzeari ekin zioten. Pagiolarre aldera
Lekuko Migel Aizarna, Joanes Leitza mandazaina mugarri bat ipini zuten errekastoaren ondoan, eta beseta Domingo Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (40-V) te zazpi mugarri ere bai Amilibi aldean, Martin Perezen lurren ondoan eta Iraetatik Aizarnako bidearen
20] agiria).
ondoan. Horrez gain aihotzaz gurutze-marka egin zie- 1540-VI-29an, Zestoako Pagioazpian, Txiribo- ten bi haritzi, mugarri-lanak egin zitzaten.
gako presaren ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Kontzejuak Martin Perezi saldutako lursailak muaurrean hauek aurkeztu ziren Zestoako Kontzejuaren
izenean: Migel Artazubiaga alkatea, Domingo Lizarra- gakide hauek zituen: behean Pedro Altzolaratsen lurats fiel, errejidore eta altxorzaina (aita), eta Joan Ar- rrak (lehenago Kontzejuari erosiak), eta Amilibi aldetiga, Joan Arano, Domingo Ezenarro eta Lope Zelaia ra behean Martin Perez Artzubiagakoa beraren lurrak.

19. irudia. Pagiolarre
baserria.
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Saldutako lursailaren sagarrondoko azalera-unitate
bakoitzak 3 erreal balio zuen, eta zuhaitzek 4 dukat,
hau da, guztira 1.004 erreal eta 4 marai. Kopuru hura
osorik jaso zuten Kontzejuaren ordezkariek Martin
Perezen prokuradore Pedro Altzolaratsen eskutik. Domingo Lizarrarats fiel, errejidore eta altxorzainak gorde zituen Kontzejuaren zor eta gastuak ordaintzeko.

lursail txikiak mugarriztatu egin zituzten. Guztira
lau lursailtxoek 277 sagarrondoko azalera zuten, eta
bakoitzak 2,5 erreal balio zuenez, lauen prezioa guztira 63 dukatekoa zen.

Lehen lursail txikian mugarria ipini zuten Nikolas
Martinezen soroaren ondoan, Anatxarango zubi aldera, goian, Santa Engraziako bidearen ondoan. GoraKontzejua eta ordezkariak arduratuko ziren, behar go beste mugarri zahar bat topatu zuten, eta hark soizanez gero, lursaila eta zuhaitzak saneatzeaz. Eskea roarekin egiten zuen muga. Anatxarandik Artzegiko
egin zieten erregeari eta Errege-kontseilukoei Mar- bideak ere muga egiten zuen. Aizarna aldetik zetorren
tin Perez Artazubiagakoari egindako salmenta hura errekastoan eta inguruan beste hiru mugarri ere ipini
onetsi eta baliozkotzat jo zezaten. Salmenta-agirian zituzten, erreka handiraino.
lekuko hauek izan ziren: Klemente Aisoro eta Joanes
Lursail honek mugakide hauek zituen: behean ArGarratza apaizak, Pedro Arretxe eta Esteban Akertza.
tzegiko bidea; Artzegi aldera eta goian Kontzejuaren
- 1540-VI-10ean, Txiribogako presa ondoko hariz- lurrak; eta Edarritzagagoena aldera, aipatutako erretian, Zestoako alkatea, fiel eta ordezkariak Pedro Al- kastoa.
tzolaratsekin elkartu ziren, Esteban Eztiola eskribaua
Bigarren lursail txikia, bere gaztainondoekin, Edabertan izanik. Pedro, hain zuzen, Martin Perez Artzubiagakoaren ahalordeaz etorri zen hura ordezkatzera. rritzagagoenaren ia aurrez aurre zegoen, eta Aizarna
aldera mugarri bat ipini zioten bide ondoan. AgortuKontzejukoek Pedro Altzolarats saldutako lursaile- tako errekastoaren ondoan beste mugarri bat ipini zura sartu zuten, eta honek aihotzaz haritzen adar batzuk ten, eta Ariztain aldera, goian, beste mugarri bat, eta
eta bertako belar batzuk moztu zituen, Martin Perezen barrenean beste bat.
izenean jabetza bere gain hartu zuela adieraztearren.
Lursail honek mugakide hauek zituen: Nikolas
Lekuko Domingo Arrona eta Martin Otxoa Ermukoa
zinegotzia izan ziren (ikus [XVI. m. (40-V) 32] agiria). Martinezen soroa; goi aldean Zestoako Kontzejuaren
lurrak; eta beheko aldetik Artzegiko bidea.
- 1540-V-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriHirugarren lursaila Edarritzagagoenako baratzeabauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Kontzejuaren izenean Migel Artazubiaga alka- ren gainean zegoen. Aizarnako bide ondoan mugarria
tea, Domingo Lizarrarats fiel, errejidore eta altxor- ipini zuten, eta Edarritzagabarrena aldera beste bat,
zaina (aita), eta Joan Artiga, Joan Arano, Domingo muinoaren gainean, eta Edarritzagabarrenetik EdaEzenarro eta Lope Zelaia ordezkariak, eta, bestetik, rritzagagoeneko bide ondoan beste bat. Erreka naguIraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna. Alkateak, siak ere muga egiten zuen. Lursail honek mugakide
fielak eta ordezkariek Kontzejuaren ahalordea zuten hauek zituen: behean Nikolas Martinezen lurrak;
Edarritzagagoena aldera Nikolas Martinezen baratzea
herri-lurrak zestoarrei saltzeko.
eta lurrak; eta Aizarna aldera Kontzejuaren lurrak eta
Egun hartan alkateak, fielak eta lau ordezkariek Aizarnako bidea.
Edarritzagagoena baserriaren ondoan Kontzejuak
Laugarren lursaila Edarritzagagoenetik Artzegiko
zeuzkan lau lursail txiki beren zuhaitzekin saldu zizkioten Nikolas Martinezi. Aipatutako baserria Niko- bidearen ondoan zegoen. Haritz handi baten ondoan
las Martinezena zen, eta egun hartan saldutako lau mugarria ipini zuten, eta erreka nagusiaren ondoan
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20. irudia. Txiribogako
Forjas Iraeta.

beste bat. Lursail honek honako mugakide hauek zi- tzuk jo zituen, jabetza bere gain hartu zuela adieraztuen behean erreka nagusia; Edarritzagagoena aldetik tearren. Lekuko Tomas Azkona, Joan Goienetxea eta
Arroako Grazian Leizaola izan ziren.
Nikolas Martinezen lurrak eta Kontzejuaren lurrak
- 1540-VI-10ean, Zestoako Altzolarats jauregian,
Esteban Eztiola eskribauak Kontzejuko fielari eta lau
ordezkariei 9 egun lehenago alkateak Nikolas Martinez lau lursail txikietara sartuta egindako agiriaren
berri eman zien. Lekuko San Joan Perez IdiakaitzBestalde, lau lursailek 63 dukat balio zuten, baina Lilikoa lizentziatua eta Martin Akoa izan ziren (ikus
Kontzejuak Maria Beltran Iraetari (Nikolas Martin- [XVI. m. (40-V) 33] agiria).
ezen emazteari) lehenago hori baino zor handiagoa
- 1540-V-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriegin zion. Beraz, zorrari 63 dukat deskontatuko zizkioten, Nikolas Martinezek horretarako emaztearen bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Kontzejuaren izenean Migel Artazubiaga alkaahalordea zuelako.
tea, Domingo Lizarrarats fiel, errejidore eta altxorKontzejuaren alkate, fiel eta gainerako ordezkariek zaina (aita), eta Joan Artiga, Joan Arano, Domingo
eskea egin zieten erregeari eta Errege-kontseilukoei Ezenarro eta Lope Zelaia ordezkariak, eta, bestetik,
salerosketa hura onetsi eta baliozkotzat jo zezaten. Pedro Altzolarats (Joan Altzolaratsen eta Maria Perez
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro Baltzolakoaren semea). Alkateak, fielak eta ordezkaeta Joanes Garratza apaiza, Pedro Arretxe, Asentzio riek Kontzejuaren ahalordea zuten herri-lurrak zestoarrei saltzeko.
Arretxe eta Esteban Akertza.
Kontzejuaren ordezkariak eta Kontzejua bera arduratuko ziren, behar izanez gero, Nikolas Martinezi
egun hartan saldutako lau lursailen eta bertako zuhaitzen saneamenduaz.

Alkate, fiel eta ordezkariek Pagioazpian, Txiribo- 1540-VI-1ean, Zestoako Edarritzagagoenan, Migel Artazubiaga alkateak Nikolas Martinez Egiakoa gako presaren ondoan Kontzejuak zeukan lursaila salsaldutako lau lursail txikietara sartu zuen. Han aiho- du zioten Pedro Altzolaratsi, zeinak aitaren eta amaren
tzaz haritz batzuen adarrak moztu eta aitzurkada ba- ondasunetan eskubideak baitzituen. Lursailak zenbait
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haritz zituen, eta guztira 180 sagarrondoko azalerakoa
zen. Horietako 140 sagarrondo, azalera-unitatea Gaztelako 3 errealean saldu zioten, eta beste 40 sagarrondoak 2na errealean. Guztira prezioa 500 errealekoa
zen, eta Pedro Altzolaratsek egun hartantxe ordaindu
zizkion Domingo Lizarrarats altxorzainari.

kribauak egindako agirian lekuko hauek izan ziren:
Domingo Arrona eta Martin Otxoa Ermukoa zinegotzia (ikus [XVI. m. (40-V) 34] agiria)
- 1540-VI-10ean, Altzolarasko Sustraiaga baserriaren ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Kontzejuaren
izenean Migel Artazubiaga alkatea, Domingo Lizarrarats fiel, errejidore eta altxorzaina (aita), eta Joan
Artiga, Joan Arano, Domingo Ezenarro eta Lope
Zelaia ordezkariak, eta, bestetik, San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Altzolarats jauregiko
jauna. Alkateak, fielak eta ordezkariek Kontzejuaren
ahalordea zuten herri-lurrak zestoarrei saltzeko.

Kontzejuaren ordezkariek lursailean mugarriak ipini zituzten. Egun hartan Martin Perez Artzubiagakoak
Kontzejuari erositako lursailaren ertzean, Pagiolarre
aldean, Amilibiegia aldeko txondor-zuloan, errekasto
ondoan Iraeta zein ibai aldera ipini zituzten mugarriak.
Kristobal Artzubiagaren lurren eta Pedro Altzolaratsi
saldutako lursailaren artean Kontzejuaren 5 kana zabaleko lur-zerrenda geratu zen. Zestoatik Urbieta bideraEgun hartan alkateak, fielak eta ordezkariek, Konino, lehen Sebastian Artazubiaga zenarena izan zen eta
orduan San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuare- tzejuak Altzolarats jauregitik gora Pagaldeko sagasti
ondoan zeukan lursaila saldu zioten San Joan Perez
na zen harizti aldera ere ipini zuten mugarri bat.
lizetziatuari. San Joan Perezena zen Sustraiaga basePedro Altzolaratsi saldutako lursailak mugakide rriaren ondoan ere bazegoen delako lursaila.
hauek zituen: Pagiolarre aldera Martin Perez ArtzuKontzejuaren ordezkariek mugarriak ipini zituzten
biagakoak egun hartan Kontzejuari erositako lurrak
eta Maria Perez Baltzolakoa amaren lur eta hariztiak; Altzolarasko bidean, Sustraiaga aldean, Iturluzeaga
goi aldera eta Iraeta aldera Kontzejuaren lurrak; eta errekaren ondoan eta beste zenbait lekutan. Lursailak
mugakide hauek zituen: Bedama aldetik Iturluzeabehean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren lurrak.
gako erreka; goitik Kontzejuaren lurrak eta AltzolaAlkateak, fielak eta ordezkariek eskea egin zie- rats jauregiak zituen prestazio-zuhaitzak; behean Alten erregeari eta Errege-kontseilukoei salmenta hura tzolarats jauregiaren lur eta basoak; eta Urbieta aldera
onetsi eta baliozkotzat jota Pedro Altzolaratsi ones- lizentziatuaren Pagaldeko sagasti handia.
pen-agiria bidal ziezaioten. Kontzejua arduratuko
Lursailak guztira Gaztelako 350 erreal balio zituen.
zen, behar izanez gero, Pedro Altzolaratsi saldutako
Zestoako Kontzejuak, ordea, San Joan Perezi 4 dukat
lursaila eta zuhaitzak saneatzeaz.
(edo 44 erreal) zor zizkion, eta lizentziatuak KontzeSalerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: Kle- juko fiel eta altxorzainari egun hartan 306 erreal ormente Aisoro, Joanes Garratza, Pedro Arretxe eta daindu zizkion. Horrela zor guztiak kitaturik geratu
ziren. Kontzejua eta bertako ordezkariak arduratuko
Asentzio Arretxe.
ziren saldutako lursailaren saneamenduaz.
- 1540-VI-10ean, Txiribogako presaren ondoan,
Alkate, fiel eta ordezkariek eskea egin zieten erreMigel Artazubiaga alkateak, Domingo Lizarrarats fielak, eta Joan Artiga eta Domingo Ezenarro ordezka- geari eta Errege-kontseilukoei San Joan Perezek eginriek Pedro Altzolarats saldutako lursailera sartu zuten. dako salmenta hura onetsi eta baliozkotzat har zezaHan Pedrok aihotzaz haritz batzuen adarrak moztu ten. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Blas
zituen eta lurrreko belar batzuk ere bai, jabetza bere Artazubiaga eskribaua, Martin Otxoa Ermukoa zinegain hartu zuela jakinaraztearren. Esteban Eztiola es- gotzia, Martin Akoa eta Domingo Egurtza.
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Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
bertan izanik, Migel Artazubiaga alkateak, fielak eta
lau ordezkariek San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lursailera sartu zuten. Lizentziatuak lurra aitzurtu egin
zuen, eta horrenbestez, bere gain hartu zuen lursailaren jabegoa (ikus [XVI. m. (40-VI) 8] agiria).
- 1540-VI-22an, Aizarnako Gorosarri baserrian,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
ziren: batetik Kontzejuko Migel Artazubiaga alkatea,
Domingo Lizarrarats fiel eta altxorzaina (aita), eta
Joan Artiga, Joan Arano, Domingo Ezenarro eta Lope
Zelaia ordezkariak, eta, bestetik, Joan Majado de
Poza. Alkateak, fielak eta ordezkariek Kontzejuaren
ahalordea zuten herri-lurrak zestoarrei saltzeko.
Hain zuzen Gorosarri aldean Kontzejuaren lursaila
bere soroarekin saldu zioten Joan Majado de Pozari.
Lehenbizi lursaila zehaztu eta mugarriztatu egin zuten. Gorosarritik Edarritzagako bidearen gainean ipini
zuten mugarri bat, sakonune handi baten gainean beste
bat, Albizuriko izkinan beste bat, azeri-zuloaren barrenean beste bat eta Joan Majadoren soro ondoan beste
bat. Lursailak mugakide hauek zituen: behe aldetik
Joan Majadoren eta Joan Otxoa Gorosarrikoa zenaren
oinordekoen lurrak, Sorabil aldera eta goi aldera Zestoako Kontzejuaren lurrak, eta Aizarna aldera Edarritzagako eta Santa Engraziatik Ezenarroko bideak.

onetsi eta baliozkotzat jo zezaten. Salerosketa-agirian
lekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubiaga,
Martin Ezenarro, Pedro Altzolarats, Pedro Ezenarro
eta Joan Azkue.
Ondoren, alkateak, fielak eta ordezkariek Joan Majado de Poza lursailera sartu zuten, eta lurra aitzurtu
egin zuen, jabetza beregan hartu zuela adieraztearren
(ikus [XVI. m. (40-VI) 23] agiria).
1.3.3. Kontzejuak emandako ahalordeak
- 1540-IV-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Joan Otaegi eta Martin Otxoa Ermukoa azaldu ziren. Joanek Martini 24 erreal zor zizkion, baina, aldi berean, Zestoako Kontzejutik Joan Otaegik
zenbait dukat kobratzeko zeuzkan. Ondorioz, Joanek
ahalordea eta eskubideak eman zizkion Martini bere
24 errealak Zestoako Kontzejuari kobra ziezazkion.
Agirian lekuko Asentzio Arretxe eta Klemente Aisoro
izan ziren (ikus [XVI. m. (40-IV) 6] agiria).
- 1540-IV-8an, Zestoako Kontzeju-etxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean bertako Kontzejua bildu
zen. Han ziren Migel Artazubiaga alkatea, Domingo
Lizarrarats (aita) fiela, Pedro Martinez Baltzolakoa eta
Martin Otxoa Ermukoa zinegotziak, Esteban Akertza,
Gregorio Elizalde, Joan Fernandez Arreitzakoa eta
Fernando Olazabal medikua.

Lursailak 150 sagarrondoko azalera zuen, sagaAhalordea eman zieten Migel Artazubiagari, Esrrondoa 10 beso nagusiko neurrikoa izanik. Sagarrondo unitate bakoitzak 3 erreal balio zuen. Guztira Gaz- teban Akertzari, Domingo Arronari eta Blas Artazutelako 450 erreal balio zuen lursailak bere soroarekin. biaga eskribauari, Bergaran Probintziako Batzar Nagusietan prokuradore gisa parte har zezaten. Lekuko
Joan Majado de Pozari, Fortun Santxez Iraetakoa Domingo Garratza, Pedro Arretxe eta Martin Ibañez
artzapez zenaren legatudun zelako, Zestoako Kontze- Amilibikoa zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (40juak diru kopuru handia zor zion, eta aipatutako 450 IV) 8] agiria).
erreal haiek Kontzejuaren zorra murriztuta ordaindu
- 1540-VII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribalitu bezala kontsideratuko zen. Kontzejua eta bertako ordezkariak arduratuko ziren, behar izanez gero, bauaren bidez Migel Artazubiaga alkateak, Domingo
Lizarrarats fielak eta Martin Otxoa Ermukoa zinegosaldutako lursaila saneatzeaz.
tziak ahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejimenErregeari eta Errege-kontseilukoei eskea egin zio- duko zenbait prokuradoreri. Hauek ziren prokuradoten Joan Majado de Pozari egindako salmenta hura reak: Jeronimo Atxaga, Joan Martinez Untzetakoa,
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21. irudia. Bergarako
udaletxea.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel ArtazubiaJoan Zabala, Joan Perez Arranibarkoa, Beltran Arizga, Tomas Azkona, Martin Akoa eta Asentzio Arretxe
mendi eta Joan Heredia.
(ikus [XVI. m. (40-VII) 5] agiria).
Zestoako Kontzejuak auzia zuen bertako Fernan- 1540-VII-25ean, Zestoako udaletxean, Kontzedo Olazabal medikuarekin, eta ahalordea jaso zutenek
ordezkatuko zuten Kontzejua. Lekuko zestoar hauek jua bildu zen. Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
izan ziren: Joan Gorosarri, Joan Majado de Poza eta hauek zeuden: Migel Artazubiaga alkatea, Domingo
Arrona, Pedro Elizalde, Pedro Ernataritz eta Joan ZuBlas Artazubiaga (ikus [XVI. m. (40-VII) 4] agiria).
biaurre.
- 1540-VII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLehenik eta behin, aztertuko zuten gaian korrebauaren aurrean hauek azaldu ziren: Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, jidoreak ez zuela jurisdikziorik argi eta garbi adieraSan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Pedro zi zuten. Korrejidoreak alkateari dei egin zion Maria
Altzolarats, Joan Majado de Poza eta Blas Artazu- Nikolas Zabala-Lasao andreak, Joan Aranok eta beste
biaga. Hauek guztiek ahalordea eman zieten Blas Ar- zenbaitek eskatuta. Maria Nikolasek lehenago Kontzetazubiagari eta Joan Majado de Pozari, Gipuzkoako juaren basoak hartu zituen, baina bere epean ez zituen
korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Joan Martinez moztu, eta Kontzejuak bereganatu egin nahi zituen.
Untzetakoari eta beste bi prokuradoreri, eta ValladoKontzejuak ahalordea eman zien korrejimenduko
lidko Kantzelaritzako Joan Ruiz Gamarrakoari, Joan
Jeronimo Atxaga, Joan Perez Arranibarkoa, Joan HereUrkizuri eta beste lau prokuradoreri.
dia eta Joan Martinez Arriolakoa prokuradoreei, auzian
Zestoako Joan Gartzia Lasaokoak auzia ipini zien ordezka zezaten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pekorrejidorearen aurrean aipatutako zestoarrei, Kon- dro Arretxe, Asentzio Arretxe eta Joan Zelaia.
tzejuak saldu zizkien lursailei buruz. Beraz, auzi harEgun eta leku berean, Zestoako Kontzejuan hauek
tan ahalordea jaso zutenek ordezkatuko zituzten lurzeuden elkarganaturik: Migel Artazubiaga alkatea,
sailak erositakoak.
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Domingo Lizarrarats fiela (aita), Joan Perez IdiakaitzLilikoa, Fernando Olazabal probestuordea, Domingo
Lizarrarats semea, Pedro Martinez Baltzolakoa, Blas
Artazubiaga, Pedro Akoa, Joan Zubiaurre, Domingo
Arrona, Joan Artiga, Martin Arzallus, Joan Urbieta,
Joan Fernandez Olazabalgoa maisua, Frantzisko Olazabal eta beste hainbat zestoar.

netatik kobratzen zuena ez ziotela emango. Agindu
hura hausten zuenak aldiko 10.000 maraiko isuna ordaindu beharko zuen.

Joan Gorosarri eskribaua, Pedro Altzolarats eta
Joan Zelaia izan ziren lekuko. Egun hartantxe, alkateak, Domingo Arrona eta Joan Artiga administratzaileek, Fernando Olazabalek eta Pedro Martinez BalKontzejuak ahalordea eman zien alkateari, fielari tzolakoak Isabel Iraetari eta gainerako serorei Koneta Domingo Arronari, Bidaniko Usarragan Probin- tzejuak, elizako patroi gisa, erabakitakoa jakinarazi
tzia egiten ari zen Batzar Berezietara joan eta proku- zieten (ikus [XVI. m. (40-VII) 26] agiria).
radore izan zitezen. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Zelaia, Asentzio Arretxe eta Martin Lizarraga. 1.3.4. Kontzejuaren saroiak, Biozkornako bidea
Batzar Berezi hauetako berririk ez dugu beste inon eta horniketa-kontratuak
topatu.
- 1540-II-24an, Ernio inguruko Zezenarriaga saroian
Ondoren, lehen aipatutako zestoarrez gain elizako (Errezilgo partean), Errezilgo eta Zestoako jaun hauek
Joan Artiga administratzailea ere bertan izanik, beste elkartu ziren: Errezildik Joan Martinez Loidikoa esgai bat aztertu zuten Kontzejuan. Zestoako probestua kribauarekin Martin Ruiz Errekondokoa alkateordea
Alonso Idiakaitz zen, enperadorearen idazkaria, agi- (Martin Perez Idiakaizkoa alkatearen izenean), Ferrian argitu zutenez, eta haren izenean zen Fernando nando Loidi fiela, Esteban Zuazketa eta Pedro Aranguen, eta Zestoatik Esteban Eztiola eskribauarekin,
Olazabal medikua probestuorde.
Migel Artazubiaga alkatea, Domingo Lizarrarats fiela
Zestoako elizako Domingo Arrona administra- (aita), Joan Otaegi, Joan Arano eta Domingo Ezenarro.
tzaileak Isabel Iraeta seroraren arazoa aipatu zuen.
Aspaldi-aspalditik Zezenarriaga saroia bi KonZazpi edo zortzi urte lehenago Isabelek bere burua
eskaini zuen elizako serora izateko. Zintzotasuna eta tzejuena zen, eta egun hartan ikatza egiteko bertako
kastitate-bizimodua izatea agindu zuen, eliza zerbi- basoak saltzea erabaki zuten. Horretarako haustarritzatuz eta elizaren ohoretan. Hala ere, denboraldi har- tzatik sei gorabileko erradioaz saroia mugatu egin zutan lauzpabost seme-alaba izan zituen eta lizunkeria- ten, eta barruko basoak balioetsi egin zituzten adituek.
Zestoak Domingo Ezenarro aditu zestoarra izendatu
tan ibiltzen zen. Gainera, berriz haurdun zegoen.
zuen, eta Errezilek Martin Alkiza alkizarra. Handik
Urtebete lehenago jakinarazi zioten bizimoduz 230 karga ikatz atera zitezkeela balioetsi zuten, hau
aldatu eta zintzotasunera itzuli beharko zuela, hau da, 115 karga ikatz Kontzeju bakoitzarentzat.
da, ez ziotela bekatu gehiagorik onartuko. Domingo
Agirian lekuko hauek izan ziren: Errezilgo Martin
Arronak proposatuta, Kontzeju osoak erabakia hartu
zuen Isabel Iraeta serora bere lanetik botatzeko, lotsa- Aranguen eta Esteban Zuazketa, eta Zestoako Joan
rik erakutsi ez zuelako eta elizaren ohorea kaltetu Otaegi.
zuelako.
Ondoren denak inguru horretako Legarralde izeneIsabel ez zen gehiago serora-lanetan arituko, eta ko saroira joan ziren, eta han adituek guztira 320 karArtiga, Akertza, Gesalaga eta beste edozein etxetako ga ikatz atera zitezkeela balioetsi zuten. Legarralde
serorei jakinarazi egingo zieten serora-lanetan Isabel- saroia ere bi Kontzejuena zen, erdi bana (ikus [XVI.
ekin harremanak eten egin behar zituztela eta limos- m. (40-II) 38] agiria).
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22. irudia. Errezilgo
San Martin elizaren
ataria.

Legazpi (edo oraingo Urola) bailarako herriek
auzia zuten Segurako Kontzejuarekin Errege-kontseiluan eta Valladolidko Kantzelaritzan; izan ere, segurarrek eragotzi egin nahi zuten Arabako Aguraindik
zetorren eta Aizkorri ondoko Biozkornatik zihoan bidetik jendea eta abereak ibiltzea. Gipuzkoara zetozen
guztiak San Adriango gaztelutik eta Seguratik pasarazi nahi zituzten.

- 1540-II-28an, Valladolidko Kantzelaritzatik errege-agindua bidali zuten eta bertan auzian egindako
urratsak zehaztu ziren. Lehenbizi auzia Errege-kontseiluan aztertu zuten Gipuzkoako Batzar Nagusiek
eskatuta. Biozkornatik beti ibili zen jendea, eta bide
motzagoa zen Legazpi bailarara iristeko. Segurakoek,
ordea, denak San Adriango gaztelutik igarotzea nahi
zuten2.

Zestoako Kontzejuak bere prokuradoreak izendatu
zituen, eta dirua ere emana zuen, Legazpi bailarako
herriekin bat eginda, segurarren aurka auzia bideratzeko (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539)
liburuko [XVI. m. (39-IX) 2] agiria).

Alde bakoitzak bere arrazoiak azaldu zituen. Segurakoek, besteak beste, lehendik zituzten pribilegioak. Donostiako Kontzejuak ere denak Seguratik
igarotzea nahi zuen, horrela bere itsas merkataritza
(Gipuzkoako beste portu batzuen kaltetan) indartu
egingo zelako. Errege-kontseiluak auzia Kantzelaritzako epaileen esku utzi zuen. Epaile haiek bertako
Ezkibel lizentziatua Biozkornara eta Segurara bidali zuten, eta lekuan bertan marrazkilari batek bideen
mapa egin zuen.

- 1540-II-13an, Valladoliden, epaia eman zuten.
Alde batetik Legazpi bailarako herri hauek zeuden:
Zumarraga, Urretxu, Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Zumaia eta Oñati1, eta Joan Lopez Arriolakoa eta Joan
Olaberria prokuradoreak, eta, bestetik, Segurako
Ondoren, epaileek 1540-II-28an Biozkornako biKontzejua bere Joan Ruiz Gamarrakoa prokuradodetik behin betiko epaia eman arte ibiltzeko baimenarearekin.
rekin errege-agindua eman zuten.
Kantzelaritzako epaileek erabaki zutenez, behin
- 1540-IV-1ean, Legazpi bailarako ordezkariak Sebetiko epaia eman arte Biozkornako bidetik jendea,
beti bezala, bere abereekin (kargaturik ala hutsik) gurara joan ziren epaiarekin. Han Kontzejuko alkate,
fiel eta gainerakoei errege-agindua eta epaia erakutsi
aske ibili ahal izango zen.
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Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Dominzizkieten, eta Segurakoek, alkate-aginduz, agiri haren eta beste batzuen kopiak atera zitutzten, besteak go Gorosarri, Frantzisko Artiga eta Asentzio Arretxe
beste, originalak galdu edo kaltetzeko beldur zirelako (ikus [XVI. m. (40-III) 6] agiria).
(ikus [XVI. m. (40-II) 44] agiria).
- 1540-VIII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1540-III-7an, Zestoako Kontzeju-etxean, Este- bauaren aurrean Domingo Aranguren eta Joan Ferban Eztiola eskribaua bertan zela hauek bildu ziren: nandez Olazabalgoa fidatzailea azaldu ziren. Biek
Migel Artazubiaga alkatea, Domingo Lizarrarats fiela Kontzejuarekin konpromisoa hartu zuten hurrengo
(aita), Martin Otxoa Ermukoa zinegotzia, Joan Perez zaldun-inaute egunera arte herria haragiz hornitzeIdiakaitz-Lilikoa, Pedro Martinez Baltzolakoa, Joan ko. Ahari, behi, ardi, ahuntz, arkume, aker eta abaFernandez Arreitzakoa, Domingo Arrona, Jakobo Ge- rren okela salduko zuten Kontzejuarekin adostutako
salaga, Domingo Ezenarro, Joan Akoa, Martin Indo, prezioetan: aharia zilarrezko laurdenean; behi, ardi,
ahuntz eta akerraren okela, libra 5 maraitan; eta urdai
Martin Arzallus eta beste zenbait.
zaharra 14 maraitan.
Herria olioz hornitzeaz jardun zuten, eta bertan zeOkela ona eta nahikoa edukiko zuten, eta beste hegoen Maria Anton Indori eman zioten 1541. urteko zaldun-inaute egunera arte herria olioz hornitzeko ardura. rritarrek ez zuten herri osoan haragirik salduko. DominMartin Indo zen Maria Antonen fidatzailea. Aragoitik go haragirik gabe geratzen bazen, Joan Fernandezek
eta, itsasoz, Andaluziatik ekarritako olioak Maria An- hornituko zuen. Okela falta zen bakoitzean, Gaztelako
tonek bereizita (nahastu gabe) salduko zituen. Herrian erreal bat ordainduko zion Domingok Kontzejuari.
hark baino e zuen oliorik salduko. Bestela, arau hau
Domingo Arangurenek konpromisoa hartu zuen
hausten zuenak aldiko 3 errealeko isuna izango zuen.
bere fidatzaile Joan Fernandez Olazabalgoa kontratu
Maria Antonek bi olio motak nahastuta saltzen hartatik onik ateratzeko. Migel Artazubiaga alkatea,
zituen bakoitzean, 1.000 maraiko isuna ordaindu eta Domingo Lizarrarats fiela (aita) eta lekuko hauek ere
olio hura kendu egingo zioten. Isun bera ordainduko bertan izan ziren: Joan Arano, Pedro Egaña, Joan Zelaia eta Joan Ereño (ikus [XVI. m. (40-VIII) 9] agiria).
zuen herrian olioa falta zen bakoitzean.

23. irudia. Segurako
herriko plaza.
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- 1540-VIII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Domingo Aranguren, eta, bestetik, Joan Perez IdiakaitzLilikoa, Fernando Olazabal, Pedro Martinez Baltzolakoa eta Domingo Lizarrarats (aita). Joan Perezek
Domingori 2 dukat maileguz eman zizkion, Fernandok 4 dukat, Pedro Martinezek 2 dukat eta Domingo
Lizarraratsek 2 dukat.

Esteban eta Katalina senar-emazteen izenean, beren seme San Joan Artazubiagak eta Esteban Akertzak Domingoren kontuen liburuak aztertu zituzten.
Senar-emazteek Esteban Akertzarekin izandako gainerako tratuen kontuak ere egin zituzten. Ondorioz,
elkarri ordainagiria eman eta zorrak kitaturik geratu
ziren.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Martinez
Diru haiek Domingok Zestoako herria haragiz hor- Baltzolakoa, Domingo Ezenarro eta Domingo Lenitzeko erabiliko zituen, eta zorra hartzekodun bakoi- goiaga (ikus [XVI. m. (40-II) 35] agiria).
tzari hurrengo zaldun-inaute egunean ordainduko
- 1540-VI-13an, Zestoan, bertako Esteban Akerzien. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro apaiza, Martin Lizarraga eta Joan Apategi (ikus tzak ordainagiria eman zion Debako Domingo Gaintzari, lehenago egindako 19 dukateko zorra ordaindu
[XVI. m. (40-VIII) 12] agiria).
egin ziolako. Esteban Eztiola eskribauak idatzitako
1.4. Esteban Akertza merkatariaren tratu agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Gorosarri eskribaua eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (40-VI)
eta agiriak
13] agiria).
1.4.1. Esteban Akertzaren ordainagiriak
- 1540-XII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1540-II-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- bauaren aurrean Arroako Joan Zugasti eta Zestoako
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Pedro Martinez Domingo Arrona elkartu ziren. Domingok, hain zuBaltzolakoa eta Maria Perez Baltzolakoa alaba, eta, zen, Esteban Akertza merkatari zestoarra ordezkatzen
bestetik, Esteban Akertza. Esteban Akertzak Sevillatik zuen, haren ahalordea zuelako. Joan Zugastik 17 kinMartin Perez Artzubiagakoak emandako 500 dukat Pe- tal burdina pletina zor zizkion San Joan Artazubiaga
dro Martinezi eta alabari ordaindu zizkien, eta hauek zestoarrari, baina burdina haiek kobratzeko eskubiordainagiria eman zioten. Maria Perezek zin egin zuen deak San Joanek Esteban Akertzari eman zizkion.
ordainagiriak zioenari ez ziola aurka egingo.
Egun hartan Joan Zugastik 17 kintalak Domingo
Lekuko Joanes Garratza, Domingo Lizarrarats se- Arronari eman zizkion, eta honek Joan Zugastiri ormea eta Esteban Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. dainagiria eman zion, Esteban Akertzaren izenean.
Lekukoetako bi Antonio Lizarrarats apaiza eta Dom. (40-II) 14] agiria).
mingo Lizarrarats aita izan ziren (ikus [XVI. m. (40- 1540-II-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- XII) 13] agiria).
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Zestoako Esteban Artazubiaga eta Katalina Ipintza emaz- 1.4.2. Esteban Akertzaren obligazio-agiriak
tea, eta, bestetik, Sevillan bizi zen Esteban Akertza
- 1540-IV-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauazestoarra. Esteban Artazubiagaren seme Domingo
Artazubiaga Indietan hil zen, eta haren urrezko dukat, ren aurrean Debako Domingo Gaintza eta Zestoako
pisu, txanpon eta ondasunak bereganatzeko Esteban Esteban Akertza elkartu ziren. Estebanek Domingori
Akertzak ahalordea zeukan (ikus V ZESTOA XVI. maileguz 19 dukat eman zizkion, eta Domingok zoMENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-IV) rra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko
zion; dirutan ala burdina pletinatan ordainduko ere.
29] eta [XVI. m. (37-V) 8] agiriak).
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24. irudia. Arroako
Akertzaberri.

Burdina pletinaren kintalak 12,5 erreal balioko zuen,
eta Debako lonjan utziko zizkion burdinak zerga guztiak ordainduta.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
Artiga eta Joango Amilibia, eta Arroako Tomas Olaberria (ikus [XVI. m. (40-VIII) 10] agiria).

Obligazio-agirian lekuko honako zestoar hauek
izan ziren: Pedro Alzolarats, Asentzio Arretxe eta
Joango Goienetxea (ikus [XVI. m. (40-IV) 9] agiria).

1.4.3. Esteban Akertzaren ahalordeak

- 1540-VI-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Joan Armendiak obligazioagiria eman zion Zestoako Esteban Akertzari. Joan
Armendiak San Joan Artazubiagarekin beren harremanen kontuak egin zituzten, eta Estebani 20 dukat
zor zizkiola erabaki zuten.
Joan Armendiak 10 dukat hurrengo hileko Santiago egunerako ordainduko zituen, eta beste 10 dukat
hurrengo Eguberri egunean. Lekuko Pedro Arretxe,
Bartolome Loiola eta Asentzio Arretxe izan ziren
(ikus [XVI. m. (40-VI) 11] agiria).

- 1540-III-19an, Zestoan, Sevillan bizi ohi zen Esteban Akertza merkatari zestoarra Esteban Eztiola eskribauaren aurrean azaldu zen. Ahalordea eman zien
Zestoako bere ama Maria Joango Ganbarari, Domingo Arronari eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Jeronimo Atxagari, Joan Martinez Untzetakoari, Joan Herediari eta Beltran Arizmendiri.
Hauek Esteban Akertza bere auzi eta negozioetan edozein auzitegitan ordezkatuko zuten. Lekuko
honako zestoar hauek izan ziren. Pedro Akoa, Joan
Goienetxea eta Domingo Artiga.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izanik,
Esteban Akertzak beste ahalorde bat eman zien Maria
- 1540-VIII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joango Ganbara amari, Domingo Arronari, Blas Artabauak obligazio-agiria idatzi zuen. Arroako Joan Ar- zubiaga eskribauari eta Valentzia hiriko Martin Isasi
bek (Arbegoikoan bizi zenak) Esteban Akertzari 5 merkatariari. Hauek Esteban Akertzari nonahi zor zizkintal burdina pletina maileguz hartu zizkion, eta zo- kioten diru, salgai eta gainerako gauza guztiak Girra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion, Beduako puzkoan eta beste edozein lekutan kobratzen saiatuko
ziren (ikus [XVI. m. (40-III) 19] agiria).
portuan burdinak emanda.
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- 1540-V-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Esteban Akertza merkatari zestoarrak azaldu ziren. Sevillan bizi
ohi zen Esteban Akertzari ahalordea eman zion San
Joan Artazubiagak, eta San Joani zor zizkioten salgai,
diru, burdina eta beste edozer gauza kobratzeko ahalmena zuen; baita zordunak auzitara eramateko ere.

batean (Indietara seguruenik) abiatzekoa zela (ikus
[XVI. m. (40-VIII) 25] agiria).

- 1540-VIII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak Frantzisko Olazabalen aginduz ahalordea eman
zion Esteban Akertza merkatari eta koinatuari. Frantziskori egin zizkioten zorrak kobratuko zituen Estebanek. Frantziskori salgaiengatik, maileguengatik, eta
itsasontzietako tresneria, parte, soldata, pleitamendu
eta beste zenbait arrazoigatik egin zizkioten zorrak.
Estebanek zordunak auzitara eraman ahal izango zituen. Gainera, Frantziskoren ondasunak kudeatuko
zituen.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Garratza, Domingo Elurra eta Martin Gabiria (ikus [XVI.
m. (40-VIII) 26] agiria).

- 1540-VIII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Esteban Akertza merkatariak ahalordea eman zien ama Maria Joango Ganbarari, Blas
Artazubiagari eta beste hiru zestoarri. Ahalordea zutenak Estebani egin zizkioten zorrengatik diruak, burAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: dinak, salgaiak eta beste hainbat ondasun kobratzen
Joan Zelaia, Asentzio Arretxe eta Domingo Arraio saiatuko ziren. Zordunak auzitara eramango zituzten,
behar izanez gero.
(ikus [XVI. m. (40-V) 2] agiria).

1.4.4. Esteban Akertzaren kontratuak
- 1540-III-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Alegiko Lazaro Zelaran eta Zestoako
Esteban Akertza aurkeztu ziren. Estebanek Lazarori
1.000 aihotz erosi zizkion, burdina altzairutuaz eginak, beren kirten eta larruzko zorroekin.

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Estebanek erreal bat ordainduko zion aihotz bakoiMigel Artazubiaga alkatea, Joan Zelaia eta Joango
Amilibia. Badirudi Frantzisko Olazabal bidaiaren tzeko, eta Lazarok lau alditan emango zizkion 1.000

25. irudia. Azpeitiko
Basozabal etxea.
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Mila iltzek 9,5 libra baino gehiago pisatzen bazuten, soberako pisuagatik ez zuen Joanek ezer kobratuko. Joanek ofizial iltzegileak edukiko zituen lanean,
eta astero egindako iltzeak larunbatero pisatuko zituzten. Joan Basozabal zestoara etorri eta etxean arragoan lanean hasten zenean, dobloia (2 dukat) aurreKontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Debako ratuko zion Estebanek, eta ofizial bakoitzari ere bai,
Domingo Cordoba, eta Zestoako Gregorio Elizalde eta gero egingo zuten lanaren kontura.
Joan Goienetxea (ikus [XVI. m. (40-III) 14] agiria).
Kontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- 1540-VI-27an, Zestoan, bertako Esteban Akertza toako Joanes Ibañeta apaiza, Beltran Urbieta eta Doeta Azpeitian bizi zen Joan Basozabal maisu iltzegilea mingo Ezenarro, eta Arratiako Ubideko Pedro Diaz
elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Ubidekoa (Azpeitian bizi zena) (ikus [XVI. m. (40Joan Basozabal berez bizkaitarra zen, Arratiako Be- VI) 29] agiria).
diakoa, eta tratua egin zuen Esteban Akertzarekin.
1.4.5. Esteban Akertzak Zestoan erositako
Estebanek Zestoan etxea eta arragoa emango ziz- ondasunak
kion bi urterako, epea hurrengo abuztuko Andre
Mariaren egunean hasita. Arragoak bere hauspoak, - 1540-VIII-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrikurrikak eta ferrak josteko iltzeak egiteko tresneria bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Frantzisedukiko zituen. Joan iltzegilea etxe hartan biziko zen ko Olazabal eta emazte Maria Otxoa Akertzakoa, eta,
bestetik, honen ama Maria Joan Ganbara alarguna eta
emazte eta hiru ofizial errementarirekin.
anaia Esteban Akertza.
Etxeagatik Joan bizkaitarrak Estebani errenta gisa
Frantzisko Maria Otxoarekin ezkondu zenean,
urtero dukat bat ordainduko zion, 1541eko abuztuaren 15ean hasita. Bigarren ordainketa handik urtebe- Maria Joan amak, besteak beste, hiribilduko Palankadoan baratzea eman zien. Maria Joan hiribilduan bizi
tera egingo zion.
zen etxeak adinako azalera zuen baratzeak, eta FranEstebanek Joan Basozabali gai hauek hornituko ziz- tziskok eta Maria Otxoak saldu egin zieten Estebani
kion: burdinazko pletinak (bi “ertz” pisukoak), burdi- eta Maria Joan amari. Alde bakoitzak pertsona bana
na mehea eta egur-ikatza. Gai horiekin egingo zituen aukeratu eta hauek balioetsitako prezioa ordainduko
Joanek iltzeak, eta prezio hauek ordainduko zizkion Es- zieten senar-emazteei, eta obligazio-agiria eman zieteban hornitzaileari: bi “ertz” pisuko burdina pletinen ten ordainketa segurtatzeko.
kintal bakoitzeko (kintala Beduako neurrikoa izanik)
Diru harekin Frantziskok eta emazteak beste lur13 erreal; burdina mehearen kintal bakoitzeko 16 erreal;
eta “galar-ikatza” izeneko karga bakoitzeko 5 txanpon sailen bat erosiko zuten gero. Maria Otxoak, emaku(1 txanpon = 7,5 marai izanik). Prezio horiek gaiak arra- me ezkondua zelako, zin egin zuen agiriak zioena bete
egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pego ondoraino garraiatutakoentzat izango ziren.
dro Akoa, Domingo Garratza eta San Joan Amezketa
Joan Basozabalek ferratzeko iltzeak eginda, mila il- (ikus [XVI. m. (40-VIII) 5] agiria).
tzegatik 115 marai kobratuko zituen, eta mila iltzek 9,5
- 1540-VIII-20an, Zestoan, Maria Joango Ganbara
libra pisatuko zuten. Mila iltzetik herena bi kolpekoa
izango zen eta bi heren kolpe bakarrekoak izango zi- eta Esteban Akertza ama-semeak agertu ziren Esteren. Iltze denak iltze-eredutik pasatakoak izango ziren. ban Eztiola eskribauaren aurrean. Maria Joango, hain
aihotzak Zestoan. 42 egun barru 250 aihotz emango
zizkion, eta handik aurrera 42 eguneko tarteaz 250na
aihotz beste hiru alditan. Estebanek Lazarori 18 dukat
aurreratu zizkion, eta gainerakoa aihotzak Zestoara
ekarri ahala ordainduko zion.
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Maria Joangok dohaintzan emandako ondasunen
zuzen, Joan Akertzaren alarguna zen, eta dohaintzan
hainbat ondasun eman zizkion Esteban Akertza se- gozamenaren erdia beretzat gorde zuen bere bizialdirako, eta hiltzen zenean Estebanentzat izango zen.
meari.
Maria Joangok, halaber, Baioko baserrian zituen
Maria Joangok Zestoako hiribilduan zuen etxea ganadu guztiak beretzat gorde zituen. Ama hiltzen
utzi zion semeari, bere dolare, upel, tresneria eta zenean, Estebanek egingo zizkion Zestoako elizan
arreoarekin. Etxeak mugakide zituen Alkizan bizi ohiko hileta eta elizkizunak.
zen Joan Akertzaren etxea, Kontzeju-etxea eta kaDohaintza-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
lea. Baioko baserria bere ondasunekin ere dohaintzan
eman zion semeari. Baserria bere lurrekin lehenago Domingo Garratza, Migel Artazubiaga alkatea eta
Joan Akertza senar zena bizi zela erosi zuen Maria Grazian Ezenarro.
Joangok. Zestoan Palankado izeneko lekuan zuen baOndoren, lekuko eta eskribau berak aurrean zirela,
ratzea ere eman zion Estebani.
Maria Joango Ganbarak zin egin zuen dohaintza-agiMaria Joangok argitu zuenez, ondasunak bere rian agindutakoa bete egingo zuela.
izenean egon arren, haiek erosteko dirua Esteban seJarraian Esteban Akertzak obligazio-agiria eman
meak eman zion. Alaba Katalina Akertzaren eta Maria Otxoa Akertzakoaren doteak ere Esteban anaiak zien ama Maria Joangori eta arreba Ana Akertzari.
ordaindu zituen, eta Ana Akertza alabari ere egun har- Etxe, baserri eta ondasunen dohaintza egin ziolako,
tara artekoa Esteban anaiak eman zion. Handik au- amari 100 dukat ordainduko zizkion 3 urteko epean,
rrera agindutakoa ere Estebanek ordainduko zion Ana eta Ana Akertza arrebak herentziari eta senipartekoari
Estebanen alde uko egin ziolako, 80 dukat emango
serorari bere epeetan.
zizkion 3 urteko epean.
Estebanek argitu zuenez, bere anaia Martin AkerOndoren, Ana Akertza serorak aita eta amaren hetza eta Sebastian Akertza zenei, bizi zirenean diru
asko eman zien, eta hil ondoren ama Maria Joango rentzian zuen parteari uko egin zion, Esteban Akertza
anaiaren alde. Honek 80 dukat bere epean ordaintzezen haien ondasunen oinordeko.

26. irudia. Zestoako
Baio baserria.
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Diru haiek Esteban Akertzarentzat ziren, arbitro
epaileek halaxe erabaki zutelako. Francisco Montesa
jauna zorduna zen arbitroen konpromisoan sartu ez
zen bakarra. Zor haietako zatiren bat San Joan Artazubiagak kobratuta zeukala agiri bidez edo beste eraren
batez frogatzen bazen, San Joanek Estebani ordaindu
Ana Akertzak zin egin zuen agirian agindutakoa egingo zion.
bete egingo zuela.
Ondoren, eskribau eta lekuko berak aurrean zireEgun eta leku berean, Frantzisko Olazabalek eta la, San Joan Artazubiagak Estebani egindako zorraMaria Otxoa Akertzakoa emazteak ordainagiria eman ren berme gisa, ahalordea eta eskubidea eman zion,
zioten emaztearen ama Maria Joango Ganbarari. Haiek 46.000 maraiko mugaraino, San Joanen zordunei koezkondu zirenean amak agindutako dotea ordaindu egin bratzeko. Hain zuzen, San Joan Artazubiaga hartzezien, eta ordainagirian lekukoetako bi Joaniko Akoa kodunari honako zor hauek egin zizkioten: Nikolas
(Joan Martinez Akoakoaren semea) eta Grazian Ezena- Martinez Egiakoak (Iraetako jaunak) 20 dukat; Joan
Fernandez Olazabalgoak 28 dukat; Juliana Gebarak
rro izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 23] agiria).
(Altzolarats jauregikoak) 4 dukat; Martin Artzuriagak
11 dukat; Arroako Joan Zugastik 17 kintal totxo bur1.4.6. Indietako merkataritzaren agiriak
dina; Arroako Joan Igartzak 7 kintal totxo burdina;
- 1540-V-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- Arroako Joan Arbek 12 kintal totxo burdina; Maria
rekin bi zestoar hauek elkartu ziren: San Joan Arta- Perez Arronakoak (Beduako andreak) 2 kintal burdina
zubiaga eta Esteban Akertza. San Joanek Estebani mehe; Arroako Joan Baltzolak 12 dukat; eta Arroako
obligazio-agiria eman zion, urtebeteko epean 46.000 Joan Armendiak 12 dukat (ikus [XVI. m. (40-IV) 4]
agiria).
marai ordaintzeko konpromisoa hartuz.
ko obligazio-agiria eman zion egun hartan, eta amak
ere dukatak eman zizkion elizari agindutako dotea ordaintzeko. Joan, Sebastian eta Martin Akertza zenen
ondasunengatik izan zitzakeen eskubideei ere uko
egin zien.

Esteban Akertzaren itsasontzia hondatu egin zen,
eta asegurua kobratzera, Estebanen izenean, San Joan
Artazubiaga joan zen Valentziara. Han San Joanek
Estebanentzat 46.000 marai kobratu zituen, eta haiek
urtebete barru ordainduko zizkion.
Lekuko Zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilibia, Martin Lizasoeta eta Joango Amilibia.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
San Joan Artazubiagak aitortu zuenez, Valentzian,
galdutako itsasontziaren aseguruengatik honako pertsona hauek ondoko kopuruak zor zizkioten Esteban
Akertzari: Francisco Montesa Espinosa jaunak 165
dukat; Lorenzo de Roda jaunak 3.125 marai; Bartolome Perez jaunak 6.250 marai; Frances Leal jaunak
6.250 marai; Cosme Serra jaunak 3.125 marai; eta
Joan Andrian Saco jaunak 3.125 marai. Guztira 165
dukat eta 21.875 marai.

- 1540-VI-23an, Zestoan, Esteban Akertzak ahalordea eman zion San Joan Artazubiagari. Estebanek
La Trinidad izeneko itsasontzia berea zuen, eta Indietara atzera-aurrera ibiltzen zen salgaiak garraiatuz.
Orduan Indietako Nombre de Dios portutik (Panamako oraingo Colon probintziatik), Frantzisko Olazabal ontzi-maisu zela, Sevillara bidaia egin zuen,
eta etorrera haren aseguruagatik Frantzisko Montesa,
Joan Espinosa eta Pedro Espinosa merkatariek 165
dukat zor zizkioten Estebani.
Zor hura kobratzeaz San Joan Artazubiaga zestoarra arduratuko zen, eta, behar izanez gero, zordunak auzitara eraman ahal izango zituen. Esteban Eztiola eskribauak idatzitako ahalorde-agirian lekuko
hauek izan ziren: Zestoako Asentzio Arretxe eta Migel Artazubiaga alkatea, eta Azpeitiko Pedro Antxieta
maisu pintatzailea. Pedro Antxieta Zestoan ekainaren
17ko beste agiri batean ere lekuko izan zen, eta badi-
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27. irudia. Sevillako
Indietako Kontratazio
Etxea.

rudi Zestoan, elizan edo, egun haietan lanean ari zela
(ikus [XVI. m. (40-VI) 25] agiria).
- 1540-XI-2an, Zestoako Esteban Akertzaren La
Trinidad itsasontzia Sanlucar de Barramedako barran
zegoen salgaiz beteta, Indietako Espainia Berriko San
Joan de Bluako portura eramateko.
Debako Joan Ipiztiku zen ontzi-maisua, eta Sevillan, Esteban Akertza bertan zela, itsasontziko Joanes
Ilarregi eskribauak eramateko salgaien zerrenda egin
zuen, eta Joan Ipiztikuk ontzat eman zuen. Estebanenak ziren salgai haiek, eta haiek bidaiako geralekuetan edo San Joan de Bluan ahalik eta prezio onenean
salduta, gero Estebani ordaina emango zioten.

Joan Ipiztikuk onartu egin zuen egun hartan Sevillan salgai haiek zituela, Joanes Ilarregik idatzitako
agiriaren bidez.
Getariako Martin Ruiz Gaintzakoari ere salgaiak
eman zizkion Esteban Akertzak, eta gero haiek saldu ondoren, urrez eta zilarrez ordainduko zizkion Estebani.
Hauek ziren salgaiak: 60 aihotz; 50 lantza motz;
9.000 iltze motz; 15 aitzur handi; 5 kintal harri-borra
eta erremintak; 5 dozena sarraila, beren giltza begidunarekin; ezpatentzako 8 esku-babes, Sevillan eginak;
3 daga; eta maileguz emandako 2 dukat.

Saldutako upel salgai bakoitzeko 10 dukat eta
prezioaren ehuneko 4a kobratuko zuten beren lanagatik ontzi-maisuak eta eskribauak.

Salgaien asegurua ere ordaindu zuten, eta kalteturiko salgaiei zegokiena ere bai ontzi-maisuari.
Kontuan hartu behar da aipatu ditugun salgaiak balio erantsi handikoak zirela (ikus [XVI. m. (40-XI) 2]
agiria).

Itsasontzian salgai hauek zeuden: 2 kutxa aihotzez
beteta; kintal bat pisuko 4 barril iltzez beteta; 8 aingura-pieza eta 2 arpeu, 8 kintal eta 50 librako pisukoak;
6 dukaten arraunak; 2 upel eta hiru laurden bikez eta
erretxinaz beteta.

Esteban Akertza merkatariak bere tratu eta agirien
datuak kontu-liburuetan idazten zituen. Joan Ipiztiku
Espainia Berrira egindako bidaiatik, adibidez, hurrengo urteko irailean itzuli zen, eta itsasontzia hondatu
egin zitzaion Sanlucar de Barramedako portuaren
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sarreran, bere urre, zilar eta diruekin, baina Joan Ipiztiku salbatu egin zen.
1540. urtean Esteban Eztiola eskribauaren bidez
Katalina Akertzak 156,75 dukaten ordainagiria eman
zion Esteban Akertzari. Maria Legoiagari erositako
lursailaren agiria ere bazeukan Estebanek.

eskribauaren bidez. Domingok kobratuko zituen Bizenteri egin zizkioten zorrak, eta auzietan ere haren
ordezkari izango zen. Lekuko aizarnar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, Pedro Iribarrena eta Domingo Aranguren (ikus [XVI. m. (40-I)
8] agiria).

- 1540-I-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua1540. urtean Esteban Akertza eta Frantzisko Ola- ren aurrean Domingo Arrona eta Domingo Lizasoeta
zabal koinatua bazkide izan ziren. Frantzisko Indieta- agertu ziren. Domingo Lizasoeta Urdanetako Maiara joango zen Estebanen salgaiekin. Bi urte geroago gan maizter bizi zen, eta Domingo Arronaren ama
Ana Arretxe zenari bere garaian zorra egin zion. Egun
itzuli zen Frantzisko handik.
hartan, ordea, Domingo Arrona oinordekoari 26,5
- 1540-IX-14an, Sevillan, bertako Garcia de Leon dukat ordaindu zizkion, eta zorra kitaturik geratu zen.
eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Melchor de
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Leon sevillarrak Esteban Akertzari 10.300 marai zor
zizkiola aitortzen du. Joan Lerada? jaunak ere, 3.125 Bartolome Loiola, Antonio Lizarrarats eta Domingo
Artiga (ikus [XVI. m. (40-I) 10] agiria).
marai zor zizkion.
- 1540-I-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaUrte hartan Fregenal herriko Fernando Ibañez de
Antequera jaunak, Esteban Akertzari zorra egin zion, ren aurrean Domingo Arrona eta Asentzio Igartza
eta San Joan Artazubiaga zestoarrak ere 1.778 marai azaldu ziren. Asentziok 4 kintal burdinako zorra egin
zion lehenago Domingori, baina egun hartan zorra orzor zizkion3.
daindu egin zion. Ondorioz, Domingok ordainagiria
eman zion Asentziori.
1.5. Domingo Arronaren kontratu eta

agiriak

- 1540-?-28an, Zestoan Ezteban Eztiola eskribauaren
aurrean Domingo Arrona eta Sebastian Oliden aurkeztu ziren. Domingok Sebastiani behiak, ardiak eta
ahuntzak eman zizkion, Gallari ondoko Agirre (edo
Agerre) baserrian erdi bana haz zitzan. Iragandako
San Migel egunetik hasi eta hiru urteko epean Sebastianek 23 dukat emango zizkion Domingori, ganaduen etekinetatik aterata.

Lekuko hauek izan ziren: San Joan Amilibia, Pedro Arretxe eta Martin Intxaurregi (ikus [XVI. m.
(40-I) 29] agiria).
- 1540-III-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona azaldu zen. Lehenago Arroako Fernando Igartzak, Joan Larretxek eta
Joan Perez Areitzagakoak 12 kintal burdinako zorra
egin zioten, eta ordaindu ez ziotelako, Domingok Fernando Igartzaren ondasunak exekutatu egin zituen.

Zorra ordaindu artean, ganaduak hipotekaturik geFernandok Esteban eskribauaren bidez auzi-gasratu ziren Domingoren alde. Agirian lekuko zestoar
hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Antonio Lizarra- tuen 2,5 dukat eman zizkion Domingori, eta Fernando
rats apaiza eta Joan Lizarrarats (ikus [XVI. m. (40-I) preso hartu zuen merioaren 100 maraiko gastuak ere
bai. Domingok diru haien ordainagiria eman zion Fer1] agiria).
nando Igartzari, lekuko zestoar hauek izanik: Asen- 1540-I-6an, Zestoan, Bizente Ezenarrok ahalor- tzio Arretxe, Joanto Amezketa eta Frantzisko Baltzola
dea eman zion Domingo Arronari, Esteban Eztiola (ikus [XVI. m. (40-III) 11] agiria).
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28. irudia. Alberdiko
Agirre baserria.

- 1540-VII-29an, Zestoan, Domingo Arrona eta
Martin Indo zestoarrak elkartu ziren Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean. Zumaiako Joan Fernandez Indokoak 10 kintal burdina zor zizkion Martini, eta zorra ordaintzen ez ziolako, ondasunak exekutatu egin
zizkion.
Egun hartan, ordea, Domingok ordaindu egin zizkion 10 kintalak Martini, eta honek ahalordea eman
zion Domingori zorra Joan Fernandezi kobra ziezaion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
Arretxe, Bartolome Loiola, Domingo Usarraga eta
Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (40-VII) 27] agiria).

1.6. Domingo Arretxe-Etxenagusia harginmaisuaren agiriak

eta Arroako elizan Domingo Etxenagusia apaiz zenari urteurrenak egiteko konpromisoa hartuz (ikus
VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko
[XVI. m. (39-III) 18], [XVI. m. (39-X) 32] eta [XVI.
m. (39-X) 36] agiria).
Egun hartan bi aldeek baliogabekotzat eta deuseztatutzat jo zuten betiko zentsuan emandako lursailaren
kontratua. Etxea eraikitzetik eta beste obligazioetatik
aske geratu ziren Pedro Luberriaga, Isabel Elduaien
emaztea eta Esteban Luberriaga fidatzailea. Ondoren Domingo Arretxe-Etxenagusiak Arroan zentsuko
lursailean bere garaian ipinitako mugarriak atera eta
kendu egin zituen. Pedrok eta Domingok elkarrekin
izandako tratuen kontuak ere garbitu zituzten.

Lekuko honako arroar hauek izan ziren: Joan
- 1540-I-11n, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- Zubeltzu apaiza, Joan Egaña “Torres” eta Bartolome
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Domingo Larretxe (ikus [XVI. m. (40-I) 16] agiria).
Arretxe-Etxenagusia, bere emazte Maria Joanez Etxe- 1540-I-17an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aunagusikoaren eta seme Joan Etxenagusiaren ordezkari ere izanik, eta, bestetik, Esteban Luberriaga, Pedro rrean Arroako Joan Etxenagusia aurkeztu zen. Sei
Luberriagaren eta honen emazte Isabel Elduaienen egun lehenago aita Domingo Arretxe-Etxenagusiak
eta Arroako Joan Luberriagak (Pedro Luberriagaren
ordezkari ere izanik.
izenean) lehenago lursail bati buruz egindako betiko
Aurreko urtean Pedrok Domingori betiko zen- zentsua deuseztatu egin zuten. Joan Etxenagusiak
tsuan lursaila hartu zion, bertan etxea eraikitzeko ere deuseztatzeko agiria onetsi egin zuen, eta zin
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Katalinak zioenez, haren ezkontza seme-alabarik
gabe edo seme-alabak adinez nagusi izan baino lehen
hilda hausten baldin bazen, alde bakoitzak ezkontzaAgirian lekuko honako hauek izan ziren: Arroako ra eramandako ondasunek beren jatorrizko enborrera
Martin Ibarrola eta Zestoako Asentzio Arretxe eta itzuli behar zuten; baita ezkontza aldian izandako irabaziek ere. Katalinak zioenez, hark 60 dukat, ohea eta
Joanes Garratza (ikus [XVI. m. (40-I) 27] agiria).
beste zenbait gauza eraman zituen dote gisa.
- 1540-II-9an, Zumaian, bertako Joan Arbestain esDomingo Arretxe-Etxenagusiak eta Joan Etxenakribauaren aurrean Arroako Joan Olidenek obligazioagiria eman zion Domingo Arretxe-Etxenagusiari. gusiak (Joan Arretxe zenaren aitak eta anaiak) besteDomingok Joani ikatza egiteko basoetan eta dirutan rik zioten: Katalinari dukat gutxiago zegozkion, beste
10 kintal burdina pletinaren balioa eman zion. Joanek gauzak bere mende zituen, senarraren hiletak ez zizorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion tuen ordaindu, senarraren tresneria eta altzariak beretzat hartuta zeuzkan, etab.
Domingori, burdinak Iraetako burdinolan emanda.
egin zuen agiriak zioenari aurka ez ziola ezer argudiatuko.

Azkenean, ordea, bi aldeek, ados jarrita, ituna
egin zuten ondasunak banatzeko. Domingok eta
Joan semeak doteko 60 dukatak eta zenbait gasturen 6,5 dukat emango zizkioten Katalinari epeka.
- 1540-III-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Katalinak, berriz, Domingoren esku utziko zituen
bauarekin hauek elkartu ziren: batetik Katalina Igar- Arretxetxipia etxea, baratzea, sagastia eta Joan
tza alarguna, eta, bestetik, Arroako Domingo Arretxe- Arretxerenak ziren gauzak. Katalinak Domingo
Etxenagusia aitaginarreba eta Joan Etxenagusia koi- etxera, baratzera eta sagastira satu zuen, eta haien
natua. Katalina 1537. urtean ezkondu zen Zestoako jabetza eman zion.
Arretxetxipiko Joan Arretxerekin (ikus V ZESTOA
Domingok eta Joan semeak 66,5 dukat hiru epetan
XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (37ordainduko zizkioten: 20,5 dukat hurrengo uztaileko
XI) 16] agiria).
Lekuko Joan Fernandez Indokoa, Joan Indo eta
Joan Errementari izan ziren (Zumaiako, Zestoako eta
Debako auzotarrak) (ikus [XVI. m. (40-II) 12] agiria).

29. irudia. Arroako
Oliden baserria.
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- 1540-V-17an, Ordizian, bertako Joan Martinez
Arremendikoa eskribauak ahalorde-agiria idatzi zuen.
Ordiziako Altzagan bizi zen Joan Gil Mendiolakoak
Lekuko Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Zes- bere seme Martin Gil Mendiolakoari eman zion ahaltoako Nikolas Martinez Egiakoa, Joanes Garratza eta ordea, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta
Joan Perez Areitzagakoari 10 dukat zahar eta 2 erreaTomas Azkona izan ziren.
leko zorra kobra ziezaien.
Jarraian Katalina Igartzak eta Joan Etxenagusiak (25
Zor handiagoaren azken zatia zen hura, baina
urte bete gabea zelako) zin egin zuten agiriak zioena
arroarrek, epea amaitu arren, ez zioten ordaindu. Marbete egingo zutela (ikus [XVI. m. (40-III) 20] agiria).
tin Gil semeak zordunak auzitara eraman ahal izango
- 1540-V-27an, Zestoan, Katalina Igartza eta Do- zituen. Lekuko Ordiziako Joan Muruagoiena, Joan
mingo Arretxe-Etxenagusia aitaginarreba Esteban Otxalete eta Andres Beitia izan ziren (ikus [XVI. m.
Eztiola eskribauaren aurrean agertu ziren. Katalina (40-V) 15] agiria).
Arretxetxipiko Joan Arretxerekin ezkondu eta alar- 1540-V-18an, Zestoan, Ordiziako Altzagako Margundu egin zelako, Domingok Katalinari dotea itzuli
egin behar zion epeka. Egun hartan 10,5 dukat eman tin Gil Mendiolakoa aita Joan Gil Mendiolakoaren
zizkion Domingok eta Katalinak ordainagiria luzatu ahalordeaz Esteban Eztiola eskribauarengana hurbilzion, lekuko hauek izanik: Nikolas Martinez Egiakoa, du zen. Bertan ziren Arroako Domingo Arretxe-EtxeJoanes Ibañeta eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. nagusia eta Joan Perez Areitzagakoa ere. Lehenago
Pierres Arizpek 20 dukateko zorra egin zion Joan
(40-V) 28] agiria).
Gili, eta tratu hartan Domingo eta Joan Perez fidatzai- 1540-IV-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- le izan ziren.
bauarengana Domingo Arretxe-Etxenagusia, Joan
Epea igaro ondoren, Domingok eta Joan Perezek
Etxenagusia “Torres” eta Pedro Egaña hurbildu ziren.
Pedro Egañak obligazio-agiria eman zien Domingo Martin Gili aitaren zor osoa ordaindu zioten, eta,
eta Joan harginei, eta konpromisoa hartu zuen ha- ondorioz, Joan Gilek ordainagiria eman zien aitaren
rrobitik Aizarnako elizaraino 600 besoko luzera (50 izenean. Gainera eskubide guztiak eman zizkien bi fibesoko perdoiarekin) osatzerainoko paralelepipedo datzaileei zor hura Pierres Arizperi kobra ziezaioten.
formako harria garraiatzeko. Garraiatutako beso haOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Migel Artazurriagatik 6 marai kobratu zituen; izan ere, prezio osoa
Iraetako alargunak ordaindu baitzion (Iraetako kapera biaga alkatea eta Asentzio Arretxe zestoarrak, eta Martin
Urrutia altzagarra (ikus [XVI. m. (40-V) 16] agiria).
egiteko harria zelako seguruenik).
Santiago egunean, 23 dukat handik urtebetera eta beste 23 dukat beste urtebetera.

Pedro Egaña bere idi pare eta gurdiarekin biharamunean hasiko zen lanean, eta lanegunik ez zuen galduko eginkizun horretan. Lanean huts egiten bazuen,
Domingok eta Joanek beste norbaitekin egingo zuten
kontratua, baina Pedro Egañak ordaindu beharko zion
garraio-lana.
Lekuko Pedro Akoa, Asentzio Arretxe eta Joango
Goienetxea zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (40IV) 19] agiria).

1.7. Frantzisko Artiga eta Katalina
Zubiaurreren ezkontza-kontratua
- 1540-II-2an, Zestoako Akoabarrena baserrian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
Katalina Zubiaurre, honen anaia Frantzisko Zubiaurre, ama Domenja Akoabarrena eta Zestoako Migel
Artazubiaga alkatea. Katalinak, adinez nagusi ez zelako, ama eta zaintzaile zuen Domenjaren baimena
zeukan agiri hura egiteko.
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30. irudia. Artiga
(Arteagagaraikoa edo
Ertxiñondo).

Katalina Zubiaurrek, bere aita Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenaren eta ama Domenja alargunaren ondasunetan eta herentzian izan zezakeen seniparteari
uko egin zion, Frantzisko Zubiaurre anaiaren alde.
Katalina Zubiaurre Zestoako Frantzisko Artigarekin
ezkontzekoa zen, eta ezkontza hartarako dote hau
emango zioten: 200 dukat, 2 marko pisuko zilarrezko
katilua, lau ohe oso, kutxa, lau behi, jantziak eta
arreoa. Haiek jasota, Katalinak gainerako eskubide
guztiak Frantzisko Zubiaurre anaiarentzat utzi zituen.
Bermeak eman zituen horretarako. Gainera zin egin
zuen agiriak zioena bete egingo zuela. Migel Artazubiaga alkateak ere bere aginpidea erabili zuen agiri
hura berronesteko.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: alkatea,
Joanes Ibañeta apaiza, Domingo Ezenarro, Joan Martinez Arretxekoa eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m.
(40-II) 2] agiria).

Joan Artigak eta Maria emazteak ezkonberriei Artiga (edo oraingo Arteagagaraikoa edo Ertxiñondo)
etxea, aurrean zegoen errementeria eta Ertxiñako bidearen ondoko Altamira etxea eman zizkieten, beren
sagasti, baratze, gaztainadi, baso, soro, lur eta gainerako ondasunekin. (Orain, Altamira izeneko leku horretan, gehienetan agortuta egon ohi den putzu eta iturri txiki bat dago). Joan Artigak eta Maria emazteak,
beren bizialdirako, emandako ondasun haien gozamenaren erdia beretzat gorde zuten. Hiltzen zirenean
Frantzisko eta Katalinarentzat izango zen gozamena
osorik, baina hauek egin beharko zizkieten hiletak,
hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena; baita Artiga (edo Ertxiñondo) etxeko beste
hildakoen elizako konplimenduak ere.
Joan Artigak eta Maria emazteak, dohaintzan
emandako ondasun haien saneamenduaren berme
gisa, fidatzaile hauek aurkeztu zituzten: Domingo Lizarrarats semea, Blas Artazubiaga eta Domingo Amilibia. Hauek onartu egin zuten fidatzaile izatea, eta
ondasun haiei buruz Frantziskoren anai-arrebek edo
beste edozein pertsonak egindako erreklamazioetatik
babestuko zituzten.

- 1540-II-2an, Zestoako elizan, Frantzisko Artiga
eta Katalina Zubizarreta ezkondu ziren. Esteban Eztiola eskribauak idatzi zuen ezkontza-kontratua. Frantzisko Artigaren gurasoak Joan Artiga eta Maria Artazubiaga ziren, eta Katalina, hain zuzen, Martin Ibañez
Domenja Akoabarrena alargunak, berriz, bere alaZubiaurrekoa zenaren eta Domenja Akoabarrenaren
baren dote gisa urrezko 200 dukat, 4 behi, 2 marko pialaba zen.
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suko zilarrezko katilua, 4 ohe oso, soinekoak, arreoa
eta kutxa agindu zituen. Hori jasotzen zutenean, Katalina Zubiaurre emazteak bere seniparteari uko egin
eta eskubideak Frantzisko Zubiaurre anaiaren esku
geratuko ziren.
Doteko 160 dukat Joan Artiga eta Maria Artazubiaga emaztearentzat izango ziren. Haietako 30 dukat
Artigako zorrak ordaintzeko izango ziren, eta beste
130 dukatak Frantzisko Artigaren anai-arrebei beren
senipartea ordaintzeko. Beste 40 dukat (guztizko 200
dukatak osatzerainokoak) Frantzisko Artiga eta Katalinarentzat izango ziren; baita 4 behi, 4 ohe, zilarrezko
katilua, kutxa, etab. ere.

senipartea kobra zezan. Esteban, Ana eta Grazia Artiga anai-arrebei 35na dukat agindu zizkieten seniparteagatik. Diru haiek segurtatu egingo zituzten Joan
Artigaren fidatzaileek.
Bestalde, alde bakoitzak konpromisoa hartu zuen
bere fidatzaileak ezkontza-kontratu hartatik onik eta
kalterik gabe atertzeko. Zestoako alkate Migel Artazubiaga bertan zelarik, ezkontza-kontratua bereziki
berronesteko bere aginpidea erabili zuen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Aisoro bikarioa, Joan
Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Joanes
Ibañeta eta Joanes Garratza apaizak.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan zirela,
Domenja Akoabarrenak 40 dukat 8 egun barru Joan Artigak eta Maria Artazubiaga emazteak, eta
emango zizkien Joan Artigari eta Maria emazteari. hauen fidatzaileek, eta Domenja Akoabarrenak eta
Beste 40 dukat urtebete barru; beste 40 dukat handik bere fidatzialeek, zin egin zuten ezkontza-kontratuak
urtebetera; eta azken 40 dukatak handik beste urte- zioena bete egingo zutela.
betera. Katalinari eta Frantzisko Artigari 40 dukat, 4
Ondoren, Joan Artigak eta emazteak, eta Domenja
ohe, 4 behi, etab., hauek eskatu ahala emango zizkien
alargunak, obligazio-agiria egin zuten, alde bakoitzak
Domenja amak.
bere fidatzaileak ezkontza hartatik onik eta kalterik
Domenja Akoabarrena alargunak agindutako gabe atera zitzan.
dotearen fidatzailetzat Iraetako Nikolas Martinez
Horiek egin ondoren, Katalina Zubiaurrek onartu eta
Egiakoa jauna eta Arroako Joan Armendia aurkeztu
zituen. Hauek beren eginkizuna onartu egin zuten, eta berriz onetsi zuen egun hartan Akoabarrenan ezkondu
aurretik bere aita zenaren eta amaren ondasunetatik zedotearen saneamenduaz arduratuko ziren.
gozkion seniparte eta eskubideak anaia Frantzisko ZuEzkontza hura legezko seme-alabarik izan gabe biaurreri emateko egindako agiria. Anaiaren alde eginhausten baldin bazen, seme-alabak adinez nagusi izan dako herenaren eta bostenaren hobekuntza ere onartu
baino lehen hiltzen baldin baziren, edo testamentu- zuen. Bere dotea jasotzea zen horretarako baldintza
rik egin gabe hiltzen baldin baziren, alde bakoitzak bakarra. Migel Artazubiaga alkateak bere aginpidea
ezkontzara ekarritako ondasunak bere jatorrizko en- erabili zuen agiri hura sendotzeko.
borrera itzuliko ziren. Ezkontza aldian irabazirik sorAzkenik, Katalina Zubiaurrek, senarraren baimetzen baldin bazen, erdi bana joango ziren enbor batera
naz, zin egin zuen anaia Frantzisko Zubiaurreri eseta bestera.
kubideak emateko egindako agiriak zioena bete eginJoan Artigak eta Maria emazteak emandako onda- go zuela (ikus [XVI. m. (40-II) 3] agiria).
sunak hipotekatuta geratuko ziren Domenjak eman- 1540-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauadako dotearen segurtasun gisa, Katalinaren alde.
ren aurrean Margarita Artigak eta Esteban Artigak
Frantzisko Artigaren Margarita Artiga arreba zaha- bere seniparteagatik Artigako (edo Ertxiñondoko)
rrenarentzat 40 dukat izendatu zituzten, bere garaian ondasunetan zituzten eskubideak anaia Frantzisko
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Artigari utzi zizkioten. Hain zuzen Frantzisko eta Katalina Zubiaurreren ezkontza-kontratuan Margaritari
40 dukat eta Estebani 35 dukat agindu zizkioten, dote
gisa bere garaian emateko. Frantzisko Artigaren alde
uko egiteko agiria Migel Artazubiaga alkateak ere
bere aginpideaz onetsi zuen.
Margarita eta Esteban 12 eta 14 urte baino gehiagokoak eta 25 baino gutxiagokoak zirenez gero, zin
egin zuten agiriak zioena bete egingo zutela. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza, Joanes Ibañeta eta Antonio Lizarrarats apaizak (ikus [XVI. m.
(40-II) 5] agiria).
- 1540-II-5ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Artiga, Maria Sebastian Artazubiaga emaztea eta Frantzisko Artiga semea
azaldu ziren. Frantzisko Katalina Zubiaurrerekin hiru
egun lehenago ezkondu zenean, Domingo Lizarrarats
semea, Domingo Amilibia eta Blas Artazubiaga fidatzaile gisa aurkeztu zituzten.
Fidatzaileak arduratuko ziren Artiga etxearen (oraingo Arteagagaraikoa edo Ertxiñondoren) eta gainerako ondasunen saneamenduaz. Joan, Maria Sebastian eta Frantziskok konpromisoa hartu zuten fidatzaileak ezkontza-kontratutik (edo fidantza hartatik) onik
eta kalterik gabe ateratzeko. Horretarako hipotekatu
egin zituzten Artiga (Ertxiñondo) etxea, errementeria,
Altamira etxea eta beren ondasunak.

31. irudia. Artigako etxe berriak.

Margarita, Ana eta Grazia arrebei eta anaia Estebani Artiga baserrian zegokien senipartea ordaintzeko
izango zen. Fidatzaileen oniritziaz 40 dukatak Joan
Artigak eta emazteak jaso zituzten, eta Domenjari ordainagiria eman zioten.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Antonio LizaOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Antonio
rrarats apaiza, Pedro Martinez Baltzolakoa eta Pedro
Lizarrarats, Joanes Garratza, Domingo Garratza eta
Akoa (ikus [XVI. m. (40-II) 6] agiria).
Tomas Amilibia (ikus [XVI. m. (40-II) 28] agiria).
- 1540-II-15ean, Zestoan, Estaban Eztiolaren au- 1540-VI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrirrean Domenja Akoabarrena aurkeztu zen. Bertan ziren Joan Artiga, Maria Artazubiaga emaztea, eta Do- bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Joan Artiga
mingo Lizarrarats eta Domingo Amilibia fidatzaileak. eta Maria Sebastian Artazubiaga emaztea, Frantzisko Artiga semea eta Katalina Zubiaurre erraina, Blas
Domenjak Joan Artigari eta emazteari 40 dukat Artazubiaga eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibia
eman zizkien, Frantzisko Artiga eta Katalina Zubiau- (Joan Artigaren eta emaztearen fidatzaileak) eta Dorreren ezkontza-kontratuan agindutako dotearen le- menja Akoabarrena (Martin Ibañez Zubiaurrekoaren
hen ordainketa gisa. Diru hura Frantzisko Artigaren alarguna).
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32. irudia.
Edarritzagagoeneko
errota.

Frantzisko Artiga Katalina Zubiaurrerekin ezkondu zenean, Domenjak Katalina alabari dotea agindu
zion, eta egun hartan 40 dukat eman zizkien Joan
Artigari eta emazteari. Dotearen bigarren ordainketaepeari zegokion kopurua zen hura.

Katalina Zubiaurreren doteagatik egin zuten dohaintza hura Joan Artigak eta emazteak. Lekuko
hauek izan ziren: Migel Artazubiaga alkatea, Joanes
Ibañeta apaiza eta Domingo Errekondo (ikus [XVI.
m. (40-VI) 15] agiria).

Diru harekin Joan Artigak eta emazteak Zestoako
hiribilduan etxea erosi zuten. Haien beste seme edo
alaba batentzat izango zen, eta zegokion seniparteagatik emango zioten etxea. Etxe-saltzaileak Joan Bengoetxea, Pedro Egaña eta Esteban Edarritzaga (Sebastian Artazubiaga zenaren suhiak) izan ziren. Erositako
etxeak alde batetik Joan Legardaren etxea zuen, beste
aldetik Ana Errezustaren eta Maria Liliren etxea, eta
aurreko aldetik kalea.

- 1540-X-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Etxenagusia, honen aita
Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan Egaña “Torres” azaldu ziren. Joan Etxenagusiak ahalordea eman
zien aitari eta Joan Egañari, hari egindako zorrak kobra zitzaten. Zordunak auzitara eraman ahal izango
zituzten, eta desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko ahalmena ere bazuten.

Ahalordea jasotakoek Joan Etxenagusiaren ondaOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Migel Artazu- sunak kudeatu ahal izango zituzten, komeni zenean
biaga alkatea, Domingo Errekondo eta Asentzio Arretxe. salduz edo behar ziren izapideak eginez. Lekuko
hauek izan ziren: Migel Altzate, Bartolome Loiola eta
Jarraian Joan Artigak eta emazteak Frantzisko se- Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (40-X) 6] agiria).
meari eta Katalina errainari etxeko upelak eman zizkieten, baina haiek bizi ziren artean gurasoekin erdi 1.8. Domenja Akoabarrenaren kontratuak
bana erabiliko zituzten. Gainerako etxeko tresneria
ere eman zieten, eta hiru ardi eta hiru ahuntz ere bai. - 1540-II-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriOheak gurasoenak izango ziren; eztainuzko bi plater bauarengana Domingo Lizarrarats aita eta Domenja
eta kutxa ertaina ere bai.
Akoabarrena hubildu ziren. Domenja, hain zuzen,
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- 1540-XI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena eta Asteasuko
Gontzalo Agirre azaldu ziren. Gontzalok Domenjaren
senar Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari 10,5 dukateko zorra egin zion. Martin zenari 8 dukat ordaindu
zizkion, eta Domenja alargunari beste 2,5 dukat. Beraz, Domenjak (seme-alaben tutore eta zaintzaile ere
Egun hartan, ordea, Domingo Lizarraratsek zor izanik) ordainagiria eman zion asteasuarrari.
osoaren azken 21 dukatak errealetan ordaindu zituen,
Lekukoetako bi Asentzio Arretxe eta Grazian Ezeeta Domenjak (bere eta bere seme-alaben izenean) ordainagiria eman zion Domingo Lizarraratsi, lekuko ho- narro zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (40-XI) 4]
nako hauek izanik: Joan Artiga, Asentzio Arretxe eta agiria).
Arroako Joan Oliden (ikus [XVI. m. (40-II) 29] agiria).
- 1540-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola es- 1540-III-25ean, Zestoako errebalean, Martin In- kribauaren bidez Zumaiako Beltran Mantzizidodok obligazio-agiria eman zion Domenja Akoabarre- rrek obligazio-agiria eman zion Zestoako Domenja
nari, Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Domenja Akoabarrenari; izan ere, lehenago, Beltranek premia
Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna zen, eta bien zuenean Domenjak 2 dukat maileguz eman zizkion.
Beltranek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
seme-alaben tutore eta zaintzaile ere bai.
zion. Lekuko Arroako Joan Egaña “Torres” eta GraMartin Indok Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari, hura zian Leizaola, eta Zestoako Asentzio Arretxe izan zibizi zenean, hezitako idi parea zorretan erosi zion. Egun ren (ikus [XVI. m. (40-XI) 16] agiria).
hartan, Domenja alargunari urtebeteko epean 15 duka- 1540-XI-18an, Aiako Altzolan, Blas Artazubiateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartu zuen, lekuko
zestoar hauek izanik: Asentzio Arretxe, Joango Amilibia ga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik,
Zestoako Domenja Akoabarrena (Martin Ibañez Zueta Pedro Arretxe (ikus [XVI. m. (40-III) 25] agiria).
bere eta Martin Ibañez Zubiaurrekoa senar zenaren
seme-alaben tutore eta zaintzaile gisa ere bazegoen.
Domingok egun hartara arte zenbait tratu izan zituen
Martin Ibañezekin eta Domenjarekin, eta auziak ere
izan zituzten korrejidorearen aurrean eta beste zenbait
epaileren aurrean.

33. irudia. Oikiako
Mantzizidorraundi edo
Lore.
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biaurrekoaren alarguna) eta seme Frantzisko Zubiau- dukatak Joan Sorazuri, Domingo Arretxe-Etxenagurre, eta, bestetik, Aiako Joan Zozaberro eta Zarauzko siari eta Joan Zugastiren emazteari ordaindu behar
zizkien.
Joan Ortiz Ganboakoa jauna.
Joan Ortizek Martin Ibañez zenari 34 dukat zor
zizkion lehendik, Martin Igartzak emandako eskubideengatik, baina egun hartan Joan Zozaberrok obligazio-agiria eman zien Domenjari eta Frantzisko semeari 34 dukatak epeka ordaintzeko. Urtebete barru
12 dukat ordainduko zizkien, eta handik aurrera 11na
dukat hurrengo bi urteetan.

Hala ere, denak ados izanik, salerosketa hura
deuseztatu egin zuten.
Hariztia Joan Zugastik bereganatu egin zuen, eta
Joan Egañak bere 20 dukatak ez zituen ordaindu beharko. Lekuko Joan Lizarrarats, Joan Armendia eta
Domigo Arretxe-Etxenagusia izan ziren (ikus [XVI.
m. (40-I) 45] agiria).

Lekuko hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, Grazian Ezenarro, Martin Arrona eta Martin Artzuriaga.

- 1540-I-30ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Zugasti eta Joan Igarategi elkarJarraian, leku berean, Zarauzko Domingo Olazabal- tu ziren. Joan Zugastik Joan Igarategi lehengusuari bi
egik obligazio-agiria eman zion Frantzisko Zubiau- harizti saldu zizkion 54,5 dukatean.
rreri, 15 egun barru dukat bat ordaintzeko. Lekukoak
Harizti bat, Zozoberrosasieta izenekoa, Igarategi
Martin Igartza, Migel Artazubiaga eta Antonio Lizarrarats izan ziren (ikus [XVI. m. (40-XI) 19] agiria). ondoan zegoen, eta 65 sagarrondoko azalera zuen.
mugakide hauek zituen: Igartzakoen lurrak, Larretxe- 1540-XI-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- goikoa baserriaren lurrak, Iraetako jaunaren lurrak,
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako Joan Arberen lurrak eta Domingo Arretxe-EtxenaguDomenja Akoabarrena (seme-alabak ere ordezkatuz), siaren lurrak.
eta, bestetik, Asteasuko Gontzalo Agirre-Legarreta.
Bigarren hariztiak 153 sagarrondoko azalera zuen.
Domenjaren senar Martin Ibañez Zubiaurreko zenari
Gontzaloren aita Migel Agirre-Legarretagoiena hargin Behetik Arbegoiko etxearen lurrek muga egiten ziozenak zorraren zati bat utzi zion, eta zor hura Gontza- ten, eta beste aldeetatik Larretxegoikoaren lurrek.
lok ordaindu zion egun hartan. Ondorioz, Domenjak Guztira 218 sagarrondoko azalera zuten bi lursailek.
ordainagiria eman zion. Lekuko Fernando Olazabal
medikua, Domingo Bengetxea eta Tomas Olaberria
Joan Zugasti arduratuko zen bi hariztien saneaizan ziren (ikus [XVI. m. (40-XI) 24] agiria).
menduaz. Joan Igarategi erosleak hiru zatitan ordaindu zizkion 54,5 dukatak. Zati bat dirutan, beste zati bat Joan Zugastiren zenbait zor ordainduta,
1.9. Arroako Joan Zugastiren agiriak
eta hirugarren zatia Joan Sorazuri obligazio-agiria
- 1540-I-24an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren emanda. Joan Sorazu, hain zuzen, Joan Zugastiren
aurrean Joan Zugasti eta Joan Egaña “Torres” goiti- aitaginarreba zen, eta zorra egin zion suhiak. Zor
zenekoa elkartu ziren. Bertan zeuden Joan Sorazu eta hura ere Joan Igarategik ordainduko zion, obligazioagiriaren arabera.
Domingo Arretxe-Etxenagusia ere.
Saltzaileak eroslea, eskutik helduta, bi hariztietaLehenago Joan Zugastik Joan Egañari 20 dukatean hariztia saldu zion, Igarategi azpiko atakaren on- ra sartu zuen, eta han Joan Igarategik haritz batzuen
dokoa. Joan Martinez Lasturkoa eskribauak egin zuen adarrak moztu zituen, jabetza bereganatu egin zuela
orduan salerosketa-agiria. Joan Egañak, ondorioz, 20 adieraztearren.
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34. irudia. Arroako
Igarategiberri.

- 1540-I-30ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskriLekuko honako arroar hauek izan ziren: Domingo
Arretxe-Etxenagusia, Joan Zubeltzu eta Joan Sorazu bauaren aurrean Joan Zugasti eta Joan Anton Ermua
azaldu ziren. Joan Zugastik Joan Antoni, Ermua etxe(ikus [XVI. m. (40-I) 49] agiria).
tik gertu Bolalekua eta Lopetako zingira ondoan ze- 1540-I-30ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- goen hariztia saldu zion 27 dukatean.
bauarengana Joan Zugasti eta Domingo ArretxeLursailak 108 sagarrondoko azalera zuen, eta Joan
Etxenagusia hurbildu ziren. Joanek Domingori Igarategi eta Zugasti etxeen arteko hariztia 11 dukatean Antonek prezio osoa ordaindu zion Joan Zugastiri egun
hartan. Mugarriak eta harrizko seinaleak ipini zituzten.
saldu zion.
Hariztiak mugakide hauek zituen: Joan ErrementaLurrak 54 sagarrondoko azalera zuen, eta sagarrondo-unitateak 0,25 dukat balio zuen. Hariztia mu- riren lurrak eta Joan Zugastiren lurrak.
garriztatu egin zuten, eta mugakide hauek zituen: alde
Joan Zugasti arduratuko zen hariztiaren saneamenbatean Joan Zugastiren gaztainadiko hesia, goian Debako errepidea, beste aldean Joan Arberen lurrak, eta duaz. Hain zuzen Joan Anton Ermua, eskutik helduta,
Joan Zugastik hariztira sartu zuen, eta erosleak haritz
behean Iraetako jaunaren lurrak.
batzuen adarrak moztu zituen. Horrela bereganatu
Domingo Arretxe-Etxenagusiak 11 dukat Joan So- zuen jabetza.
razuri ordaindu zizkion, Joan Zugastik Joan Sorazuri
Lekuko arroar hauek izan ziren: Domingo Arretxediru hura zor ziolako.
Etxenagusia, Joan Igarategi, Joan Zubeltzu apaiza eta
Saltzaileak eroslea eskutik heldu eta hariztira sartu Domingo Sorazu. Azpimarratu beharra dago Arroan
zuen, eta Domingok haritz batzuen adarrak moztu- garai hartan bolalekua bazutela (ikus [XVI. m. (40-I)
ta jabea zela jakinarazi zuen. Lekuko honako arroar 51] agiria).
hauek izan ziren: Joan Zubeltzu apaiza, Joan Igara- 1540-I-30ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskritegi, Joan Anton Ermua eta Domingo Sorazu (ikus
bauarekin arroar hauek elkartu ziren: Joan Zugasti eta
[XVI. m. (40-I) 50] agiria).
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Joan Sorazu aitaginarreba, Joan Igarategi, Joan Anton
Ermua eta Domingo Arretxe-Etxenagusia.
Lehenbizi Joan Igarategik obligazio-agiria eman zien
Joan Zugastiri eta Joan Sorazuri. Joan Zugastiri 12,25
dukat emango zizkion hurrengo igandean, eta Joan Sorazuri 21 dukat maiatzaren hasierarako. Gainera Joan
Igarategik bere aitaginarreba Joan Perez Areitzagakoak
Joan Zugastirentzat egindako ordainagiria ekarriko
zion; izan ere, Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Domingo Arronari Joan Zugastik egindako 10 dukateko
zorra eta auzi-gastuak ordaindu zizkion, baina egun
hartan Joan Zugastik hariztia Joan Igarategiri emanda ordaindu zuen zor hura. Beraz, hurrengo igandean
Joan Perez Areitzagakoa aitaginarrebaren ordainagiria
emango zion Joan Igarategik Joan Zugastiri.
Ondoren, Domingo Arretxe-Etxenagusiak obligazio-agiria eman zion Joan Sorazuri. 22 dukat hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zizkion.
Joan Zugastik 11 dukatean saldutako hariztiagatik
egindako zorraren zati bat zen, eta beste 11 dukatak
Domingok Joan Igarategiri egindako zorra ordaindu
ziotelako ipini zituen obligazio-agirian.

ren hasierarako 10 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Zugastik saldu zion hariztiaren
prezioaren zatia zen.
Bestalde, Joan Igarategik Domingo Arretxe-Etxenagusiari ordainagiria eman zion, lehenago Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren aurrean egindako
obligazio-agiriko zorra ordaindu egin ziolako.
Agiri hauetan guztietan lekuko honako hauek izan
ziren: Joan Zubeltzu apaiza, Domingo Sorazu eta
Joan Itziar (ikus [XVI. m. (40-I) 52] agiria).
- 1540-II-13an, Zestoan, Arroako Joan Zugasti eta
Joan Baltzola aurkeztu ziren Zestoako Blas Artazubiaga eta Azpeitiko Joan Akemendi eskribauen aurrean. Joan Zugasti, gainera, Arroako Joan Larretxeren ordezkari ere bazen.

Joan Zugastik Joan Baltzola salatu egin zuen korrejidorearen aurrean, joandako irailean bidera irten
eta traidore deitu ziolako. Joan Baltzolak ere salatu
egin zuen Joan Zugasti, irailean harriak bota eta besoan eta beste leku batzuetan jo zuelako. Joan Larretxek zioenez, berriz, Joan Baltzolak arropatik heldu
Jarraian Joan Anton Ermuak Joan Zugastiri eta bultzaka erabili zuen, Azpeitiko plazatik irtenarazobligazio-agiria eman zion, hurrengo maiatza- teraino.

35. irudia. Arroako
Zugastiberri.
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Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro
Ondorioz, bi aldeek auzi kriminalak zituzten Gipuzkoako korrejimenduan, baina bi aldeek auzi haiek Akoa, Esteban Akertza eta Joanes Ibañeta apaiza.
bertan behera uztea erabaki zuten. Eskea egin zioten
Jarraian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean,
korrejidoreari horretarako baimena eman zezan.
Joan Baltzolak konpromisoa hartu zuen Joan ZugasHortik at, Joan Larretxek auzi zibila zuen Joan tik arbitro epaileei ahalmena emateagatik isun edo ziBaltzolarekin (emaztearen anaiarekin), Baltzolan gorrik izan baldin bazezakeen salaketarik ez egiteko.
emazteari zegokion senipartea ordaintzen ez ziolako.
- 1540-III-21ean, Zestoan, Domingo Eztala erreAuzi zibil hura bere ohiko bideari jarraituko zitzaion.
toreak eta Antonio Lizarrarats apaizak auzi-gastuak
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban zehazteko hartutako epea beste 15 egunez luzatzea
Eztiola eskribaua, Domingo Arrona eta Joan Martinez erabaki zuten. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian zestoar hauek izan ziren lekuko: Pedro
Amilibikoa (ikus [XVI. m. (40-II) 23] agiria).
Martinez Baltzolakoa, Migel Artazubiaga, Esteban
- 1540-III-11n, Iraetako burdinolaren atarian, Blas Eztiola eta Pedro Akoa.
Artazubiaga eskribauaren aurrean arroar hauek ager- 1540-IV-11n, Zestoan, Nikolas Martinez Egiakoa
tu ziren: batetik, Madalena Larretxe-Baltzola, Joan
Larretxe senarra eta Joan Zugasti, eta, bestetik, Joan eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitroek ere beste 15
egun luzatu zuten beren epaia emateko epea. Blas ArBaltzola (Madalenaren anaia).
tazubiagak idatzitako agirian lekuko hauek izan ziren:
Bi aldeek auzia zuten, Madalenak Baltzola etxean Fernando Olazabal, Domingo Lizarratas (semea?) eta
zuen senipartea anaiari eskatu eta honek ematen ez Esteban Eztiola.
ziolako. Auzi hartan, gainera, Joan Zugastik hainbat
- 1540-IV-25ean, Zestoako zubian, arbitro epaileek
gastu eginak zituen.
aho batez beren epaia eman zuten, Blas Artazubiaga
Dena den, bi aldeek auzia arbitro epaileen esku eskribauaren eta Joanes Garratza, Esteban Akertza eta
uztea erabaki zuten, eta arbitroen epaia betetze- Martin Esteban Makatzaga lekukoen aurrean.
ko konpromisoa ere hartu zuten. Nikolas Martinez
Arbitroek kondenatu egin zuten Joan Baltzola
Egiakoa eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zestoarrak
izango ziren bi arbitroak. Gainera, ordura arte egin- arreba Madalenari urrezko 68 dukat ordaintzera. Aita
dako auzi-gastuak zehazteko beste bi arbitro hauek Joan Baltzolaren eta ama Grazia Baltzolaren herenizendatu zituzten: Domingo Eztala (Itxasoko erreto- tzia eta seniparteagatik zegokion hura Madalenari.
rea) eta Zestoako Antonio Lizarrarats apaiza.
Joan Baltzolak 68 dukatak bost epetan ordainduko ziArbitroek beren epaia emateko hurrengo Pazko ga- tuen: hurrengo Eguberrietan 8 dukat, eta handik aurrera
rizumakotik 15 eguneko epea zuten. Hala ere, behar urtero 15 dukat beste lau alditan urteko tarteaz. Bigarren,
izanez gero, epea beste 15 egunez luzatzea bazeukaten. hirugarren eta laugarren ordainketak (guztira 45 dukat)
Joan Baltzolak ganadutan egin ahal izango zituen.
Epaia betetzen ez zuen aldeak 200 dukateko isuna
Bestalde, Domingo Eztalak eta Antonio Lizarrarats
ordainduko zuen. Isunaren erdia errege-ganberarentzat izango zen, eta beste erdia alde obeditzailearen- arbitroek erabaki zutenez, Joan Zugastik 16 dukateko
tzat. Madalena Larretxe-Baltzolak, emakume ezkon- auzi-gastuak egin zituen, eta haiek Joan Baltzolak ordua zelako, zin egin zuen konpromiso-agiriak zioena daindu behar zizkion: erdia hurrengo Eguberrietan,
eta beste erdia handik urtebetera.
bete egingo zutela.
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Horrez gain, lau arbitroek “betiko isiltasuna” eza- 1.10. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren eta
rri zieten bi aldeei, hau da, gai harekin ezingo zuten Joan Gartzia Lasaokoa semearen agiriak
berriz auzitara jo.
- 1540-I-4an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauarenArbitroek beren lanean San Joan Perez Idiakaitz- gana hauek hurbildu ziren: batetik Lasaon, Fernando
Lilikoa lizentziatuaren iritzia eta laguntza izan zute- Olazabal medikuaren Gallari baserrian, maizter zegoen
lako, alde bakoitzak urrezko florin bana emango zion Martin Olaskoaga, eta, bestetik, Maria Nikolas Zabalalizentziatuari. Blas Artazubiaga eskribauari ere, alde Lasao andrea. Azpeitiko Kontzejuari Lasaoko Goldaebakoitzak dukat erdi bana emango zion bere lanagatik. rrekan hartutako basoan Martinek Maria Nikolasi Lasaoko burdinolarako ikatza egingo zion. Basoa ibaiaren
- 1540-V-1ean, Arroan, Blas Artazubiagak epaia- ondoan, Joan Arraiok lantzen zuen soroan, hasten zen.
ren berri eman zien Madalenari, Joan Larretxeri eta
Martin Olaskoaga biharamunean hasiko zen egurra
Joan Zugastiri. Domingo Arrona, Pedro Altzolarats,
Pedro Akoa, Joango Amilibia eta beste zenbait lekuko mozten, eta hurrengo iraileko San Migel egunera arte
lanik ez zuen etengo. 3,5 txanpon ordainduko zion
izan ziren.
Maria Nikolasek karga ikatz bakoitza (1 txanpon =
Egun berean, Zestoan, Joanes Garratza, Joango 7,5 marai). Maria Nikolasek egun hartan 6 dukat (3
Arrona eta Pedro Akoaren aurrean, Blas Artazubia- dobloi) aurreratu zizkion Martini, egingo zuen lanagak Joan Baltzolari jakinarazi zion arbitroek erabaki gatik, eta beste 3 dukat lehenago aurreratu zizkion.
zutena (ikus [XVI. m. (40-III) 13] agiria).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1540-IX-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Domingo Arrona, Asentzio Igartza eta Joan Ezenarro?
bauaren bidez Arroako Joan Zugastik ordainagiria mandazaina (ikus [XVI. m. (40-I) 5] agiria).
eman zion Joan Baltzolari. Lehenago Madalena La- 1540-I-11n, Zestoako errebalean, Esteban Ezrretxerekin izandako auzian arbitro epaileek epaia
eman zuten, eta hurrengo Eguberrietan ordaindu be- tiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Joan
harreko 8 dukatak (auzi-gastuei zegozkienak) Joan Gartzia Lasaokoa zestoarra eta Bizkaiko Enkartaziotako Muskiz herriko Santxo Rojo jauna. Zestoarrak
Baltzolak eman egin zizkion Joan Zugastiri.
bizkaitarrari 20 dukat eman zizkion, eta honek hari
Lekuko Domingo Arrona, Migel Artazubiaga eta hurrengo martxoan zehar Beduako errenterian balio
San Joan Etxegarai izan ziren (ikus [XVI. m. (40-IX) horretako burdin mea emango zion. Lekuko Zestoako
Joan Fernandez Arreitzakoa, Pedro Akoa, Blas Arta30] agiria).
zubiaga eta Joan Ezenarro izan ziren, eta Muskizko
- 1540-X-16an, Iraetan, Nikolas Martinez Egiakoa Joan Rigada. Agiran Bizkaia konderri eta jaurerri zela
arbitro epaileak Joan Zugastik Arroako beste zenbait adierazten da (ikus [XVI. m. (40-I) 15] agiria).
eliztarrekin zuen auzian epaia emateko epea 15 egun
- 1540-I-22an, Zestoako Lasaon, Esteban Eztioluzatu zuen. Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
Joanes Garratza, Martin Arzallus eta Martin Arano la eskribauarengana hauek hurbildu ziren: batetik,
Aizarnako Martin Legarda eta emazte Maria Aurreizan ziren lekuko.
koetxea, eta, bestetik, Maria Nikolas Zabala-Lasao,
Egun berean, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean Lasaoko andre alarguna.
Domingo Arrona arbitroak ere 15 egunez luzatu zuen
Senar-emazteek Maria Nikolasi obligazio-agiria
auzian epaia emateko epea (ikus [XVI. m. (40-X) 11]
eman zioten, urtebete barru 53 dukat eta 15,5 txanpon
agiria).
- 66 -

(1540)

36. irudia. Lasaoko
Olatxo.

emateko konpromisoaz. Diru haren zati bat lehendik
Martin Legardaren izen-deitura bereko aitak eta Maria Joango Legarda amak zor zioten. Beste zati bat
(38 dukat eta 15,5 txanpon osatzerainokoa) Martin
Legardak hartu zion Maria Nikolasi anai-arrebei senipartea ordaintzeko. Beste 15 dukat Martin eta Maria
emazteak gaixo egon zirenean hartu zizkioten Maria
Nikolasi.

Joan Akertza Maria Akertza zenaren aita zen, eta
Katalina Lasaoren alarguna ere bai. Auzia zuen Maria Nikolasekin eta Joan Gartzia semearekin Lasaoko
etxean Katalinari zegokion seniparteagatik.

Senar-emazteek Aizarnan zeukaten Legarda etxea,
bere baratze eta sagastiarekin, hipotekatu egin zuten
Maria Nikolasi zor osoa ordaindu arte. Lekuko honako
hauek izan ziren: Joan Ezenarro mandazaina, Asentzio
Arretxe, Joan Ereño eta Azpeitiko Pedro Urkidi.

Bi arbitroek epaia eman zuten. Maria Nikolasek
eta Martin Gartzia Lasaokoa senar zenak Katalinari, Mariari eta Joan Akertzari ordura arte zenbait ordainketa egin zizkieten, elizako gastuak eta Katalinak
testamentuan agindutakoak, adibidez, eta aurrerantzean agindutakoa bete egingo zuten.

Katalina zenaren gurasoak Joan Gartzia Lasaokoa
eta Ana Artazubiaga izan ziren. Katalinaren anai-arreba ziren Maria Lasao eta Joango Lasao.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Horrez gain Joan Akertzari Maria Nikolasek eta
Maria Aurrekoetxeak, emakume ezkondua zelako, zin
egin zuen obligazio-agiriak agindutakoa bete egingo semeak 130 dukat 3 epetan ordainduko zizkioten: 40
dukat hurrengo Eguberrietan, handik urtebetera beste
zuela (ikus [XVI. m. (40-I) 38] agiria).
40 dukat, eta handik urtebetera azken 50 dukatak.
- 1540-VI-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriHortik at Joan Akertzak ezingo zien ezer eskatu
bauaren aurrean Domingo Ibañez Arrietakoa batxilerra eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua Maria Nikolasi eta semeari. Lekuko zestoar hauek
aurkeztu ziren. Batxilerra eta lizentziatua arbitro epai- izan ziren: Joan Artiga, Joan Martinez Lilikoa apaiza,
le ziren, bata Joan Akertzak izendatua, eta, bestea, Joango Amilibia eta Domingo Arrona.
Maria Nikolas Zabala-Lasaok eta seme Joan Gartzia
Gero Esteban Eztiolak epaiaren berri eman zien
Lasaokoak izendatua.
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Ondorioz, Domingo Ostolatzak ahalordea eta esJoan Akertzari eta Joan Gartzia Lasaokoari. Lekuko
Joan Fernandez Olazabalgoa eta Asentzio Arretxe kubide guztiak eman zizkion Maria Nikolas ZabalaLasaori, zor osoa Esteban Edarritzagari, Joan Otaeizan ziren.
giri, Joan Aranori, Martin Legardari eta Joan Goro- 1540-VI-24an, Aizarnan, Esteban Eztiolak epaia- sarriri kobra ziezaien. Lekuko hauek izan ziren: Nikoren berri Maria Nikolas Zabala-Lasaori eman zion, le- las Segurola, Joan Gartzia Lasaldekoa eta Domingo
kuko hauek bertan zirela: Joan Fernandez Arreitzakoa Etxegarai.
eta Martin Arano (ikus [XVI. m. (40-VI) 20] agiria).
Egun berean, Zestoako hiribilduan, Esteban Ez- 1540-XI-20an, Beduan, Esteban Eztiola eskri- tiola eskribauaren aurrean Mateo Urbieta jostuna eta
bauarekin Aiako Domingo Ostolatza (Altzolarats jau- Maria Nikolas Zabala-Lasao azaldu ziren. Esteban
regiko burdinolako olagizona) eta Maria Nikolas Za- Edarritzagak lehenago Mateo Urbietari 20 erreal eta
bala-Lasao andrea elkartu ziren. Lehenago, Zestoako 20 maraiko zorra egin zion.
Esteban Edarritzagak eta Joan Otaegik 12 kintal burZorra ordaintzen ez ziolako, Mateok Esteban auzidina pletina eta 15 errealeko zorra egin zioten. Joan
tara eraman zuen, baina Maria Nikolasek Mateori,
Arano eta Martin Legarda fidatzaile ziren.
Fernando Olazabal medikuaren bidez, zorra ordaindu
Domingo Ostolatzari zorra ordaindu ez ziotelako, egin zion, hau da, 20 erreal eta 20 marai, eta auziNikolas Segurola merioordeak preso hartu zituen Es- gastuen 4,5 erreal eman zizkion.
teban Edarritzaga, Joan Arano eta Martin Legarda.
Mateok ahalordea eta eskubideak eman zizkion
Orduan Joan Gorosarri mazolaria zordunen fidatzaile
egin zen, eta Lasaoko Maria Nikolas andreak Domin- Maria Nikolasi, zorra Esteban Edarritzagari kobra ziego Ostolatzari zorra ordaindu egin zion, hau da, 12 zaion. Lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Lilikoa
kintal burdina pletinatan, 15 erreal, lehen auzi-gas- apaiza, Joan Martinez Amilibikoa, Frantzisko Olazabal
tuen 10 erreal eta bigarren auzi-gastuen 1.028 marai. eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (40-XI) 20] agiria).

37. irudia. Beduaundi.
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1.11. Blas Artazubiaga eskribauaren
tratuak

Blas Artazubiaga agertu ziren. Blasek Joani 10 kintal burdina pletinaren balio dirutan eman zion egun
hartan, eta Joanek zorra hurrengo abuztuko Andre
- 1540-II-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak Beduan
bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Joan Ar- emanda.
tiga eta bere emaztea, eta, bestetik, Blas Artazubiaga
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro
eskribaua. Joanek Blasi lehenago egindako zorraren
4 dukat ordaindu zizkion, eta horrez gain Joanek eta apaiza, Gregorio Elizalde eta Martin Otxoa Ermukoa
emazteak Blasekin egun hartara arte izandako tratuen (ikus [XVI. m. (40-V) 27] agiria).
kontuak egin zituzten. Zorrak ordainduta geratu ziren
- 1540-VIII-25ean, Zumaian, Joan Arbestain eseta elkarri ordainagiria eman zioten.
kribauaren aurrean bertako Joan Lopez Arteagakoa
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio eta Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua agertu ziren.
Lizarrarats apaiza, Pedro Akoa eta Asentzio Arretxe Blasek Joan Lopezi zilarrezko 110 erreal (edo urrezko
10 dukat: 1 dukat = 11 erreal) maileguz eman zizkion,
(ikus [XVI. m. (40-II) 42] agiria).
eta Joan Lopezek zorra hurrengo Domu Santu egun- 1540-III-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ean ordainduko zion.
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Blas
Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan Indo, Joan
Artazubiaga eskribaua, eta, bestetik, Joan Amilibia
hargin-maisua eta San Joan Amilibia semea. Amili- Bergara eta Joan Fernandez Dorrekoa (ikus [XVI. m.
biko baserria (Zestoako partekoa) bere ondasunekin (40-VIII) 34] agiria).
Blas Artazubiagarena zen orduan, baina lehenago har- 1540-IX-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrigin-maisuarena eta bere semearena izan ziren. Egun
hartan Blasek aita-semeei hurrengo abuztuko Andre bauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-EtxenaguMariaren egunera arte dukat batean eman zien erren- sia eta Blas Artazubiaga eskribaua aurkeztu ziren. Esteban eskribauak eta Domingok Blas eskribauari obligatan etxea bere ondasunekin.
zio-agiria eman zioten, hurrengo Pazko garizumakoan
Errentamendu-agirian lekuko zestoar hauek izan 246 anega kare emateko. Anton Arretxeren etxe ondoan
ziren: Nikolas Martinez Egiakoa, Kristobal Indo eta Blasek zeukan orubean utziko zioten karea, lehenago
Joan Bengoetxea gaztea (ikus [XVI. m. (40-III) 12] kopuru hori Blasi maileguz hartu ziotelako.
agiria).
Agirian lekuko Zestoako Urbano Txiriboga, Joan
- 1540-III-22an, Zestoako errebalean, Esteban Artiga eta Joango Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m.
Eztiola eskribauarekin Arroako Joan Igarategi eta (40-IX) 21] agiria).
Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua elkartu ziren.
- 1540-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiola esJoanek eta Blasek egun hartara arte izandako tratuen
kontuak egin zituzten, eta Joanek atera zitzaion zorra kribauaren bidez Fernando Olazabal medikuak eta
ordaindu egin zion Blasi. Honek ordainagiria eman emazte Marina Larretxek 10 dukaten ordainagiria
zion lekuko hauek bertan zirela: Fernando Olazabal eman zioten Blas Artazubiagari. Lehenago Blasek
medikua eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (40- obligazio-agiria eman zion Marinari, 50 dukat osatu
arte urtero 10 dukat emateko (ikus VI ZESTOA XVI.
III) 12] agiria).
MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-II)
- 1540-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 14] agiria). Egun hartan urte hartako 10 dukatak orbauaren aurrean Arroako Joan Igarategi eta Zestoako daindu zizkion. Marina Larretxek, emakume ezkon- 69 -
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38. irudia.
Aizarnazabalgo
Amilibiaundi.

- 1540. urteko abenduan, Zestoan, Esteban Eztiola
dua zelako, zin egin zuen ordainagiriak zioena bete
egingo zuela. Lekuko Frantzisko Artiga, Asentzio eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zordun batek
Arretxe eta Pedro Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. eta Aizarnako San Joan Etxegarai fidatzaileak Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari maileguz 24 kintal
(40-IX) 24] agiria).
burdina pletinaren balioa hartu zioten. Zorra bi epetan
- 1540-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ordainduko zioten, Oria ibai ertzeko Geletako errentebauaren aurrean Blas Artazubiaga eskribaua, Joan rian burdinak emanda: 12 kintal hurrengo EguberrieArtiga eta honen seme Frantzisko Artiga azaldu zi- tan, eta beste 12 kintal hurrengo Pazko garizumakoan.
ren. Blasek aita-semeei maileguz 6 dukat eman zizLekukoetako bi Asentzio Arretxe eta Joango Amikien, eta hauek zorra hurrengo Domu Santu egunean
ordainduko zioten. Lekuko Joan Gorosarri, Asentzio libia izan ziren (ikus [XVI. m. (40-XII) 1] agiria).
Arretxe eta Pedro Goienetxea izan ziren (ikus [XVI.
- 1540-XII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrim. (40-IX) 34] agiria).
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Martin
- 1540-XI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Indo zorduna eta Joan Martin Indo eta Joan Kortazar
bauarengana Blas Artazubiaga eskribaua hurbildu fidatzaileak, eta, bestetik, Blas Artazubiaga hartzekozen. Blasen seme Meltxor Artazubiaga turkoek ga- duna. Martin Indok kintal burdina askoko zorra egin
leretan preso zeukaten, eta Guipuzkoako Batzar Na- zion lehenago Blasi, Joan Martinez Amilibikoa, Dogusietan, Mutrikun, 5.000 marai eman zituzten hura mingo Amilibia eta Esteban Eztiola eskribauen bidez
askatzeko. Agindua eman zioten Barakaldoko Burtze- egindako obligazio-agiri eta hipotekek adierazten zuñako Andre Mariaren komentuari eta bertako komen- tenez.
dadoreari horretarako.
Zor osoaren zati bat ordainduta zeukan Martin InBlas Artazubiagak ahalordea eman zion Zestoako dok, eta egun hartan, kontuak eginda, ordaintzeko 66
Joanes Ibañeta apaizari, diru hura kobra zezan. Le- kintal burdina pletina falta zirela erabaki zuten. Lekukoetako bat Asentzio Arretxe izan zen (ikus [XVI. henagoko obligazio-agiriek indarrean jarraituko zuten
66 kintal haiek ordaindu arte.
m. (40-XI) 8] agiria).
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Pagino, Martin Intxaurregi eta San Joan Amezketa (ikus [XVI. m.
(40-XII) 3] agiria).

1.12. Joan Fernandez Arreitzakoa
hauspaginaren agiriak

Lanak amaitutakoan bi adituk balioetsi egingo zuten zurginen lana. Hura ordaintzeko Joan Fernandezek 4 dukat aurreratu zizkien, eta gainerakoa oholak
egin ahala ordainduko zien.

Lekuko Zestoako Domingo Bengoetxea eta Domingo Azpuru, eta Arroako Joan Baltzola izan ziren
- 1540-I-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren (ikus [XVI. m. (40-II) 20] agiria).
aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan Bengoetxea
- 1540-III-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrieta Joan Egaña, eta, bestetik, Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina. Joan Fernandezek beste bi zes- bauarengana hauek hurbildu ziren: batetik Joan Fertoarrei maileguz 15 kintal eta 19 libra burdina pletina- nandez Arreitzakoa, eta, bestetik, Pagion bizi zen Matan eman zien, eta hauek zorra hurrengo Pazko gari- ritn Aizpuru eta Aiako Nikolas Urozperoeta.
zumakoan ordainduko zioten, burdinak (zerga guztiak
Martinek eta Nikolasek Joan Fernandezek Txiriboordaindurik) Beduako errenterian utzita.
gako presaren ondoan eta Bengoetxea aldean zeuzkan
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro basoetatik itsasontzi-oholak egingo zizkioten. Guztira
Arretxe, Tomas Amilibia eta San Joan Elgoibar (ikus 2.000 beso inguruko luzera osatuko zuten, eta denak egin
eta Oikiako errenteriaraino garraiatuta emango zizkioten
[XVI. m. (40-I) 43] agiria).
Joan Fernandezi, hurrengo maiatzaren amaierarako.
- 1540-II-11n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Fernando Zubeltzu eta
Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina azaldu ziren.
Joan Fernandezek Txiribogako presatik gertu zeukan
basoan, Fernandok 100 karga ikatz egingo zizkion
hurrengo Pazko garizumakorako. Karga ikatz bakoitzaren prezioa 3 txanponekoa zen (1 txanpon = 7,5
marai).
Egun hartan 3 dukat aurreratu zizkion Joan Fernandezek, eta lanak amaitutakoan gainerakoa ordainduko zion. Lekuko Domingo Bengoetxea, Asentzio
Arretxe eta Joan Martinez Arregikoa izan ziren (ikus
[XVI. m. (40-II) 16] agiria).
- 1540-II-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan Fernandez Arreitzakoa, eta, bestetik, Debako Domingo
Areitzaga eta Domingo Berridi zurginak. Joan Fernandezek 12 haritz zituen Txiribogako presa ondoan,
eta bi zurginek haiek 20 eguneko epean bota egingo
zituzten. Gero, Pazko garizumakoa bitartean, oholak
aterako zituzten enborretatik (beso lodiera bakoitzetik
8 ohol). Oholak presaren ondoan utziko zituzten.
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Txiribogan ateratako beso oholagatik 4 sos kobratuko zuten, eta Bengoetxean egindako beso oholagatik 3,5 sos.

amaitutakoan. Prezio osoa kobratu arte, hauspoak
zestoarrarenak izango ziren. Hauspoak martxan hurrengo iraileko San Migel egunaren inguruan egongo
ziren (10 eguneko gorabeherarekin).

Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: DoJoan Fernandez bere langileekin Gernikan burdinmingo Arrona, Domingo Ezenarro eta Pedro Ziorraga
olan lanean ari zen bitartean, bizkaitarrek mantenua
(ikus [XVI. m. (40-III) 29] agiria).
ordaindu beharko zieten. Kontratuan lekuko zestoar
- 1540-III-30ean, Zestoako errebalean, Esteban Ez- hauek izan ziren: Frantzisko Lili, Asentzio Arretxe eta
tiola eskribauaren aurrean Joan Fernandez Arreitzakoa Pedro Goienetxea.
eta Bartolome Etxabe azaldu ziren. Bartolomek Joan
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Fernandezi Urbieta baserri inguruan zeuzkan ametzak
saldu zizkion, handik itsasontzi-oholak atera zitzaten. Joan Fernandez Arreitzakoak ahalordea eman zion
300 besoko luzera osatzeraino behar zen egurra saldu bere morroi Domingo Bengoetxeari, Lope Martinez
Errenteriakoari eta bere lagunei hauspoengatik 40
zion, eta beso bat loditik 8 ohol aterako zituzten.
dukateko lehen zatia kobra ziezaien (ikus [XVI. m.
Oholaren beso luzera bakoitzeko 7,5 marai edo (40-V) 11] agiria).
txanpon bat ordaindu zion Joan Fernandezek egun
- 1540-IX-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrihartan, eta biharamunean, asteazkenez, hasiko zen
basoan lanean. Bartolomek bere gain hartu zuen sal- bauaren aurrean Joan Fernandez Arreitzakoa agertu
dutako basoak saneatzeko ardura. Lekuko hauek izan zen. Iruñeko apezpikutegitik deia etorri zitzaion Joan
ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erre- Fernandezi, Maria Altzatek auzitara eraman zuelako.
torea), Joan Pagino eta Joan Mendaro apaiza (ikus Joan Fernandezek zioenez, hark Iruñean ez zeukan
inolako auzirik, eta ahalordea eman zien Donostiako
[XVI. m. (40-III) 34] agiria).
Atodo lizentziatuari eta Joan Lopez Agirrekoari, bai- 1540-V-14an, Zestoan, Bizkaiko konderri eta ta Zestoako Joan Gorosarri eskribauari ere, haren orjaurerrian zegoen Gernika hiribilduko hiru olagizon dezkari izan zitezen.
hauek azaldu ziren: Lope Martinez Errenteriakoa,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo ArroMartin Saez Basagoitikoa eta Martin Ortiz Barrutikoa. Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa haus- na, Esteban Eztiola eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI.
paginarekin elkartu ziren, Esteban Eztiola eskribaua m. (40-IX) 29] agiria).
bertan zelarik.

1.13. Aizarnazabalgo Mirubiko ondasunen
Joan Fernandezek Gernikako Uarkako burdinolan auzia

hauspo berriak eraikita martxan utziko zizkien, burdina lantzeko moduan. Ohol, kanoi, larru, burdineria eta
tresneria berriak izango ziren, eta azkenean ofizialek
ikertu eta ontzat eman baharko zituzten. Akatsen bat
baldin bazuten, zestoarrak konpondu beharko zuen, eta,
behar izanez gero, hauspo berriak egin beharko zituen.

Getariako Santxa Perez Ganboakoa (Pedro Ibañez
Aldamarkoa kapitainaren alarguna) eta bere alabak
auzitan zebiltzan Zestoako Martin Zubiaurrerekin
Aizarnazabalgo Joan Mirubiarenak izandako etxe,
errota, burdinola, baserri, baso, lur eta gainerako ondasunen jabetza eskuratu nahian.

Gernikarrek Joan Fernandez Arreitzakoari 60 dukat
ordainduko zizkioten guztira: 40 dukat hil hartako PazAuziak Gipuzkoako korrejimenduan hasita, Martinko maiatzekoan, eta beste 20 dukat burdinolan lanak ek gora jota, Valladolidko Kantzelaritzan izan zuen
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jarraipena, eta hango epaileek Santxa Perezen alde
korrejidoreak lehenago emandako epaia onetsi egin
zuten (ikus, adibidez, VI ZESTOA XVI. MENDEAN
(1538-1539) liburuko [XVI. m. (38-XI) 3] eta [XVI.
m. (39-I) 6] agiriak).
- 1540-I-13an, Azpeitian, Alvar Perez de Navia korrejidoreak Joan Mirubiarenak izandako ondasunak
exekutatzea agindu zuen, Martin Zubiaurrek 1.500
dukat agindu zituela kontuan hartuz. Horretarako
Lope Mendez merioak Joan Murua pregoilariaren bidez deiak eginak zituen.
Dena den, Santxa Perezen aldeak zioenez, Martin
Zubiaurre preso zegoen eta agindutako 1.500 dukatak
ez zituen ordaintzen. Martinek horretarako zeuzkan
arrazoiak azaldu zituen. Korrejidoreak 15 egun eman
zizkion Martin Zubiaurreri ordaintzeko, Tolosan,
maiatzaren 22an idatzitako aginduaren bidez.
Ordaindu ez zuenez gero, Mirubiko ondasunengatik Santxa Perezek lehenago egindako 530 kintal burdina mehe eta 12 dukateko eskaintza hartuko zuten
40. irudia. Aizarnazabalgo Mirubia.
kontuan. Tolosako Ramos Lioobiaga? merioordeak
berriz ere enkantean ipini zituen Mirubiko ondasunak, go. Mirubiko etxean bi upel, taielak eta sukaldeko laratzak ere bereganatu zituen.
eta Sebastian Berastegik egin zituen pregoiak.
Jarraian Mirubiko errotaren eta burdinolaren ja- 1540-VII-15ean, Tolosan korrejidoreak agindua
eman zuen Mirubiko ondasunen jabetza, lekuan ber- betza eman zion merioordeak. Muguitza? baserria ere
tan, Santxa Perez Ganboakoaren aldeari eman zie- bereganatu zuen Domingok, eta Ezuria baserriaren erdia ere bai, Joan Mirubiarenak zirelako.
zaioten.
- 1540-VII-17an, Aizarnazabalgo Mirubia etxearen atarian, Blas Artazubiaga eskribauaren eta Martin
Artzuriaga merioordearen aurrean, Domingo Lizarrarats semea aurkeztu zen, Santxa Perez Ganboakoa
amaginarrebaren, emaztearen eta emaztearen ahizpen
(Santxaren alaben) izenean. Korrejidorearen agindua
erakutsi zien, korrejidoreak berak eta Joan Eizagirre
eskribauak sinatua. Ondoren merioordeak Mirubiko
etxetik barruko denak atera eta Domingo Lizarrarats
sartu zuen bertara. Honek ateak itxi eta ireki egin zituen. Gero lur, soro, baso, larre, sagasti, gaztainadi,
intxaurdi eta gainerako ondasunez jabetu zen Domin-

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Beltran Urbieta,
Joan Lizarrarats, Migel Altzate eta Bartolome Loiola.
Egun berean, Mirubian, korrejidorearen agindua
eta Domingori emandako jabetzaren agiriak zioena
Maria Mirubia eta Grazia Mirubiari jakinarazi zien
Blas Artazubiagak, hau da, Joan Mirubiaren alabei.
- 1540-VII-18an, Zestoako errebalean, Blasek
Martin Zubiaurreri jakinarazi zion agindua eta jabetza
ematearena. Domingo Aldalur eta Pedro Egaña izan
ziren lekuko.
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- 1540-VII-20an, Zestoako errebalean, Joan Mi- ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aiako Dorubiari jakinarazi zion lehenago alabei adierazitakoa mingo Ostolatza aita eta izen-deitura bereko semea,
eta, bestetik, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizen(ikus [XVI. m. (40-I) 21] agiria).
tziatua.
- 1540-VII-15ean, Iraetan, Zumaiako Joan ArSan Joan Perez lizentziatuak Altzolarats jauregi onbestain eskribauarengana Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoa jauna hurbildu zen. Zestoako Martin Zubiau- doko bere burdinola aita-semeei errentan eman zien lau
rre Probintziako kartzelan preso zegoen Getariako urterako 1538-VI-28an, eta burdinola hornitzeko dirua
Pedro Ibañez Aldamarkoaren oinordekoekin (Santxa maileguz ere bai hurrengo egunetan (ikus VI ZESTOA
XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko 1.1.9.3. atal
Perez emaztearekin eta alabekin) zuen auziagatik.
osoa). Orduan Domingo Ostolatza semeak, 25 urte
Bidaniko Errodrigo Idoiagak Martinen alde 100 bete gabea zelakoan, zin egin zuen errentamendukintal burdina meheko fidantza eskaini zuen, eta epaia kontratuak eta obligazio-agiriek ziotena bete egingo
Martinen aurkakoa bazen, bidaniarrak ordainduko zi- zuela.
tuen kintalak eta gastuak.
Egun hartan, 1540-I-10ean, Domingo Ostolatza
Hala ere, Iraetako Nikolas Martinez jaunak konpro- semea adinez nagusi zen, 25 urte beteak zituelako,
misoa hartu zuen Errodrigo fidantza hartatik onik eta eta berretsi eta berronetsi egin zuen errentamendukalterik gabe ateratzeko. Lekuko honako hauek izan kontratuak eta gainerako agiriek ziotena. Errentak
ziren: Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoa eta Do- eta 350 dukateko mailegua ordaintzeko, ikazkintzako
mingo Atristain, eta Tomas Azkona (Nikolas Martin- baldintzak betetzeko, burdinolako tresneria itzultzeko
eta gainerako arlo guztietan hartutako konpromisoak
ezen morroia).
betetzeko zin egin zuen. Bermeak ere eskaini zituen,
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Migel Aiako bere Ostolatza baserria bere ondasunekin hipoArtazubiaga alkatea, Frantzisko Artiga eta Domingo tekatuta.
Ezenarro (ikus [XVI. m. (40-VII) 15] agiria).
Berronespen-agirian lekuko Pedro Iribarrena, Do- 1540-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- mingo Ezenarro eta Martin Akoa izan ziren.
bauaren bidez Martin Zubiaurrek ahalordea eman zien
Egun eta leku berean, Domingo Ostolatza aita-seValladolidko Kantzelaritzako Joan Ruiz Gamarrakoa,
Joan Lazkano, Joan Cortiguera, Joan Antezana eta meek eta San Joan Perez lizentziatuak elkarrekin izanPedro Perez del Burgo prokuradoreei. Martinek Geta- dako tratuen kontuen egoera aztertu zuten. Aiarrek
riako Santxa Perez Ganboakoarekin auzi luzea zuen, zestoarrari maileguz hartutako 350 dukat ordaintzeko
eta Martinen ordezkari izango ziren ahalordea zutenak. obligazioa alde batera eta bere indarrean utzi zuten.
Horrez gain, lizentziatuak aita-semeei ordainagiria
Lekuko Frantzisko Olazabal, Bartolome Loiola eta
Asentzio Arretxe zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. eman zien, hauek burdinolako lehen urteko errenta
(36 kintal burdina), ordaindu egin ziotelako. Lizen(40-IX) 35] agiria).
tziatuak urtero aiarrei Altzolarats jauregiko basoak
eman zizkien ikatza egiteko. Errenta aldiko lehen bi
1.14. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
urteetan 600 karga ikatz egiteko egurra hartu zuten
lizentziatuaren kontratu eta agiriak
aita-semeek (1539-I-25eko agiriaren arabera), eta
- 1540-I-10ean, Altzolarats jauregiko zubiaren on- errenta aldiko azken bi urteetarako beste 600 karga
doan (Zestoako partean), Esteban Eztiola eskribaua- ikatz egiteko basoak ere eman zizkien.
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41. irudia. Altzolarats
erreka jauregiko
zubitik.

Mendiak Domingo Ezenarro eta Joan Irantzi adituek
aztertu zituzten: Maiaga baserriaren barrenean 500 karga eskas egiteko basoa zegoen; Altzolarats jauregiko
errotaren eta Aiako parteko Erretzabalen artean 20 karga egitekoa; Sustraiagan 50 karga egitekoa; eta burdinolaren aurrean 42 karga egitekoa. Basoetan zuhaitzei
gurutze-markak egin zizkieten. Haritzak eta gainerako
zuhaitzak lizentziatuak izendaturiko pertsonak behar
bezala lepatuko zituen (gero bere garaian enborra zurgintzan erabiltzeko), aita-semeen kontura.
Bestalde, aita-semeek lizentziatuari epeka 23 dukat
eta zenbait erreal ordainduko zizkioten: 5 dukat eta 6
erreal ekaineko San Joan egunean; eta beste 18 dukat
urtebetera, hurrengo urteko San Joan egunean. Beste
zenbait ordainketa ere egin zion Domingo Ostolatzak
lizentziatuari. Domingo Larraspuruk egindako errotatxoagatik 18,66 erreal ordainduko zizkion. Lizentziatuak Zestoako Kontzejuari eta Elkanoko biztanleei
zergak ordaindu omen zizkien.

Domingo Ostolatza semeak Aiako Ostolatza baserria eta bere ondasunak hipotekatu egin zituen obligazio-agiriko zor osoa ordaindu arte. Lekuko hauek izan
ziren: Pedro Iribarrena, Domingo Ezenarro eta Martin
Akoa zestoarrak, eta Urdanetako Maiagan maizter
bizi zen Domingo Lizasoeta (ikus [XVI. m. (40-I) 13]
agiria).
- 1540-II-2an, Zestoako Akoabarrena ondoan,
Zestoako Domingo Arronak ordainagiria eman zion
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari, Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Domingo Arretxeren
ama Ana Arretxe zenak utzitako ondasunez desadostasunak zituztelako, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea) arbitro epaile izendatu zituzten 1539ko otsailean. Haiek
beren epaia eman zuten, eta, besteak beste, lizentziatuak Aiako Erretzabal baserriko ganaduengatik Domingo Arronari 30 dukat eta erreal bat eman beharko
zizkion: erdia 1539ko Eguberrietan eta beste erdia
1540ko Eguberrietan (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-II) 21] eta
[XVI. m. (39-III) 9] agiriak).

Lizentziatuak Domingo Aldalurri 9,33 erreal kobratuko omen zizkion aipatutako errotatxoagatik, Domingo Olotzaga maisuari dobloia, eta Maria Martinez
Egun hartan San Joan Perezek lehen epeko 15
Idiakaizkoari 17,75 erreal. Lizentziatuak ordaindu
omen zuen presan zegoen eta urak eraman zuen alda- dukatak eta erreal erdia eman zizkion Domingo Arronari, Joan Martinez Lilikoa apaizaren bidez, eta Domioa berritzea.
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42. irudia. Urdanetako
eliza.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Otxoa Armingok lizentziatuari ordainagiria eman zion. Zorraren beste erdia indarrean geratu zen. Lekuko zestoar tazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Pedro Iribarrena
hauek izan ziren: Migel Artazubiaga alkatea, Joan eta Martin Akoa (ikus [XVI. m. (40-II) 15] agiria).
Martinez Lilikoa apaiza eta Martin Akoa (ikus [XVI.
- 1540-II-28an, Urdanetako Indagarate baserri
m. (40-II) 4] agiria).
ondoan, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentzia- 1540-II-11n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- tua eta Aiako Domingo Agote azaldu ziren. Altzolabauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Altzo- rats jauregiko San Joan Perezek 23 dukat zor zizkion
larats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li- Domingori, eta obligazio-agiria eman zion hurrengo
zentziatua, eta, bestetik, Aiako Nikolas Urozperoaeta. abuztuko Andre Mariaren egunean zorra ordaintzeko
Nikolas, hain zuzen, ama Domenja Urozperoetaren konpromisoaz.
eta Joan Iñigez Narbaztakoaren alaba Maria Joango
Lekuko Orioko Pedro Agote, Zestoako Martin
Narbaztaren ordezkari ere bazen.
Akoa eta Altzolarats jauregian bizi zen Tomas ArizBere garaian Joan Iñigez Narbaztakoari Altzola- tizabal izan ziren. Agirian ez da eskribauaren izenik
rats jauregiko Fernando Gebara zenak 19 dukateko ageri; ezta amaierako sinadurak ere.
edo 19 kintal burdinako zorra utzi zion. Geroztik
Egun berean, Indagarate baserrian Zarauzko
Narbazta etxekoek auzia izan zuten Ana Arretxerekin
Gipuzkoako Alonso Suarez Sedeno korrejidorearen Beltran Mendia eskribauaren aurrean San Joan Perez lizentziatua eta Domingo Agote aurkeztu ziren.
aurrean, eta honek bere epaia eman zuen.
Domingok San Joan Perezi Indagarate mendian
San Joan Perez lizentziatuak zioenez, zor hura oso bi lursail saldu zizkion, bertako haritz eta zuhaitz
aspaldikoa zen eta hark ez zuen haren agiririk ikusi. guztiekin. Indagaratetik Getariako bidearen onHala ere, auziak alde batera uzteko asmoz, akordioa doan zegoen lursail bat, eta bestea Indagarate etxelortu zuten. Lizentziatuak 6 dukat eman zizkion Niko- tik gora. 27 dukat ordaindu zizkion lizentziatuak
las Urozperoetari, eta bi aldeek auzia bertan behera Domingori. Agiria amaitu gabea da, eta sinadurarik ere ez du.
utzi zuten.
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- 1540-IV-6an, dirudienez San Joan Perez lizentziatuak Aiako Erretzabalen zeukan hezitako idi parea
Joan Zatarain semeari eman zion. 13 dukat balio zuen
idi pareak, eta 23 dukateko zorraren zati bat ordaintzeko zen.

konpromisoa hartu zuen. Lekuko hauek izan ziren:
Zestoako San Joan Etxegarai (ermandade-alkatea),
Migel Agineta eta Domingo Lizaso (ikus [XVI. m.
(40-XII) 4] agiria).

1.15. Joan Aranoren eta Grazia Akoaren
Pedro Iribarrena, Joan Zozaberro, Domingo Li- ezkontza-kontratua

zasoeta eta Joan Azpiazu aipatzen dira idazpenean.
Idi parea Domingo Agoteren bidez eman zioten Joan
Zataraini, aitaren izenean. Idazpenean ez dago sinadurarik eta ez egilearen izenik (ikus [XVI. m. (40-II)
43] agiria).

- 1540-II-8an, Zestoako Lilin, Blas Artazubiaga eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Joan Arano zen
senargaia, Martin Aranoren semea, eta Grazia Akoa
emaztegaia, Joan Akoaren eta Domenja Urbietaren
alaba. Guraso eta senideen onespenaz Joan Martinez
- 1540-V-17an, Aizarnan, bertako Domingo Legar- Lilikoa apaizak ezkondu zituen, Elizak agintzen zuen
da eta Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz- eran.
Lilikoa lizentziatua bildu ziren. Esteban Eztiola eskribauaren bidez errenta-kontratua egin zuten. San
Joan Akoak eta Domenjak ezkonberriei hiribilduan
Joan Perezek Domingori Aizarnako Benezi etxe eta bizileku zuten etxea eta baratzea eman zizkieten, berospitalearen inguruko lursaila bere sagastiarekin hiru tako arreo eta tresneria guztiarekin. Etxeak mugakide
urterako eman zion errentan. Ospitaleak zuen bara- zituen Lope Ernataritzen etxea eta Grazia Arratiaren
tzea ez zuten kontratu hartan sartu.
etxea. Baratzeak, berriz, Lope Ernataritzen baratzea
eta Aspe etxearen horma zituen muga.
Hiru urteko epea 1539ko abuztuko Andre Mariaren egunean hasi zen, eta Domingok urtero egun hoJoan Akoak eta Domenjak ondasun haien gozamenrretan dukat bat ordainduko zion lizentziatuari. Do- aren erdia beretzat gorde zuten, beren bizialdirako.
mingo maizterrak soroak ongi landu eta sagastia bere Gero ondasun guztiak senar-emazteentzat izango zigaraian aitzurtu egingo zuen. Bestela lizentziatuak lan ren, baina hauek egingo zizkieten ohiko elizkizunak
haiek besteri eragingo zizkion Domingoren kontura. haien arimen alde.
Soroetako hesi eta itxiturak ere behar bezala edukiko zituen, ganadurik sar ez zedin. Errenta aldia
amaitutakoan hesiak behar bezala utziko zituen Domingok.
Errentamendu-kontratuan lekuko zestoar hauek
izan ziren: Martin Akoa, Domingo Arrona eta San
Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (40-V) 14] agiria).

Bestalde, Joan Akoak eta emazteak Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari 16 dukat zor zizkioten. Haietako
11 dukat eta 4 erreal Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren bidez egindako obligazio-agirikoak ziren, eta
beste 4 dukat eta 7 errealak Joan Perezek beste egun
batean emandakoak.

16 dukaten zorra ordaintzeko konpromisoa hartu
zuten Joan Aranok eta Grazia Akoak ere. Urtebete- 1540-XII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ko epean Joan Aranok eta Grazia emazteak 11 dukat
bauaren aurrean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li- eta 4 erreal ordainduko zituzten, eta Joan Akoak eta
zentziatua (Altzolarats jauregiko jauna) eta Zarauzko emazteak gainerako 4 dukat eta 7 errealak.
Domingo izeneko bat agertu ziren. Domingok lizentziatuari 8,5 dukatean idia erosi zion, Migel Aginetak
Ezkontza seme-alabarik izan gabe hausten baldin
emandakoa, eta zorra epe baten barruan ordaintzeko bazen, alde bakoitzak ezkontzara eramandako onda- 77 -
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43. irudia. Iraetako
Nagusikoa.

sunak eta irabazien erdia, jatorrizko bere enborrera zuen, burdina egiteko behar ziren gai guztiak ekarrita.
itzuliko ziren. Domenja Urbietak eta Grazia Akoak
Nikolas Martinezek burdinola martxan zegoela
zin egin zuten ezkontza-kontratuak zioena bete eginemango zion Joani, eta halaxe jarraituko zuen mango zutela.
tentzen Legazpiko (edo oraingo Urolako) bailarako
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Martinez Li- ohituraren arabera. Nikolasek Iraetako etxearen menlikoa, Domingo Ezenarro eta Debako Sebastian Laz- dietan Joan Armendiari basoak emango zizkion egurikatza egiteko. Baso haietan urtero 250 karga ikatz
kano (ikus [XVI. m. (40-II) 11] agiria).
egingo zituen (1.250 karga guztira), eta urtero San
Migel egunean Joanek 12 karga ikatzeko kintal bat
1.16. Errentamendu-kontratuak
ordainduko zion San Migel egunean. Basoko haritz
eta zuhaitzak otsailean inausiko zituen, gero adarre1.16.1. Iraetako burdinolaren herena errentan
kin ikatza egiteko.
emateko kontratua
- 1540-III-25ean, Iraetako zubi ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Nikolas Martinez Egiakoa
jauna eta Arroako Joan Armendia elkartu ziren. Nikolasek Joani Iraetako burdinolaren herena errentan
eman zion bost urterako. Epea hurrengo iraileko San
Migel egunean hasiko zen.

Burdinola utzi edo geldirik edukitzen bazuen, Joanek
errenta burdinola martxan egon balitz bezala ordaindu
beharko zuen. Joanek burdinolako ofizialei zegokienaren herena ordainduko zien, eta olagizonei oheak eta
gantza utziko zizkien. Joan Armendiak hipotekatu egin
zituen hartutako basoak, ikatzak, burdin mea eta lortuko
zituen burdinak errenta aldia amaitu arte.

Joanek Nikolasi, errenta gisa, burdinolan ateratako
Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joahamar kintaletik kintal bat pletina emango zion. Ordainketa hori astero larunbatean egingo zion. Joan nes Garratza, Tomas Azkona eta Bartolome ArmenArmendiak, gainera, burdinolaren herena hornituko dia? (ikus [XVI. m. (40-III) 26] agiria).
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1.16.2. Arroako Irao baserria errentan emateko
kontratua
- 1540-III-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jauna eta Pedro Otalora (Arroako Irao baserriko
maizterra) elkartu ziren. Nikolas Martinezek Pedrori Irao baserria 10 urterako errentan eman zion, eta
epea hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko
zen kontatzen.

Kontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Arretxe eta Tomas Azkona, eta Aizarnazabalgo Tomas Amilibia eta Domingo Amilibia (ikus
[XVI. m. (40-III) 31] agiria).
1.16.3. Bedamako Linatzetabekoa baserria
errentan emateko kontratua

- 1540-IV-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak Bedaman, Zestoako partean, zegoen Linatzetabekoa baserria errentan sei urterako emateko kontratua idatzi zuen.
Pedro Otalora lehendik zen Iraoko maizterra, eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zen nagusia, eta Urainbizkalehenago Joan Beltran Iraeta zenarekin Blas Artazu- rren bizi zen Domingo Uztaeta aiarra maizterra. Hurrenbiaga eskribauaren bidez egin zuen errentamendu- go iraileko San Migel egunean hasiko zen errenta aldia.
kontratuko baldintza eta prezio berak egongo ziren
Domingo maizterrak urtero 17 anega gari emango
indarrean handik aurrera ere.
zizkion nagusiari abuztuko Andre Mariaren egunean,
Iraoko soroetan Iraetako nagusiak bi urteko epean Linatzetabekoan. Hortik aurrera Domingok soroetan
itxiturak ipiniko zituen, eta erdia Pedro maizterrak egindako gainerako laborea beretzat izango zuen.
ordainduko zion abuztuko Andre Mariaren egunean.
Domingok urtero bitan aitzurtuko zituen sagarronHesiak egiteko sahatsa erdi bana aldatuko zuten, eta
doak, eta bi urtez behin simaurtuko zituen. Bertako
handik aurrera Pedrok zainduko zituen itxiturak.
sagarra erdi bana izango zen nagusiarentzat eta maizMaizterrak idiekin garraio-lanak egingo zizkion terrarentzat. Domingok bilduko zuen sagarra, eta bi
nagusiari zenbait aldiz, Nikolas Martinezek burdino- pilo berdin egingo zituen. Gaztaina, intxaurra, arana
larako edo etxerako gaiak behar zituenean, baina na- eta gainerako frutak Domingorentzat izango ziren,
baina hariztietako ezkurra ez.
gusiak otordua emango zion (soldata ez) Pedrori.

44. irudia. Bedamako
Linatzeta.
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Behi, ardi, ahuntz, txerri eta gainerako ganaduak maizterrak nagusiari. Kontzejuaren zergak erdi bana
erdibana zaindu eta haziko zituen Domingo Uztaetak. ordainduko zituzten nagusiak eta maizterrak.
Urtero bi kapoi emango zizkion Domingok Joan PeNikolas nagusiak errota martxan eta tresneria guzrezi Eguberrietarako, eta ohiko gaztanberak ere bai,
tiarekin (presa, ubide eta abarrekin) lanerako prest
bere garaian.
emango zion Joangori, eta honek egoera berean utziko
Maizterrak ezingo zuen baserriko zuhaitzik bota, zuen errenta aldia amaitzen zenean. Errota ondoko
ez eta adarrik moztu ere. Ganaduak saltzen zirenean, intxaurra eta gaztaina maizterrarentzat izango ziren,
zerga erdi bana ordainduko zuten, eta gainerako zer- baina goian zegoen sagastia ez zen errentan eman eta
nagusiarena zen.
gak maizterrak ordainduko zituen.
Gainerako baldintzak Iraetako andreak Joan
Martin Indorekin lehenago egindako errentamendu-kontratuan ezarritakoak izango ziren. Errenta
aldia amaitu baino urtebete lehenago, alde bakoitzak besteari bere asmoen berri emango zion,
errenta aldia luzatzeko ala errota uzteko. Elkarri
Joan Perez nagusiak Bedaman zituen beste maizte- berri ematen ez bazioten, errenta aldia beste urterrek Linatzetabekoa baserriko dolarean jo ahal izango betez luzatuko zen.
zuten sagarra, eta bertan egingo zuten sagardoa, ezer
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Peordaindu gabe.
dro Antxieta maisu pintatzailea, Joan Zubiaurre zurgiMigel Gorriaran agertu zen orduan, eta Domingo na, Martin Arzallus eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI.
Arratzainen ordezkaritza ere berak zuen. Haiek zeu- m. (40-VII) 3] agiria).
den maizter Linatzetabekoan, baina Domingo Uztaetarekin egun hartan egindako kontratua ontzat eman 1.16.5. Arroako Aitube baserria errentan emateko
kontratua
zuen Migel Gorriaranek.
Domingok baserriko soroetako itxiturak egoera
onean utziko zituen errenta aldia amaitzen zenean.
Joan Perez nagusiak egingo zuen baserriko erreteila,
eta handik aurrera maizterrak egin beharko zuen, baina nagusiak teila, lata eta iltzea emanda.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga, Domingo Garratza eta Frantzisko Lili (ikus [XVI.
m. (40-IV) 3] agiria).
1.16.4. Iraetako etxeak Aizarnazabalen zituen
errotak errentan emateko kontratua
- 1540-VII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
errentamendu-kontratua idatzi zuen. Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa nagusiak Aizarnazabalen zuen
errota Zumaiako Joango Narruondo maizterrari lau
urterako errentan eman zion. Epea hurrengo abuztuko
Andre Mariaren egunean hasiko zen, eta urtero 14
anega gariko errenta ordainduko zion hiru epetan, hau
da, hiru hilabetero 3,5 anega emango zizkion. Horrez
gain Eguberrietan urtero kapoi parea emango zion

- 1540-IX-13an, Zestoako Lizarraratsen, hauek aurkeztu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean:
batetik Domingo Baztan eta Joan Liendo suhia, eta,
bestetik, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna.
Domingo eta Joan maizter ziren Arroako Aitube baserrian, Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andrearekin egindako kontratuaren bidez.
Maizterrek urtero Maria Perez alargunari labore-uztaren laurdena eman behar zioten, baina desadostasunak zituzten. Orduan, ordea, Aituberen
jabea Nikolas Martinez Egiakoa zen (Maria Perezen suhia), eta nagusi berriak beste errentamendukontratu bat egin zion Domingo Baztani. Errenta
aldia 10 urterako izango zen, hurrengo iraileko
San Migel egunetik hasita.
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45. irudia. Mendibil,
Gallari eta Gallaritxo.

Maizterrak nagusiari urtero abuztuko Andre Mariaren egunean 5 anega gari emango zizkion, eta
Domu Santu egunean beste 5 anega artatxiki. Baserriko ganaduak eta kapoiak lehenago Maria Perezekin
egindako kontratuan ezarritako baldintzak betez haziko zituen Domingok.

tean, zeukan Gallari baserria bost urterako errentan
eman zien Asentzio Igartzari eta Martin Olaskoagari.

Kontratuan zehaztu egin zituzten errenta ordaintzeko baldintzak. Urtero anega bat gari eta bi anega
artatxiki emango zizkion maizterrak. Sagastiak eta lurrak nola ustiatu ere zehaztu zuten. Nagusiak hainbat
Nagusiak maizterrari maileguz egun hartan bi ane- behi, ardi eta ahuntz adituek balioetsita utzi zizkion
ga gari emango zizkion, lurrak goldatzeko, eta San maizterrari, erdi bana haz zitzan. Maizterrak ganaMigel egunean beste bi hazitarako. Lehendik Domin- duen etekinetatik ordainduko zion nagusiari bere ergok Nikolasi beste bi anega gari eta 2,5 dukat zor ziz- dia. Eguberri egunerako kapoi parea ere emango zion
kion. Hauek Domingok hurrengo neguan ordainduko maizterrak urtero.
zituen, eta beste bi anega lehen uztarekin batera 1541.
Kontratuan lekukoetako bi zestoar hauek izan ziurtean
ren: Asentzio Arretxe eta Joan Fernandez Arreitzakoa
Domingo Baztanek errentamendu-kontratu haren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 17] agiria).
berme gisa Joan Liendo fidatzailea aurkeztu zuen.
Ondoren, Domingok konpromisoa hartu zuen Joan 1.16.7. Aizarnazabalgo Azpiazu baserria errentan
Liendo suhia kontratu hartatik onik ateratzeko. Agi- emateko kontratua
rian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Zubiau- 1540-XI-3an, Iraetan, Nikolas Martinez Egiakoa
rre, Asentzio Arretxe eta Domingo Aspe (ikus [XVI.
nagusiak 10 urterako errentan eman zion Aizarnam. (40-IX) 9] agiria).
zabalgo Azpiazu baserria Segura ondoko Mutiloako
Pedro Astiazaran maizterrari. Esteban Eztiolak idatzi1.16.6. Zestoako Gallari baserria errentan
tako kontratuak zioenez, 10 urteko epea hil hartako
emateko kontratua
Domu Santu egunean hasi zen.
- 1540-VIII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaizterrak urtero errentagatik 7 anega gari, 3
bauak errentamendu-kontratua idatzi zuen. Fernando
Olazabal mediku eta nagusiak Lasaon, Zestoako par- anega artatxiki eta anega bat olo ordainduko zituen
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(azkena maizter izandako Domingo Azpiazuk bezalaxe). Horrez gain Eguberrietarako bi kapoi emango
zituen, eta ohiko gaztanberak ere bai udan. Garia eta
oloa abuztuko Andre Mariaren egunean emango zituen, eta artatxikia Domu Santu egunean.

7 erreal 15 egun barru eta beste dukat bat Eguberrietarako). Pedro Lenkaranek mailegua epeka ordainduko
zuen: 1,5 dukat urtebete barru eta beste 1,5 dukat beste
urtebete barru, eta anega gariak ere dukaten epeetan.

Soroetako itxitura, sagasti, etxe-konponketa, erreBaserriko sagarra eta intxaurra erdi bana izango zi- teila eta gainerako gaiei buruz, Joan Beltran Iraeta
ren nagusiarentzat eta maizterrarentzat. Nikolas Mar- zenak eta Domingo Azpiazuk (aurreko maizterrak)
tinezek emandako ganadua (behiak, txerriak, ardiak egindako kontratuak agintzen zuena beteko zuten.
eta ahuntzak) erdi bana hazi eta zainduko zuen Pe- Azken urtea amaitzen zenean, baserriko simaur eta
drok. Pedrok ganaduaren balioaren erdia etekinetatik lastoak bertan utziko zituen Pedrok.
ordainduko zion nagusiari. Beste inoren ganadurik ez
Pedro Lenkaran maizterrak Joan Astiazaran fizuen edukiko baserrian. Abereren bat galdu edo hildatzailea aurkeztu zuen, Debako Migel Ibañez Satzen bazen, kontu emango zion nagusiari.
siolakoaren Kortaberri baserriko maizterra. Pedrok
Baserriari zegozkion ohiko zergak (Zumaiako konpromisoa hartu zuen Joan Astiazaran fidantza harKontzejuari ordaintzekoak) erdi bana izango ziren. tatik onik ateratzeko.
Ohiz kanpoko zergak nagusiak ordainduko zituen.
Lekukoetako bi Debako Joan Lazkano eta Zes10 urteko errenta aldia amaitu baino urtebete lehena- toako Domingo Aspe (Domingo Aspe harginaren sego, alde bakoitzak besteari bere asmoen berri emango mea) izan ziren (ikus [XVI. m. (40-XI) 3] agiria).
zion, baserrian jarraitzeko ala uzteko. Elkarri abisurik
- 1540-XI-13an, Aizarnazabalgo Azpiazu baseematen ez bazioten, errenta aldia urtebetez luzatuko zen.
rrian, Esteban Eztiola eskribauarekin hauek bildu ziNikolas nagusiak maileguz Pedrori hauek emango ren: Domenja Areitzaga maizterra, Iraetako Nikolas
zizkion: egun hartan 2 anega gari hazia ereiteko; beste Martinez Egiakoa nagusia, eta Pedro Lenkaran maiz2 anega gari jateko; eta 3 dukat (15 erreal egun hartan, ter berria.

46. irudia.
Aizarnazabalgo Azpiazu
eta Menditxiki.
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Nikolas Martinezen aginduz, ordura arte maizter
izandako Domenjak tresneria hau eman zion Pedrori: aulki bat, uztaidun bi upel, upel askatu bat, kutxa
bat, lau taiel, almeriz bat, laratz batzuk, lau aulkitxo,
sukaldea, azpila, burdinazko koilara bat, eta etxea bizitzeko prest.

Martinezen Etxeberriko hormak, Untsaingo lurrak,
eta bidea. Urtero anega bat artatxikiko errenta zuen.
Hirugarren lursaila Apategi izenekoa zen. Mugakide
zituen Arriagako oinordekoen lurrak, Segurola artzapezaren oinordekoen lurrak eta Basobeltzeko bidea.
Hirugarren lursail honen errenta urtero Gaztelako 9
errealekoa zen, Domu Santu egunean ordaindu beharrekoa.

Hori guztia Pedro Lenkaranek itzuli egin beharko
zion nagusiari edo nagusiak agindutakoari, errenta alJoan Martinez Amilibikoak errenta aldia eten ahal
dia amaitzen zenean. Pedro Otalora, Joan Atristain eta
izango zuen, lursaila ezkontzen zen seme edo alabaJoan Erretola izan ziren lekuko.
ren bati emateko edo beretzat hartu zituelako. Maria
Jarraian, Azpiazu baserrian zegoen ganadua azter- Joango Balentzegik, emakume ezkondua zelako, zin
tu eta balioetsi egin zuten aditu hauek: Mateo Goi- egin zuen kontratuak zioena bete egingo zuela.
buruk, Pedro Otalorak, Joan Atristainek eta Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo ArtaAgirrek (azken hau Segurako Elorrion bizi zelarik).
Domenja Areitzagak eta Nikolas Martinezek Azpia- zubiaga, Martin Akoa eta Fernando Amilibia (ikus
zun erdi bana hazitako ganadua zen. 13 ahuntz eta 2 [XVI. m. (40-XI) 9] agiria.
antxume zeuden (56 erreal balio zuten). 16 ardi ere
bazeuden (53 erreal balio zuten). Behi-aziendako 7 1.16.9. Ibañarrietako benta eta baserria errentan
buru zeuden: 4 behi, 2 zekor eta txahal bat (20 dukat emateko kontratua
balio zuten). Ganadu haren erdia Domenja Areitzagak
Eguberriak baino lehen eramango zuen, eta beste er- - 1540-XI-13an, Iraetako burdinolaren ondoan, Blas
dia Pedro Lenkaran maizter berriak Nikolas Martinez Artazubiaga eskribauak errentamendu-kontratua idatzi
nagusiarentzat erdi bana haziko zuen. Joan Astiazaran zuen. Beduako Maria Perez Arrona-Beduakoa andre
Pedro Lenkaranen fidatzaile izango zen (ikus [XVI. alargunak Ibañarrietako benta eta baserria, bere lur eta
ondasunekin, 4 urterako errentan eman zien Zestoako
m. (40-XI) 13] agiria).
Gregorio Elizalderi eta Maria Etorra emazteari. Errenta
aldia hurrengo Eguberri egunean hasiko zen.
1.16.8. Joan Martinez Amilibikoaren Zarauzko
hiru lursail errentan emateko kontratua
Errenta gisa Gregoriok eta emazteak urtero 7 dukat
- 1540-XI-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta 3 imina gari emango zizkioten Maria Perezi: dukataurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Joan ak urte amaieran eta gariak abuztuan. Lehen urteko
Martinez Amilibikoa eskribaua, eta, bestetik, Za- errentaren dukat bat jasoa zuen Maria Perezek, eta
rauzko Joan Alos Olasoakoa eta emazte Maria Joango beste 6 dukatak Gregoriok Martin Otxoa Ermukoari
Balentzegi. Joan Martinezek Zarauzko landetako hiru emango zizkion, Maria Perezek hari zor zizkiolako.
lursail errentan eman zizkien senar-emazteei lau urteMaizterrek garia, oloa, artatxikia, garagarra, zerako, epea aurreko iraileko San Migel egunetik hasita.
kalea, lihoa eta beste edozer erein ahal izango zuten.
Lehen lursaila Euno izenekoa zen, eta mugakide Gregoriok eta emazteak ardiak eta ahuntzak eduki
zituen Pedro Aranbururen lurrak. Joan Alosek eta ahal izango zituzten Ibañarrietako bentan, eta Beemazteak urtero 2,5 anega artatxiki emango zizkio- duako etxearen lurretan larratu ahal izango ziren.
ten nagusiari Domu Santu egunean. Bigarren lursai- Nahi zituzten txerriak ere haziko zituzten, baina Belak mugakide hauek zituen: Eiztaraingo lurrak, Joan duako lurretako ezkurra ordaindu egin beharko zuten.
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47. irudia. Ibañarrieta. (Indalezio
Oiangurenen argazkia).

Behiak hazi nahi bazituzten, nagusiarekin erdi bana, emateko kontratua idatzi zuen. Epea hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen. Nagusia Maria
ohituraren arabera, izango zen.
Joango Ganbara zen, Joan Akertzaren alarguna eta
Beduako lurretara sartzen zen edozein ganadu Esteban Akertzaren ama. Maizterra, berriz, Zestoako
bahitu ahal izango zuten, Beduako baserrietakoak ez Maria Sastarrain.
baziren. Maizterrek etxerako su-egurra eraman ahal
Maria maizterrak Baioko lur eta sagastietan laboizango zuten Beduako basoetatik, baina haritzak ezingo zituzten ukitu nagusiaren baimenik gabe. Maizte- rea egin ahal izango zuen, baina edozein laboreren
rrek egingo zuten, behar zenean, etxearen erreteila, eta uztaren laurdena errenta ordaintzeko izango zen. Gazgastua errentatik deskontatu egingo zuten. Gabonetan taina eta intxaurra erdi bana eramango zuten. Maria
Maria Perezi kapoi parea emango zioten. Gregoriok Sastarrainen kontura izango zen zuhaitzetatik fruituak
eta emazteak uztan jasotako alea Beduako errotan eho botatzea, baina lurrean erdi bana bilduko zituzten.
Baioko sagastiak ez ziren errentan eman eta nagusiabeharko zuten.
rentzat geratu ziren.
Lekuko zestoar eta debar hauek izan ziren: Esteban
Maria Joangok Maria maizterrari erdi bana hazteArtiga, Martin Arano eta Anton Baltzola (ikus [XVI.
ko ganadu hauek eman zizkion: 10 behi eta txahal bat
m. (40-XI) 15] agiria).
(32 dukat balio zutenak): 18 ardi eta 4 arkume (4,5
1.16.10. Baioko etxea eta lurrak errentan emateko dukat balio zutenak). Guztira 36,5 dukat balio zuen
ganaduak, eta haren etekinetatik ordainduko zion
kontratua
Maria Sastarrainek erdia (hau da, 18,25 dukat) Ma- 1540-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak ria Joangori. Gainera Eguberrietarako urtero kapoia
Zestoako Baio etxea eta lurrak errentan hiru urterako emango zion Maria Joangori.
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- 1540-I-13n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauari
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Joanes Garratza apaiza, Joango Amilibia eta Martin hauek hurbildu zitzaizkion: batetik Azpeitiko Pedro
Ibañez Irarragakoa eskribaua, eta, bestetik, Zestoako
Otxoa Ermukoa (ikus [XVI. m. (40-VIII) 8] agiria).
San Joan Amilibia eta Arroako Joan Igartza. Lehenago
Azpeitiko Pedro Gartzia Loiolakoa eskribauaren bi1.17. Amilibitarren kontratu eta agiriak
dez Barrenolako olagizon Migel Martinez Olaberrie- 1540-I-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren takoa zenaren emazte eta semeak ahalordea eman zioaurrean San Joan Amilibia eta Joan Perez Amilibikoa ten Pedro Ibañezi, Migel Martinezi egindako zorrak
bildu ziren Joan Artigarekin. San Joanek eta Joan Pe- kobra zitzan. Maria Joanez Barrenolakoa zen emaztea
rezek obligazio-agiria eman zioten Joan Artigari, har- eta Domingo Olaberrieta seme eta oinordekoa.
gintzako burdinazko eta altzairuzko erremintak zoBere garaian San Joan Amilibiak eta Joan Igartzak
rretan eman zizkielako. Gaztelako 30 erreal hurrengo
40 dukateko zorra egin zioten Migel Martinez zenari,
Pazko garizumakoan ordainduko zizkioten.
Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauaren aurrean. LeObligazio-agirian lekukoetako bi Gregorio Elizal- hen epeko 20 dukatak ordaindu ez zituztelako, Migel
de eta Asentzio Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (40- Martinezen emazte eta semeak Joan Igartzari ondasunak exekutatu egin zizkioten.
I) 11] agiria).
- 1540-I-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Aizarnazabalen bizi zen Tomas Amilibia aurkeztu zen. Ahalordea eman zien Zestoako Joan Gorosarri
eskribauari, Martin Otxoa Ermukoari, Pedro Akoari eta
Domingo Garratzari. Hauek ordezkatuko zuten Tomas
Amilibia zituen auzi eta negozioetan. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Joan Goienetxea eta
San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (40-I) 18] agiria).

Egun hartan, ordea, San Joan Amilibiak lehen
epeari zegozkion 20 dukatak eta auzi-gastuei zegozkien 286 maraiak (merioari ematekoak) ordaindu egin
zituen. Ondorioz, Pedro Ibañez eskribauak ordainagiria eman zien San Joan Amilibiari eta Joan Igartzari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arretxe,
Martin Arano eta Joan Martinez Lilikoa apaiza (ikus
[XVI. m. (40-I) 20] agiria).

48. irudia. Zestoako
Amilibitxiki multzoa.
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- 1540-IV-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joango Amilibia hargina eta Madalena Zuube alarguna azaldu ziren. Madalenak Joangori 5 dukat
maileguz eman zizkion, eta harginak zorra bi epetan ordainduko zion: erdia hurrengo ekaineko San Joan egunean, eta beste erdia iraileko San Migel egunean.

dasunak exekutatu egingo zizkieten, eta auzian exekuzioari aurka egingo zioten ahalordea zutenek.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Fernando Olazabal medikua, Domingo Ezenarro eta
San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (40-IV) 1] agiria).

- 1540-X-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan
Arano (bere ama Maria Joango Aranoren ahalordeaz),
eta, bestetik, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia.
Joan Martinez Amilibikoak eta Maria Joango Amilibiak (Domingoren arrebak), Joan Arano Maria Joanez
Amilibikoarekin (Domingoren arrebarekin) ezkondu
zenean, ezkontza-kontratuan dotea, arreoa, arropak,
etab. agindu zizkieten ezkonberriei. Joan Martinez
Amilibikoak bere testamentuan beste bi dukat ere
agindu zizkien.

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Asentzio Arretxe
eta Bartolome Loiola, eta Azkoitiko Pedro Domingez
Arrizabalagakoa (ikus [XVI. m. (40-VIII) 28] agiria).

- 1540-IV-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Amilibia eta Joango Amilibia anaia azaldu ziren. Zestoako Amilibia etxean eta
ondasunetan Joangori zegokion senipartea ordaindu
egin zion San Joan anaiak. Horrez gain, bi anaiek egun
hartara arte elkarrekin izandako tratuen kontuak ere
garbitu zituzten. Ondorioz, Joango Amilibiak guztiaren ordainagiria eman zion San Joan anaiari. Lekuko
Joan Aranok eta Maria Joanezek dote osoa eta 2
Domingo Arrona, Asentzio Arretxe eta Martin Artazudukatak kobratu zituztelako, guztiaren ordainagiria
biaga izan ziren (ikus [XVI. m. (40-IV) 25] agiria).
eman zioten Domingo Amilibiari. Lehenbizi Domin- 1540-VII-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- go Amilibiak eta bere amak Joan Baltzolari behiak
bauaren aurrean, Mateo Urbietak eta Martin Amilibia saldu zizkioten 29 dukatean, eta diru hura Joan Balharginak kontratua egin zuten. Martinek harri eta ka- tzolak Joan Aranori eta honen amari eman zien. Gairezko horma eraikiko zuen bien etxeen lurren mugan. nera Domingok beste 8 dukat ordaindu zituen Joan
Martinen eta Mateoren lurren mugan erdiz erdi erai- Aranok Domenja Lili zenari egin zion zorragatik.
kiko zuen horma, eta Martinen baratzea amaitzeraino Agindutako beste diru, arreo, arropa eta gainerako
luzatu ahal izango zuen. Martinek ordainduko zuen guztia jaso zuelako, Joan Aranok ordainagiria eman
horma eraikitzea kostatzen zena. Urak ateratzeko ka- zion Domingo Amilibiari.
naltxoaren lekua utziko zion Martinek Mateori, eta
Lekuko Joan Artiga, Frantzisko Olazabal eta Tohorman leihoa egingo zuten Mateoren etxea argitzeko.
mas Azkona zestoarrak izan ziren.
Alde bakoitzak hormaren bere erdia baliatuko zuen.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
aurrean zirela, Arroako Joan Baltzolak Maria Joango
Baltzolari eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibia semeari ordainagiria eman zien. Joan Baltzolak Domin- 1540-VIII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola es- gori 12 behi eman zizkion lehenago, Zestoako Joan
kribauaren aurrean Joan Amilibia maisua eta emaz- Martinez Amilibikoa eskribauak idatzitako obligaziote Domenja Ezenarro azaldu ziren. Senar-emazteek agiriaren arabera Amilibian erdi bana hazteko.
ahalordea eman zieten beren suhiei, eta korrejimenDomingok eta Joan Baltzolak behien, kumeen eta
duko Joan Perez Arranibarkoa, Joan Heredia eta Joan
Martinez Untzetakoa prokuradoreei. Dirudienez on- etekinen kontuak egin zituzten, eta Domingok azken
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Otaegi, Martin Akoa eta Domingo Arano (ikus [XVI.
m. (40-VII) 12] agiria).
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49. irudia. Aizarnako
Arano airetik.

8 dukatak egun hartan ordaindu zizkion Joani (ikus Pedro Martinez Baltzolakoa, eta, bestetik, Azpeitiko
Mateo Errezusta eta Antso Errezusta ferragileak. Pe[XVI. m. (40-X) 16] agiria).
drok bi azpeitiarrei 1.000 dozena ferra erosi eta ordaindu zizkien egun hartan, eta hauek Pedrori ferra
1.18. Baltzolatarren kontratu eta agiriak
guztiak Beduan emango zizkioten hurrengo Pazko
garizumakoan. 87 marai balio zuen dozena ferra
1.18. 1. Pedro Martinez Baltzolakoaren agiriak
bakoitzak.
- 1540-I-10ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubia1.000 dozena horietatik 400 dozena mando-ferrak
ga eskribauaren aurrean Azpeitiko Iñigo Goiatz eta
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa elkartu ziren. izango ziren, beste 400 dozena asto-ferrak, eta beste
Hurrengo Pazko garizumakoan Iñigok Pedrori 600 200 dozena zaldi-ferrak. Bi anaia azpeitiarrek Pedro
dozena ferra emango zizkion Beduako portuan. 250 Martinezekin zituzten zor guztiak obligazio-agiri hardozena asto-ferrak izango ziren, beste 250 dozena tan zehaztuta zeuden, eta hortik at ez zeukaten beste
mando-ferrak, eta 100 dozena zaldi-ferrak. Dozena inolako zorrik.
asto-ferrak harategiko 14 libra pisatuko zuen, dozeLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Garrana mando-ferrak 12 libra eta dozena zaldi-ferrak 13
tza, Tomas Amilibia eta Bartolome Loiola (ikus [XVI.
libra.
m. (40-I) 30] agiria).
Dozena ferraren prezioa 87 maraikoa zen, eta Iñi- 1540-II-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrigo Goiatzek prezio osoaren zati bat (120 dukatekoa)
dirutan jaso zuen egun hartan, Pedro Martinez Baltzo- bauarekin Zestoako Martin Otxoa Ermukoa eta Pedro
lakoak emanda. Lekukoetako bi Tomas Amilibia eta Martinez Baltzolakoa elkartu ziren. Martin Otxoak 8
Domingo Garratza izan ziren (ikus [XVI. m. (40-I) dukat zor zizkion Pedro Martinezi, baina aldi berean
Arroako San Joan Ermuak 8 dukat zor zizkion Martin
12] agiria).
Otxoari. Beraz, Martin Otxoak Pedro Martinezi eman
- 1540-I-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zizkion San Joan Ermuari 8 dukatak kobratzeko esbauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako kubideak.
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Pedro Martinezek zor osoa kobratu arte, Martin Otxoak bere mandar beltza hipotekatuta edukiko
zuen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga alkatea, Asentzio Arretxe eta Grazian Ezenarro
(ikus [XVI. m. (40-II) 32] agiria).
- 1540-II-29an, bisurtea izanik, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro
Martinez Baltzolakoa eta Pedro Ausoroetxea elkartu
ziren. Pedro Ausoroetxeak Pedro Martinezi maileguz
34 kintal burdina pletinaren balioa dirutan hartu zion,
eta hark honi zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
Agirian lekuko Joan Martinez Akoakoa, Pedro Gesalaga eta Anton Aizarna? izan ziren (ikus [XVI. m.
(40-II) 48] agiria).
- 1540-IV-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin Getariako Sebastian Pagino eta Zestoako
Pedro Martinez Baltzolakoa eta alaba Maria Perez
Baltzolakoa elkartu ziren. Pedro Martinez eta Maria
Perez Zestoako Pagino baserriaren (goikoaren) jabe
ziren, eta lehendik Sebastianek emanak zizkien aitaalabari hark baserrian izan zitzakeen eskubideak.

Artazubiagakoa (Gurutzada Santuko altxorzaina)
(ikus [XVI. m. (40-V) 22] agiria).
- 1540-VIII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Pedro Altzolaratsek (aitona Pedro Martinez Baltzolakoaren izenean) ordainagiria eman zion
Arroako Martin Ibarrolari. Martinek Pedro Martinezi
lehenago 6 dukateko zorra egin zion, eta egun hartan
ordaindu zion Pedro Altzolaratsi. Martinek, gainera,
eskribauaren, merioaren eta prokuradorearen gastuak
ordainduko zituen.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Joan Zelaia, Joan Zubiaurre eta Grazian
Ezenarro?(ikus [XVI. m. (40-VIII) 1] agiria).
- 1540-VIII-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Martinez Baltzolakoa agertu
zen. Ahalordea eman zion Pedro Altzolarats bilobari
(hau da, Maria Perez Baltzolakoa alabaren eta Joan
Altzolarats suhiaren semeari). Pedro Martinezek
ahalmena eman zion bilobari hari egin zizkioten zorrak kobratzeko, zordunak auzitara eramateko, auziak
arbitro epaileen esku uzteko, prokuradoreak izendatzeko eta ondasunak kudeatzeko.

Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Egun hartan Sebastiani zegokion partea ordaindu
zioten, eta honek eskubide guztiak Pedro Martinezi Joan Gorosarri eskribaua, Asentzio Arretxe eta Domingo Arrona. Badirudi Pedro Martinez Baltzolakoa herritik
eta Maria Perezi betiko aitortu zizkien.
kanpo joatekoa zela (ikus [XVI. m. (40-VIII) 20] agiria).
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Tomas
- 1540-VIII-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriAmilibia, Domingo Garratza eta Domingo Lizarrarats
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Zestoako Pedro
aita (ikus [XVI. m. (40-IV) 21] agiria).
Martinez Baltzolakoa eta biloba Pedro Altzolarats,
- 1540-V-24an, Zestoan, Pedro Martinez Baltzo- eta Orioko Joan Urrezti eta Domingo Etxaniz. oriolakoak ordainagiria eman zion Gregorio Elizalderi, tarrek zestoarrei hurrengo abenduko 6a baino lehen
Esteban Eztiola eskribauaren bidez. Lehenago, Blas 32 kintal burdina (1 kintal = 140 libra) eta burdinazko
Artazubiaga eskribauaren aurrean 2 dukateko zorra aingurak (200-150 libra bitartekoak) emango zizkieegin zion, eta Gregoriok ordaintzen ez ziolako, onda- ten. Haien balio osoa dirutan ordaindu zieten aitonasunak exekutatu egin zizkion. Egun hartan, ordea, zo- bilobek oriotarrei.
rra eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkion Gregoriok.
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe, Domingo
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Garratza eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (40Joan Gorosarri, Migel Artazubiaga eta Pedro Otxoa VIII) 21] agiria.
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50. irudia. Arroako
Ibarrolazar.

- 1540-IX-2an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Zestoako Pedro Altzolarats (aitona Pedro Martinez Baltzolakoaren izenean) eta Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoa aurkeztu ziren.
Lehenago, Arroako Grazia Arronak 6 dukat maileguz
hartu zizkion Pedro Martinezi, Joan Fernandez Dornutegikoa fidatzaile izanik.
Graziak zorra ordaindu ez zuelako, korrejidorearen aginduz Joan Fernandez Dornutegikoari zilarrezko katilua bahitu egin zioten, Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren bidez egindako agiriaren arabera.
Orduan Joan Fernandez fidatzaileak Joan Fernandez
Dorrekoaren esku 7 dukat utzi zituen, eta Pedro Altzolaratsek gordailu hartatik 6 dukatak eta 290 maraiko auzi-gastuak kobratu zituen.

Altzolarats merkataria. Pedro Altzolaratsek Sevillan
zebilen Martin Perez Artzubiagakoa merkatari zestoarraren ahalordea zuen, eta harentzat eta haren izenean egin zuen ondoko erosketa.
Pedro Martinez Baltzolakoak Zestoako hiribildu barruko etxe bat eta harresiz kanpoko sagasti bat
saldu zizkion Pedro Altzolaratsi Martin Perezentzat.
Etxeak mugakide hauek zituen: Blas Artazubiagaren
etxea, Pedro Akoaren etxea, aurrean Kalebarreneko?
plaza, eta atzean Domingo Lizarraratsen lurrak. Harresiz kanpoko sagastiak, berriz, hauek zituen mugakide: Joan Ganbara? pilotuaren Lopeitza Ariztondo
alargunaren baratzea, Joan Arronaren oinordekoen
baratzea, Blas Artazubiagaren sagastia eta errepidea.

Pedro Martinezek etxea eta sagastia 148 dukatean
Ondorioz, Pedro Altzolaratsek ordainagiria eman saldu zizkion Martin Perez Artzubiagakoari, Pedro
zion Joan Fernandez fidatzaileari, eta ahalordea ere Altzolaratsen bitartekaritzaz. Egun hartan ordaindu
bai, zorra Grazia Arronari kobra ziezaion. Lekuko zu- zuen prezio osoa urrezko 74 dobloi emanda. Pedro
maiar hauek izan ziren: Joan Artzuriaga, Joaniko se- Martinez arduratuko zen etxearen eta sagastiaren samea eta Joan Saez Zumaiakoa (ikus [XVI. m. (40-IX) neamenduaz. Lekuko Joanes Garratza apaiza, Jakobo
Ipintza eta Domingo Garratza izan ziren.
1] agiria).
- 1540-XII-5ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Pedro Martinez Baltzolakoa, eta, bestetik, Pedro

Egun berean, eskribau eta lekuko berak bertan izanik, Pedro Martinezek Pedro Altzolarats, eskutik helduta, saldutako etxera sartu zuen, eta honek bertako
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51. irudia. Zumaia.
Itzurungo hondartza.

ateak itxi eta ireki egin zituen, Martin Perez Artzubiagakoaren izenean, jabe zela adierazteko.

na. Biak ere Joan Baltzola aita zenaren eta Grazia Albizuri ama zenaren seme-alaba ziren.

Grazia Baltzolak zioenez, bost anai-arreba ziren,
Gero, saldutako sagastira sartu zuen Pedro Martinezek Pedro Altzolarats. Honek adar eta belar batzuk eta hari Baltzolako ondasunetatik bostena zegokion;
moztu zituen, eta Martin Perezen izenean jabetza bere baita gurasoak hil ondoren izandako errenten bostena
ere. Joan Baltzola anaiak zioenez, ordea, Grazia arregain hartu zuen (ikus [XVI. m. (40-XII) 5] agiria).
ba Joan Etorraetxearekin ezkondu zenean, amak do- 1540-XII-19an, Zestoako errebalean, Esteban tea, ganaduak, arreoa, arropak, etab. agindu zizkion.
Eztiola eskribauaren aurean hauek azaldu ziren: ba- Gero Joan Baltzolak ordaindu zien dotea Graziari eta
tetik, Zumaian bizi zen Domingo Arriola, eta, beste- Joan Etorraetxeari. Beraz, Graziak dena kobratuta
tik, Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa merkataria. zeukan.
Domingok Pedrori 19 kintal iltze emango zizkion eta
Dena den, auzia bi arbitro epaileren esku utzi zukintal bakoitza 100 librakoa izango zen.
ten. Joan Baltzolak, hain zuzen, Joan Perez IdiakaitzDomingok zerbitzatu beharreko iltze motak eta Lilikoa izendatu zuen arbitro, eta Grazia arrebak San
mota bakoitzeko iltzeen pisuak zehaztu zituzten. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua (beste arbiEman beharreko gindaxerako iltzeak eta arpeuak ere troaren anaia). Behar izanez gero, hirugarren arbitro
zehaztu zituzten; baita prezioak eta ordaintzeko epeak epailea ere izendatu ahal izango zuten. Arbitroek beere. Lekukoetako bi Pedro Altzolarats eta Asentzio ren epaia hurrengo Pazko garizumakoa baino lehen
Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (40-XII) 17] agiria). emango zuten, baina, behar izanez gero, epea beste 30
egunez luzatzea bazeukaten.
1.18.2. Joan Baltzolaren agiriak
Bi aldeek bete egingo zuten epaia, edo bestela 100
- 1540-II-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- dukat ordaindu beharko zuen desobeditzaileak (erdia
ren aurrean hauek azaldu ziren: Debako parteko Joan errege-ganberarentzat eta beste erdia alde obeditzaiBaltzola eta Zestoan bizi zen Grazia Baltzola alargu- learentzat)
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Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Tomas Amilibia, eta Zestoako Antonio Lizarrarats, Joan Lizarrarats eta Pedro Martinez Baltzolakoa.

Jarraian eskribauak epaiaren berri eman zien Joan
Baltzolari eta arreba Grazia Baltzolari (ikus [XVI. m.
(40-III) 23] agiria).

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Joan Baltzolak eta Grazia Baltzolak zin egin zuten
konpromiso-agiriak zioena eta arbitroen epaia bete
egingo zituztela (ikus [XVI. m. (40-II) 27] agiria).

- 1540-III-29an, Iraetako burdinolan, Zumaiako
Joan Arbestain eskribauarengana Arroako Joan
Baltzola eta Joan Perez Areitzagakoa (Areitzagagoienakoa) hurbildu ziren. Bi arroarrak Itziarko Erletebekoa baserriko Domingo Erleteren eta Grazia
Erlete arrebaren zaintzaile ziren.

- 1540-III-23an, Zestoako Kontzeju-etxean, bi
arbitroek beren epaia eman zuten, Esteban Eztiola
Bi zaintzaileek jakin zutenez, Domingo eta Graeskribaua aurrean zutela. Grazia Baltzolak zioenez,
ezkondu zenean hari amak agindutako 80 dukateko ziaren ama Maria Martinez Areitzagakoak dohaintzak
dotetik 40 dukat kobratu zituen. Joan Baltzola aita, egin zizkion Grazia Erlete alabari Santuru Erretenekin ezkontzeko egindako kontratuan. Gainera Graberriz, testamenturik egin gabe hil omen zen.
ziak eskubideei uko egin zien Domingo anaiaren alde.
Arbitroek beren epaian Joan Baltzola semea kondeBi zaintzaileei Joan Arbestain eskribauak delako
natu egin zuten Grazia Baltzola arrebari 40 dukat lau
epetan ordaintzera. 10 dukat urte hartako iraileko San kontratu eta agiriak hitzez hitz irakurri egin zizkien.
Migel egunean ordainduko zituen, eta handik aurrera Bai Joan Baltzolak eta bai Joan Perez Areitzagakoak
urtero San Migel egunean 10na dukat. Eskribauaren ontzat eman zituzten agiriak eta bertako edukia.
gastuak ere Joan Baltzola semeak ordainduko zituen.
Lekuko hauek izan ziren: Tomas Azkona, Joan Aia
Epaia betetzen ez zuen aldeak, konpromiso-agiriko eta Pedro Ibañarrieta (ikus [XVI. m. (40-III) 30] agiria).
isunaz gain, beste 50.000 marai ordaindu beharko zi- 1540-V-19an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskrituen. Lekuko Domingo Garratza, Domingo Gorosarri
bauaren aurrean Joan Arano, ama Maria Joango Araeta Martin Akoa zestoarrak izan ziren.

52. irudia.
Baltzolaberri.
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no eta Arroako Joan Baltzola elkartu ziren. Joan Arano Joan Baltzolaren ilobarekin ezkondutakoa zen, eta
Joan Baltzolak ama-semeei ilobaren doteari zegozkion 12 kintal burdina eta 7 dukat ordaindu zizkien.
Gainera, elkarren artean egun hartara arte izandako
tratuen kontuak egin zituzten, eta elkarri ordainagiria
eman zioten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats, Pedro Iribarrena eta Joan Igartza (ikus [XVI. m.
(40-V) 19] agiria).
- 1540-XII-28an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Joan Baltzola, emazte
Maria Andres Azkaeta eta honen ahizpa Maria Joan
Azkaeta azaldu ziren. Maria Joanek senar-emazteei
20 dukat eman zizkien, ama zenak testamentuan agindutakoaren arabera, eta senar-emazteek ordainagiria
eman zioten, Zestoako Joan Lizarrarats, eta Domingo
Urbieta eta Arroako Joan Perez Areitzagakoa lekuko
izanik (ikus [XVI. m. (40-XII) 20] agiria).

Lekuko Migel Artazubiaga alkatea, Bartolome
Etxabe eta Joan Arano izan ziren (ikus [XVI. m. (40II) 22] agiria).
- 1540-IV-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Marina Artiga eta Maria Perez
Baltzolakoa azaldu ziren. Marina, hain zuzen, Joan
Arretxeren emaztea zen, eta Maria Perez, berriz, Joan
Baltzolaren emaztea. Egun hartan Maria Perezek Marinari mandar beltza saldu zion 10 dukatean, eta mandarraren akatsen berri ere eman zion.
Marinak 10 dukateko zorra bi epetan ordainduko
zion: erdia hurrengo Pazko maiatzekoan, eta beste erdia hurrengo Domu Santu egunean.
Obligazio-agirian lekuko Asentzio Arretxe, San
Joan Amezketa eta Klemente Aisoro apaiza izan ziren
(ikus [XVI. m. (40-IV) 2] agiria).

- 1540-IV-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Grazia Baltzola alargunak ahalordea
eman zien korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Joan
1.18.3. Gainerako baltzolatarren agiriak
Martinez Untzetakoari eta beste bi prokuradoreri. Gra- 1540-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ziak auzia zuen Bidaniko Joan Lopez Ibargandakoareren bidez Arroako Joan Igarategik obligazio-agiria kin, eta bere prokuradoreek ordezkatuko zuten.
eman zion Zestoako Maria Perez Baltzolakoari, hau
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiada, Joan Altzolaratsen emazteari. Maria Perezek
arroarrari maileguz 12 kintal burdina pletinaren ba- ga, Esteban Eztiola eskribaua eta Martin Artazubiaga
lioa dirutan eman zion, eta arroarrak zorra hurrengo (ikus [XVI. m. (40-IV) 27] agiria).
Pazko garizumakoan ordainduko zion, burdinak Be- 1540-VIII-26n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriduako errenterian emanda.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: Maria Martinez
Agirian lekukoetako hiru hauek izan ziren: Asen- Baltzolakoa (Pedro Artzubiagaren emaztea) eta Gratzio Arretxe, Lope Zelaia eta Martin Ezenarro (ikus zia Artiga alarguna. Maria Martinezek senarraren
ahalordea zuen agiriak egiteko (ikus VI ZESTOA XVI.
[XVI. m. (40-II) 9] agiria).
MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (38-V)
- 1540-II-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 14] agiria).
bauaren aurrean Maria Perez Baltzolakoa (Joan AlMaria Martinezek eta Graziak auzia zuten Beltran
tzolaratsen emaztea) eta Joanes Etxabe azaldu ziren.
Mariak Joanesi 2 dukat maileguz eman zizkion, eta Arizmendirekin eta honen lagunekin zenbait ondasun
Joanesek zorra bi epetan ordainduko zion: dukat bat eta diruri buruz. Korrejidoreak Maria Martinezen eta
16 egun barru, eta beste dukata hurrengo Pazko gari- Graziaren aldeko epaia eman zuen, baina Beltranek
gora jo zuen Valladolidko Kantzelaritzara.
zumakoan.
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53. irudia. Bidaniko
kontzeju-etxeko
jatetxea.

Auziari jarraipena ematearren, Maria Martinezek
eta Graziak Kantzelaritzako Joan Ruiz Gamarrakoari,
Joan Otxoa Urkizukoari eta beste zenbait prokuradoreri ahalordea eman zieten. Agirian lekukoetako bat
Asentzio Arretxe izan zen (ikus [XVI. m. (40-VIII)
36] agiria).

Lehenbizi Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren eskutik
30 dukat jaso zituen Katalinak, beste 30 dukat Graziana Zabalaren (Kristobalen emaztearen) eskutik, eta
beste 30 dukat Blas Artazubiaga eskribauaren eskutik. Egun hartan ordaindu zizkion Graziana Zabalak
azken 30 dukatak.

- 1540-X-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Oiartzunen bizi zen Joan Zuube
“Arotzarte”k ordainagiria eman zion Zestoako Grazia
Baltzolari. Graziaren senar Joan Etorraetxea zenak lehenago 15 dukateko zorra egin zion Joan Zuuberi, eta
zorra Grazia emazteak ordaindu zion. Joan Zuubek
ahalordea eman zion Graziari senarraren ondasunetatik 15 dukatak kobra zitzan. Lekukoetako bi Asentzio
Arretxe eta Martin Arano (Liliko mandazaina) izan
ziren (ikus [XVI. m. (40-X) 8] agiria).

Lekuko Antonio Lizarrarats, Domingo Garratza
eta Joan Artiga izan ziren (ikus [XVI. m. (40-X) 15]
agiria).

- 1540-X-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Arroako Katalina Baltzolak eta Martin
Sorarte senarrak ordainagiria eman zieten Kristobal
Artzubiagari eta ama Maria Perez Altzolaraskoari.
Lehenago arbitro epaileek Kristobal eta ama Maria
Perez kondenatu egin zituzten Katalinari 120 dukat
epeka ordaintzera (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN
(1538-1539) liburuko [XVI. m. (37-II) 7] eta [XVI.
m. (37-II) 17] agiriak).

1.19. Altzolarastarren kontratu eta agiriak
- 1540-I-14an, Aizarnan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik,
bertako Anton Altzolarats eta emazte Domenja Akoa,
eta, bestetik, Azpeitiko Marina Eizagirre. Lehenago
Antonek eta Domenjak Marinari 5 dukaten balioko
ardoa erosi zioten.
Marinak senar-emazteei auzia ipini zien korrejidorearen aurrean, ardoak salduta 5 dukatak ordaindu ez zizkiotelako. 5 errealeko auzi-gastuak ere egin zituzten.
5 dukaten ordainetan senar-emazteek Marinari lastaira berria bere lumarekin eta ohe-estalki berria eman
zizkioten. Haiek 3 dukat balio zuten, baina 2 dukaten
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balioko kutxa ere eman zioten. Auzi-gastuak geroago
ordainduko zizkioten, eta bahituran emakume-kapa
hartu zien azpeitiarrak. Lastaira eta ohe-estalkia Maria Lizasok gordeko zituen, Marinak eskatu arte, eta
kutxa Domenjak gordeko zion, eskatzen zion arte.

azaldu ziren. Sevillatik Martin Perez Artzubiagakoak
800 dukat bidali zituen Pedro Altzolaratsen aitonarentzat eta amarentzat: 300 dukat Eibarko Gabriel Ubillaren bidez, eta 500 dukat Zestoako Esteban Akertzaren bidez.

Pedro Martinez aitonak eta Maria Perez amak 800
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio
Lizarrarats eta Domingo Urbieta apaizak, eta Joan Iri- dukatak Pedro Altzolaratsi eman zizkioten, eta honek
ordainagiria eman zien. Pedro Altzolaratsek Martin
barrena (ikus [XVI. m. (40-I) 23) agiria].
Perez Artzubiagakoarekin hitz eginda bezala erabi- 1540-II-14an, larunbatez eta Sevillan, Alfonso Ca- liko zuen haren izenean diru hura, salgaiak, burdinak,
zalla eskribauaren aurrean Martin Perez Artzubiagakoa burdineria, etab. erosteko.
(Zestoako Pedro Artzubiagaren eta Maria Martinez
Lekuko Domingo Garratza, Lope Ernataritz eta
Baltzolakoaren semea) aurkeztu zen. Ahalordea eman
zion Zestoako Pedro Altzolarats merkatariari, Martini Martin Otxoa Ermukoa izan ziren (ikus [XVI. m. (40edonon zor zizkioten diru, salgai edo beste edozer ko- II) 25] agiria).
bra zitzan. Auzitara jotzeko ahalmena ere bazuen.
- 1540-III-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriHorrez gain, Pedro Altzolaratsek Martin Perez bauaren aurrean Debako Katalina Antsorregi eta ZesArtzubiagakoaren izenean salgaiak, lurrak eta gau- toako Pedro Altzolarats aurkeztu ziren. Katalina, hain
zak erosi ahal izango zituen, 300 dukateko baliorai- zuzen, Kristobal Sorarteren alarguna zen, eta Kristobal
no. Agirian lekuko Sevillako Gaspar de los Santos eta Sorarte seme adingabearen tutore ere bai. Tutoretza
Debako alkateak eman zion, Joan Martinez Lasturkoa
Rodrigo Mayorga eskribauak izan ziren.
eskribauak 1540-II-9an egindako agiriaren bidez.
- 1540-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriKatalina alargunak seme Kristobalen ondasunez
bauaren aurrean Pedro Altzolarats, Pedro Martinez
Baltzolakoa aitona eta Maria Perez Baltzolakoa ama auzia zuen Alvar Perez de Navia lizentziatu eta korre-

54. irudia. Altsolarats
jauregiaren aurriak eta
Errotatxiki.

- 94 -

(1540)
jidorearen aurrean, eta honek epaia eman zuen mar- Lasao alarguna, eta, bestetik, Maria Perez Altzolaratstxoaren 1ean. Kristobal semea zen aitaren ondasunen Portalekoa eta Sasiolako San Frantziskoren komenoinordeko, korrejimenduko Lope Izagirre eskribauak tuko Pedro Igartua administratzailea.
sinatutako agiriek ziotenez.
Zestoako Katalina Goienetxea hil zenean, zenbait
Asentzio Altzolaren bidez Zestoako Pedro Altzo- ondasun utzi zizkien komentuari eta Maria Perezi
laratsek Katalinari eta semeari 17 dukat eta 9 erreal (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN liburuko [XVI.
ordaindu zizkion, eta 20 dukat osatzeraino falta zena m. (39-XII) 35] testamentua). Katalinak Zestoako
Moztierrekan komentuari eta Maria Perezi utzitako bi
ongi gastatutzat jo zuen Katalinak.
gaztainondo, bere lur eta prestazioarekin, Ana Lasaori
Ondorioz, Katalinak egun hartan ordainagiria eman saldu zizkioten 100 maraitan.
zion Pedro Altzolaratsi, lekuko zestoar hauek izanik:
Lurrak mugakide hauek zituen: Maria Perez LizaJoanes Garratza eta Klemente Aisoro apaizak, eta
rraraskoaren gaztainondoak, Kontzejuaren lurrak eta
Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (40-III) 17] agiria).
Ana Lasaoren lurrak. Gaztainondoen eta lurraren sa- 1540-IV-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- neamenduaz Maria Perez Altzolarats-Portalekoa eta
bauaren aurrean Arroako Joan Perez Areitzagakoak Sasiolako komentua arduratuko ziren. Lekuko Joan
obligazio-agiria eman zion Zestoako Pedro Altzola- Gorosarri, Asentzio Arretxe eta Grazian Arzallus izan
ratsi. Pedrok Joani 12 dukat maileguz eman zizkion, ziren (ikus [XVI. m. (40-XI) 1] agiria).
eta honek zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren
egunean ordainduko zion. Lekuko hauek izan ziren: 1.20. Joan Martinez Olotzagakoa
Azpeitiko Pedro Antxieta eta Tomas Antxieta semea, kontulariaren agiriak
eta Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Domingo Arrona. Bistan da Pedro Antxieta pintatzaile Egun hartan, Joan Martinezek azken 40 dukatak orazpeitiarra bere semearekin Zestoan zela egun haie- daindu zituen, eta Joan Bengoetxeak prezio osoaren
tan, elizarako lanen bat egiten (ikus [XVI. m. (40-IV) ordainagiria eman zion. Lekuko azpeitiar hauek izan
17] agiria).
ziren: Pedro Ibañez Irarragakoa, Domingo Ierroa, Domingo Intsausti, jostuna, eta Domingo Areitzaga (ikus
- 1540-VIII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- [XVI. m. (40-I) 37] agiria).
bauaren bidez Pedro Altzolarats zestoarrak ahalordea
eman zien pertsona bati edo batzuei, hura ordezka ze- 1.20.1. Getariako Beltran Untzetaren eta beste
zaten. Ahalorde-agirian lekukoetako bat Joanes Ga- zenbaiten aurka korrejimenduan zuen auziaren
rratza izan zen (ikus [XVI. m. (40-VIII) 43] agiria).
jarraipena
- 1540-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Zestoako Pedro Altzolarats merkatariak Azpeitiko Migel Otxandiori ordainagiria eman
zion. Migelek Pedrori lehenago egindako 8 dukateko
zorra ordaindu egin zion. Lekuko Martin Akoa, Bartolome Loiola eta Asentzio Arretxe izan ziren (ikus
[XVI. m. (40-IX) 23 agiria).

Joan Martinez Olotzagakoa kontularia 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, eta Zumaiako Joan Lopez Arteagakoak. Joan
- 1540. urteko azaroan, Zestoan, Esteban Eztiola Martinez kontulariak 1.500 dukat agindu zituen Bekoeskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Ana lako etxeak zituen zor eta gastuak ordaintzeko (ikus,
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- 1540-I-16an, Azpeitian, Joan Heredia prokuradorea Navia korrejidorearen aurrean agertu zen, Joan
Martinez Olotzagakoa kontulariaren izenean, honen
ahalordearekin. Ahalordea Joan Eizagirre eskribauak
idatzia zen, eta lekuko Nikolas Artiga, Migel Ipintza
eta Joan Migel Larrea izan ziren.
Joan Heredia prokuradoreak eskea egin zion korrejidoreari Joan Martinez Untzetakoaren lagunetako
batzuk hilak zirelako, eta haien seme-alaba edo senideek hildakoen herentzia onartu zuten ala ez jakitea komeni zelako. Bestalde, Joan Martinez Olotzagakoak agiri batzuk aurkeztuak zituen, eta bertan zordunek zenbait zor aitortu egiten zioten kontulariari.
Komeni zen zordun haiei dei egin eta agiriak berriz
onestea.
Korrejidoreak aginduak eman zituen, Joan Herediak
eskatutakoa betez, Domingo Artiga eta Nikolas Aitzaga lekuko izanik. Navia korrejidoreak bere aginduan
zioenez, Joan Martinez Olotzagakoa ezkondu zenean
Bekola etxea bere ondasun guztiekin hauek eman zio55. irudia. Bekolako burdinola.
ten: Martin Ruiz Errekondokoak, Joan Martinez Untzetakoak, Beltran Untzeta anaiak, Joan Otxoa Goroadibidez, III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) sarrikoak, Martin Otxoa Artazubiagakoak, Sebastian
liburuko [XVI. m. (26-II) 4] eta [XVI. m. (27-III) 10] Artazubiagak, Blas Artazubiagak eta Joan Lopez Aragiriak eta V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) teagakoak. Hain zuzen hauek ziren Bekolako hartzekodunak.
liburuko [XVI. m. (36-IV) 11] agiria).
Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak 1.500
dukat eskaini zizkien aipatutako hartzekodunei, baina hauek kontulariari ez zizkioten Bekolako zorren
eta enkanteen agiriak eman. Hartzekodun izan zirenek korrejidorearen aurrean agertu beharko zuten lau
eguneko epean, auzian parte hartzera. Hartzekodun
izandakoa hila baldin bazen, senideek azaldu beharko
zuten korrejidorearen aurrean, herentziari uko egiteko
ala onartzeko. Herentziari uko eginez gero, korrejido1539. urtean bi aldeen auziak aurrera egin zuen Gi- reak ondasunen kudeatzailea izendatuko zuen.
puzkoako korrejidorearen aurrean. Lehenbizi Antonio
- 1540-I-17an, Getarian, Joan Martinez ManteSaavedra korrejidoreak eta gero Alvar Perez de Navia korrejidoreak beren aginduak eman zituzten (ikus lolakoa eskribauak korrejidorearen agindua Beltran
VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko Untzeta eskribauari jakinarazi zion, Gaspar Zurbano
eta Lope Martinez Zarauzkoa lekuko izanik.
[XVI. m. (39-III) 25] agiria).
Joan Martinez Olotzagakoak ezkontzan agindutako 1.500 dukatak ordaindu zituen, baina Bekolako
ondasunak eman zituztenek ez zizkioten ematen zorren, auzien, enkanteen eta gainerako gaien agiriak.
Horregatik eskea egin zion Joan Herediak korrejidoreari Martin Ruiz Errekondokoak, Joan Martinez Untzetakoak eta gainerako lagunek agiriak Joan Martinez kontulariari eman ziezazkioten.
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- 1540-I-24an, Azpeitian, korrejidoreak agin- 1540-I-18an, Errezilen, Joan Martinez Loidikoa
eskribauak korrejidorearen aginduaren berri eman dua bidali zien Joan Otxoa Gorosarrikoaren, Martin
zion Martin Ruiz Errekondokoari. Martin Loiarte eta Otxoa Artazubiagakoaren eta Sebastian Artazubiagaren oinordekoei. Lehenagoko aginduari ez zioten
Pedro Saez Igoiagakoa izan ziren lekuko.
erantzun, eta beste hiru eguneko epea eman zien heEgun berean, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- rentziak onartzeko ala haiei uko egiteko. Agertzen ez
bauak Blas Artazubiagari eman zion korrejidorea- baziren, herentziari uko egin ziotela kontsideratuko
ren aginduaren berri, Domingo Artiga eta Bartolome zuen, eta ondasunak zaintzeko kudeatzaileak izendaAmilibiaren aurrean. Domingo Amilibiak Blas Arta- tuko zituen.
zubiagari berriz jakinarazi zion aginduak zioena, hain
Egun berean korrejidoreak agindua bidali zien
zuzen Martin Otxoa Artazubiagakoa zenaren seme
zelako eta Joan Otxoa Gorosarrikoa zenaren testa- Blas Artazubiagari, Joan Martinez Untzetakoari eta
Beltran Untzetari. Lehen aginduari ez zioten eranmentu-betearazle zelako.
tzun, eta bigarren agindua bidali zien, hiru eguneko
Aizarnan, berriz, Esteban Eztiola eskribauak Pedro epean aurkez zitezen. Bestela kontulariaren ordainkeEgañari jakinarazi zion aginduak zioena. Hain zuzen tak ontzat hartuko zituen.
Pedro Egaña Sebastian Artazubiaga zenaren lagapen- 1540-I-25ean, Getariako portale nagusian, Joan
hartzaile zen. San Joan Egaña izan zen lekukoetako bat.
Martinez Mantelolakoa eskribauak Beltran Untzeta
- 1540-I-19an, Azpeitian, Joan Eizagirre eskri- eskribauari eman zion korrejidorearen bigarren aginbauak korrejidorearen aginduaren berri Joan Martinez duaren berri. Beltranek zioenez, lekukoei testiganUntzetakoari eman zion. Egun berean, Zestoan, Do- tzak hartzen ari zen, eta ezin zuen Azpeitira joan. Ormingo Amilibiak Joan Bengoetxeari jakinarazi zion dainketen agiriak Getariako alkateen aurrean aztertu
korrejidoreak agindutakoa, Sebastian Artazubiaga eta onesteko prest zegoen. Lekuko Beltran Eitzaga eta
zenaren lagapen-hartzaile eta haren ondasunen bana- Martin Iturregi izan ziren.
tzaile zelako. Domingo Arrona eta Bartolome Amili- 1540-I-26an, Zestoan, Pedro Ibañez Etxezarkoa
bia izan ziren lekuko.
eskribauak Blas Artazubiagari jakinarazi zion biga- 1540-I-21ean, Azpeitian, Alvar Perez de Navia rren aginduak zioena. Laugarren egunean, ostegunez,
korrejidoreak agindua bidali zien Errezilgo Martin joango zen Azpeitira korrejimendura. Domingo ArroRuiz Errekondokoari, Zestoako Blas Artazubiagari, na eta Joan Otaegi izan ziren lekuko.
eta Getariako Joan Martinez Untzetakoari eta Beltran
- 1540-I-27an, Zestoako Ausoroetxean, Pedro IbañUntzetari, lau eguneko epean korrejimenduan aurkez
zitezen. Joan Martinez Olotzagakoari onarturiko or- ez Etxezarkoa eskribauak Joan Bengoetxeari eman
dainketak berronesteko dei egin zien. Agertzen ez ba- zion bigarren aginduaren berri. Joan Bengoetxeak
zioenez, Sebastian Artazubiaga aitaginarrebaren heziren, ordainketak ontzat hartuko zituen.
rentziarik ez zuen nahi. Ordura arte jaso zituen onda- 1540-I-22an, Azpeitian, Martin Ruiz Errekon- sun guztiak Sebastianen hartzekodunentzat izan ziren;
dokoa errezildarra aurkeztu zen. Zin egin ondoren, baita beste 300 dukat ere. Azkoitiko Pedro Arrieta eta
onartu egin zuen hiru agiritan azaltzen ziren ordainke- Zestoako Asentzio Amilibia izan ziren lekuko.
tak, kontulariak eginak, egiazkoak zirela. Lehena 30
Egun berean Pedro Egañari jakinarazi zion korrejidukatekoa zen (1532-IV-2koa), bigarrena 10 dukatekoa (1530-V-4koa), eta hirugarrena 28 dukatekoa doreak agindutakoa, Pedro Arrietaren eta Aizarnazabalgo Martin Ibañez Amilibikoa aurrean zirela. Pedro
(1530-V-3koa).
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56. irudia. Azpeitiko
alberga.

enkanteetako agiriak Joan Martinez Olotzagakoari 9
eguneko epean ematera. Auzi-gastuak ere ordainduko
zizkioten kontulariari. Kontulariak eskubide guztiak
- 1540-I-28an, Azpeitian, Domingo Amilibia es- izango zituen hildakoen eta oinordekoen ondasunei
kribauak Joan Martinez Untzetakoari eman zion ko- aurka egiteko.
rrejidorearen aginduaren berri, Joan Perez ArraniEpaian lekuko Joan Martinez Arriolakoa eta Belbarkoaren eta Jeronimo Atxagaren aurrean.
tran Arizmendi izan ziren.
- 1540-I-29an, Azpeitian, Blas Artazubiagak zin
- 1540-II-20an, Donostian, Domingo Amilibia esegin ondoren, onartu egin zuen bi ordainketaren agiriak
egiazkoak zirela. Bata 6,5 dukatekoa zen (1527koa), kribauak Joan Martinez Untzetakoari korrejidorearen
eta bestea 13 dukatekoa (1528 eta 1529koa). Sebas- epaia irakurri zion. Egun berean, Getariako errebaltian Artazubiagarentzat Azpeitian 1532-III-13an jaso- ean, Domingo Otxoa Portukoa eskribauak Beltran
Untzetari eman zion epaiaren berri. Zumaian, betako beste agiri bat ere onartu zuen Blasek.
rriz, Joan Lopez Arteagakoaren dorretxean Joan PeEgun hartan Joan Martinez Olotzagakoaren izen- rez Elorriagakoa eskribauak epaiaren berri Domenja
ean Joan Heredia prokuradoreak eskea egin zion ko- Agirre alargunari eman zion, Joan Lopez ekialdeko
rrejidoreari, aurkariak auzi-iheslaritzat jo zitzan. Gero lurraldeetan zebilelako. Frantzisko Elorriaga izan zen
Joan Martinez Untzetakoa azaldu zen. Zin egiteko eta lekukoetako bat.
egia aitortzeko prest zegoela zioen. Jeronimo Atxaga
- 1540-II-21ean, Zestoako errebalean, Esteban Ezeta Beltran Arizmendi izan ziren lekuko.
tiola eskribauak Blas Artazubiagari jakinarazi zion
- 1540-II-17an, Donostian, Navia lizentziatu eta korrejidorearen epaiak zioena, Martin Artazubiaga
korrejidoreak epaia eman zuen. Kondenatu egin zi- eta Joan Perez Areitzagakoaren aurrean.
tuen Martin Ruiz Errekondokoa, Joan Martinez Un- 1540-II-22an, Errezilen, Joan Martinez Loidikoa
tzetakoa, Beltran Untzeta, Blas Artazubiaga eta Joan
Lopez Arteagakoa Bekolako obligazio-agiriak eta eskribauak Martin Rruiz Errekondokoari jakinarazi
Egañak ez zuen Sebastian Artazubiaga zenaren herentziarik nahi.
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zion epaiaren edukia. Joan Albisu, Pedro Saez Igoia- takoari, korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste
gakoa eta Martin Artzuriaga apaiza izan ziren lekuko. lau prokuradoreri; baita Kantzelaritzako Joan Otxoa
Urkizukoari eta beste hiru prokuradoreri ere. Vallado- 1540-II-23an, Donostian, Joan Martinez Untze- liden Joan Martinez Olotzagakoarekin zuten auzian
takoak (Beltran Untzeta anaia ere ordezkatuz), ko- ordezkatuko zituzten. Lekuko Domingo Arrona, Joan
rrejidoreari eskea egin zion epaia bertan behera utz Martinez Amilibikoa eta Pedro Ausoroetxea izan ziren.
zezan. Epaiaren aurka gora jotzeko asmoa adierazi
- 1540-IV-7an, Donostian, Pedro Errekondo eszuen. Korrejimenduko eskribau nagusi Martin Perez
Idiakaizkoaren ordezko Joan Eizagirre eskribauak kribauaren aurrean Joan Martinez Untzetakoak Joan
prozesuaren kopia aterako zuen Valladolidko Kantze- Eizagirre eskribauari prozesuaren kopia eskatu zion,
errege-erreginen aginduaz, Kantzelaritzara bidaltzealaritzako epaileen aginduz.
rren. Joan Eizagirrek zioenez, prozesua luzea zen eta
- 1540-II-26an, Donostian, Joan Martinez Untze- ahal bezain azkar kopiatuko zuen. Apirilaren 20an,
takoak prozesuaren kopia eskatu zion Joan Eizagirre- berriz eskatu zion, Bergaran, prozesuaren kopia; baita
ri, Valladolida bidaltzeko. Zilarrezko erreala ordaindu maiatzean ere, Joan Beltran Segurola eta Migel Ipinzion horretarako. Joan Eizagirrek zioenez, lanpeturik tza lekukoen aurrean.
zebilen errege-erreginen zerbitzuan, baina Kantze- 1540-V-15ean Tolosan, berriz eskatu zion Joan
laritzakoen aginduz, lanari ekingo zion. Pedro Ruiz
Errekondokoa, Domingo Aitzaga eta Andres Bergara Martinez Untzetakoak prozesuaren kopia, eta 15 egun
geroago ere bai.
izan ziren lekuko.
- 1540-II-29an, Getarian, Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren bidez, Beltran Untzeta eskribauak
ahalordea eman zien Joan Martinez Untzetakoari, eta
Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari
eta beste 4 prokuradoreri, auzian ordezka zezaten. Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Agirre apaiza, Joan
Larrarte maisua eta Joan Aranoa.
- 1540-III-12an, Valladoliden, Joan Ruiz Gamarrakoa prokuradoreak Beltran Untzetaren izenean eskea egin zien errege-erreginei beste aldearentzat agindua bidal zezaten.

- 1540-VI-12an, Tolosan, Martin Ruiz Errekondokoak ahalordea eman zien Joan Martinez Untzetakoari korrejimenduko prokuradoreei eta Kantzelaritzakoei, auzian ordezka zezaten.
- 1540-VI-14an, Tolosan, Joan Martinez Untzetakoak berriz eskatu zion Joan Eizagirre eskribauari
prozesuaren kopia.
- 1540-VII-1ean, Valladoliden, Joan Ruiz Gamarrakoa prokuradoreak ahalordeak aurkeztu zituen,
Joan Martinez Untzetakoa eta lagunak auzian ordezkatzeko (ikus [XVI. m. (40-I) 9] agiria).

- 1540-III-13an, Valladolidtik errege-erreginek
- 1540-I-20an, Azpeitian, bertako Joan Akemendi
Joan Martinez Olotzagakoari agindua bidali zioten
Beltran Untzetak apelazioa egin zuelako auzitara aur- eskribauaren aurrean Zestoako Joan Bengoetxea eta
kez zedin. 15 eguneko epea zuen berak edo prokura- Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontularia aurkeztu ziren. 1539-VI-9an Joan Bengoetxeak Zestoako
doreak, Kantzelaritzan aurkezteko.
Olajaunlizardia izeneko harizti eta txaradia saldu ziz- 1540-III-30ean, Zestoan, Pedro Errekondo eskri- kion kontulariari 82,5 dukatean, eta 80,5 dukat zobauaren bidez, Joan Martinez Untzetakoak, Beltran rretan utzi zituen. Gero, 1539-VII-30ean 40,5 dukat
Untzetak, Blas Artazubiagak eta Joan Lopez Artea- ordaindu zituen (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN
gakoak ahalordea eman zieten Joan Martinez Untze- (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-VI) 14] agiria).
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1.20.2. Valladolidko Pradoko Andre Mariaren
komentukoekin zuen auziaren jarraipena

kuko Debako Kristobal Artazubiaga eta Azpeitiko
Iñigo Azpeitia mertzeroa izan ziren. Ondoren Pedro
Arrietak aurkeztutako errege-aginduaren berri Joan
Martinez Olotzagakoa kontulariari eman zion eskribauak. Nahi bazuen, testigantzak hartzen zituenean
han egon zitekeen, edo ordezkaria bidali ahal izango
zuen. Lekuko hauek izan ziren: errege-guardiako Joan
Fernandez Idiakaizkoa eta Martin Lopez Azkunekoa.

Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak,
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.
Jarraian, Pedro Ibañez Etxezarkoa eskribauak MaMENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-V)
15] agiria eta VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538- ria Lopez Altzolaraskoari (kontulariaren emazteari)
jakinarazi zion errege-aginduak zioena. Azpeitiko
1539) liburuko [XVI. m. (39-XII) 17] agiria).
Migel Olaberrieta izan zen lekukoetako bat.
Joan Lopez Altzolaraskoa fraide jeronimotar egin
Gero Pedro Arrietak lekukotzat Zestoako Dominzen Valladolidko Pradoko Andre Mariaren komentuan. Komentuko priore eta fraideen eskariz, eta erre- go Arrona eta Bekolan maizter bizi zen Martin Indo
ge-aginduz, Pedro Ibañez Etxezarkoa eskribauak tes- aurkeztu zituen. Biek zin egin zuten egia aitortuko
tigantzak jaso behar zituen Kantzelaritzako auzirako. zutela.
- 1540-I-23an, Azpeitian, Pedro Ibañez eskribauaren aurrean Azkoitiko Pedro Arrieta prokuradorea
azaldu zen, Valladolidko komentuko fraideen izenean, eta errege-agindua aurkeztu zuen. Bertan Kantzelaritzako auzirako testigantzak nola hartu behar
ziren zehazten zen.
Pedro Ibañez prest azaldu zen fraideek aurkeztutako lekukoei dei egin eta testigantzak hartzeko. Le-

- 1540-I-26an, astelehenez, Zestoan, Pedro Ibañez
eskribauaren aurrean Pedro Arrieta prokuradoreak
Valladolidko komentuko fraideen izenean, Joan Bueno doktoreak prestaturiko eta lekukoei egiteko galdera hauek aurkeztu zituen:
1) Ea ezagutzen zituzten Valladolidko Pradoko Andre Mariaren komentua, bertako priorea, fraideak
eta han fraide egindako Joan Lopez Altzolaraskoa.

57. irudia. Valladolidko
Pradoko Andre
Mariaren komentu
izandakoa.
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Ea zuten Bekolako etxe, burdinola, errota, baserri, lekukotzat, eta honek ere zin egin zuen, Asentzio
baso, soro, belardi eta gainerako ondasunen berri. Amilibiaren eta Zornotza baserrian bizi zen Joan IsuEa ezagutu zituzten Joan Lopez Altzolaraskoa frai- rolaren aurrean.
dearen guraso Pedro Lope Altzolaraskoa eta honen
Ondoren, Ausoroetxean, Joan Bengoetxea eta Joan
emaztea.
Etxabe lekukoak aurkeztu zituen Pedro Arrieta proku2) Ea zekiten Bekolako Pedro Lopez Altzolaras- radoreak. Zin egin zuten Asentzio Amilibiaren eta Pekoa eta emaztea 18 urte lehenago hil zirela, eta hil dro Ausoroetxearen aurrean. Martin Ondaldek, Pedro
ondoren Bekolako ondasun guztiak Joan Martinez Ausoroetxeak eta Kortazarren bizi zen Joan KortazaOlotzagakoak eta emazteak (Joan Lopez fraidea- rrek ere gauza bera egin zuen jarraian, Asentzio Amilibiaren eta Petri Narbaztaren aurrean.
ren arrebak) hartu zituztela.
Gero, Zestoako Garaieta izeneko lurrean, Lizasoe3) Ea zekiten Joan Martinez kontulariak Pedro
Lopez Altzolaraskoa hil ondoren Bekolako onda- ta etxean bizi zen Martin Lizasoeta aurkeztu zuten lesunak bereganatu eta bertako errentak eta etekinak kuko gisa, eta honek ere zin egin zuen Asentzio Amilibiaren eta Joan Lizasoeta semearen aurrean.
jaso zituela, gutxienez 15 urtean.
Egun berean, Zestoako hiribilduan Martin Arano
4) Ea zekiten Bekolako ondasun guztiak urtero 150
dukateko errenta eman zezaketela. Lekukoek esan urtzaileak (Aizarnako plazan bizi zen olagizonak) zin
zezatela ondasunengatik urtero zenbateko errenta egin zuen Asentzio Amilibiaren eta Joan Fernandez
Arreitzakoaren aurrean.
lor zitekeen.
- 1540-I-28an, asteazkenez, Zestoan, Pedro Arrieta
prokuradoreak Valladolidko komentuko fraideen izenean eskea egin zion Pedro Ibañez Etxezarkoari. AizarGaldera-sorta aurkeztean lekuko Joan Otaegi eta nan bizi zen Pedro Egaña lekukoa aurkeztu zion, Joan
Martinez Olotzagakoa, Asentzio Amilibia eta Aiako
Martin Egaña zestoarrak izan ziren.
Domingo Ostolatza bertan izanik.
- 1540-I-27an, asteartez, Aizarnako elizaren on- 1540-II-3an, asteartez, Azkoitian, Pedro Arrieta
doan, Pedro Arrieta prokuradoreak Pedro Ibañez eskribauari lekuko gisa Joan Otxoa Artazubiagakoa prokuradoreak eskribauaren lanak amaitutzat jo zi(Aizarnako erretorea) aurkeztu zion. Honek zin egin tuen. Pedro Ibañez eskribauak Gasteizko Gometxa
zuen egia aitortuko zuela, Zestoako Asentzio Amil- auzotik etortzea eta itzultzea, eta egindako lanak koibia eta Debako Sebastian (Aratristain edo Arakis- bratzea nahi zituela aitortu zuen Martin Ruiz Arrietakoaren eta Anton Arrietaren (Pedro Arrietaren setain?) harginaren aurrean.
mearen) aurrean.
Ondoren Joanes Potzueta apaiza aurkeztu zuen Pe- 1540-II-19an, Valladolidko Pradoko Andre Madro Arrietak; baita Pedro Iribarrena eta Martin Amilibia hargina ere (Aizarnako plazan bizi zena). Denek riaren komentuan, Pedro Ibañez Etxezarkoa eskrizin egin zuten Asentzio Amilibiaren eta Joan Otxoa bauaren aurrean, bertako fraide hauek bildu ziren: Jeronimo Remis (bikarioa), Miguel Carrion, Bartolome
Artazubiagakoaren aurrean.
Guadalupe, Gonzalo Gamarra, Andres Montalegre,
Egun berean, Zornotza baserrian, Altzolarats jau- Luis Espinosa, Guillermo Cabrera, Alonso Alcazar,
regiko Domingo Ostolatza olagizona aurkeztu zuten Alonso Villabragima, Joan Santa Maria, Joan Almo5) Ea zekiten aurreko galderetan adierazia jendeak
bazekiela.
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58. irudia. Azkoitiko
Etxebeltz.

urtera ezkondu omen ziren Maria Lopez Altzolaraskoa eta Joan Martinez kontularia. Orduan bereganatu omen zituzten ezkonberriek Bekolako ondasunak.
Ahalordea eman zieten Valladolidko Kantzelari- Harrezkero jaso zituen kontulariak ondasunen errentzako Joan Ruiz Gamarrakoari eta Azkoitiko Pedro tak eta etekinak.
Arrietari, Joan Martinez Olotzagakoa kontulariarekin
Bekolako burdinola eta errota Martin Indok omen
zuten auzian ordezka zitzaten. Lekuko hauek izan ziren: Joan Mungia eta Martin Fernandez (Valencia de zeukan errentan hartuta, eta urtero kontulariari 55 edo
56 kintal burdinako errenta ordaintzen omen zion.
don Joan herrikoak), eta Diego Ontiveros.
Kintal burdinak 13 edo 14 erreal balio omen zituen (1
Zestoan, aipatutako auzian Valladolidko komen- dukat = 11 erreal).
tuko fraideek aurkeztutako lekukoek erantzunak
- Aizarnako Pedro Iribarrenak 60 urte zituen. Koeman zituzten.
mentuko jendea ez zuen ezagutzen, baina Bekolakoa
- Joan Otxoa Artazubiagakoak (Aizarnako erreto- bai; baita bertako ondasunak ere. Pedro Lopez Altzoreak) 47 urte zituen. Maria Lopez Altzolaraskoaren laraskoa Aizarnan ehortzi zutenean, Pedro Iribarrenak
(kontulariaren emaztearen) lehengusu txikia zen. Joan ireki omen zuen hilobia. Emaztea gero Getarian hil
Lopez Altzolaraskoa fraidea ezagutzen zuen, 26 bat omen zen. Joan Martinez kontulariak konpondu omen
urte lehenago jaio zenez gero. Bekolako ondasunen zituen burdinola, errotak eta baserriak. Pedro Iribarreberri bazuen. Joan Lopezen gurasoak (Pedro Lopez na bera ibili omen zen Pagaldazuri baserriko hormak
Altzolaraskoa eta Getariako Maria Perez Untzetakoa konpontzen.
emaztea) ere ezagutu zituen.
Bekolako errotak eta burdinolak 54 edo 55 kintal
Pedro Lopez Altzolaraskoa 20 bat urte lehenago burdinako errenta omen zuten urtero, baina kontulahil omen zen Azpeitian, eta Aizarnako elizan ehor- riak Martin Indo maizterrari 300 dukateko mailegua,
tzi zuten. Handik hiru bat urtera hil omen zen Maria interesik kobratu gabe, eman omen zion 6 urteko
Perez Untzetako emaztea. Gero, handik hiruzpalau errenta aldirako. Burdina asko erosi omen zuen Joan
rox, Marcos Murga?, Pedro Castroverde Joan Bautista eta Joan San Miguel.
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Perez Idiakaitz-Lilikoak urte hartan, kintala 13 erreal
ordainduta.

- Joan Bengoetxea lekukoak 35 urte zituen, eta
bere emaztea Juan Martinezen emaztearen eta Joan
Lopez Altzolaraskoa fraidearen lehengusu propioa
zen. Bekolako jendea eta ondasunak ezagutzen zituen
(Aizarnako plazan Bekolak zuen etxea ere bai), baina
Valladolidko komentuko jendea ez.

- Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizon aiarrak erantzun zuen gero. 58-60 urte zituen.
Valladolidko komentukoak ez zituen ezagutzen, baina Bekolako jendea eta ondasunak bai. Pedro Lopez
Beste lekukoen antzera erantzun zuen. Pedro Lopez
Altzolaraskoa Azpeitian korrejidoraren kartzelan hil
omen zen. Gainerakoan, aurreko lekukoek bezala Altzolaraskoa eta emaztea hil ondoren, Bekolako ondasunak lauzpabost urtez maizterrik gabe, hutsik, egon
erantzun zuen.
omen ziren. Gero kontulariak ondasunetan konponkeOrduan kintal burdinak 12 erreal eta 20 marai balio tak eta hobekuntzak egin omen zituen. Pagaldazuri
omen zuen, eskura ordainduta. 14 errealean ere saldu baserriak eta Bedamako Errotabarrena errotak urtero
omen zen lehen, eta dukatean (hau da, 11 errealean) 12 dukateko errenta eman omen zezaketen.
ere bai.
- Martin Ondaldek 58 urte zituen, eta ezagunak zi- Aizarnako Pedro Egañak 51-52 urte zituen. Be- tuen Bekolako pertsonak eta ondasunak. Joan Martinkolako jendea eta ondasunak ezagutzen zituen. Joan ez Olotzagakoaren emaztea eta Joan Lopez AltzolaMartinez Olotzagakoak eta emazteak Bekolako on- raskoa fraidea Martinen emaztearen lehengusu prodasunetan konponketak egin eta haritzak, gaztainon- pioak ziren. Aurreko lekukoaren antzeko testigantza
eman zuen. Martin Indo, Bekolako olagizona, iloba
doak eta sagarrondoak aldatu omen zituzten.
zuen, eta hark zekien burdinolaren errentaren berri.
Joan Martinez kontulariak burdinolako Martin
- Joan Kortazar, hain zuzen Kortazar baserrian bizi
Indo maizterrari 360 dukat, interesik gabe, maileguz
eman omen zizkion 6 urterako. Bekolako mendietan zen, eta 30 urte zituen. Ez zituen Bekolako guraso
urtero 150 karga ikatz egin omen zitezkeen. Karga izandakoak ezagutu, baina Joan Lopez Altzolaraskoa
ikatzak 3 txanpon (edo 23 marai) balio omen zuen. fraidea eta arreba bai; baita Bekolako ondasunak ere.
Basoak zaintzeko, ordea, zaintzailea ipini behar zen, Ondasunek eman zezaketen errenta ere balioetsi zuen.
eta hark mantenua eta hiruzpalau dukat kobratuko zi- Martin Indok 36 urte zituen, eta Bekolako etxea,
tuen urtero.
burdinola, ondoko errota eta lursail bat errentan 6 urBekolako bi baserriren errenta urtean 10 dukate- terako hartuta zeuzkan. Altzolarasko jendea eta ondasunak ezagutu zituen. Azpeitiko Joan Akemendi
koa omen zen.
eskribauaren aurrean Joan Martinez Olotzagakoak
- Hurrengo Joan Etxabek erantzun zuen, burdin- errentan eman zion Bekolako etxea, burdinola, onolatako tiratzaileak. Kortazarren bizi zen, eta 34 doko errota eta lursaila, 6 urterako. Lursaila garagarra
urte zituen. Bekolako Joan Lopez fraidea, kontula- eta lihoa egiteko zuen. 55 kintal burdinako errenta orria eta emaztea ezagutzen zituen. Bazuen Bekolako daintzen zuen urtero, baina kontulariak 300 dukateko
ondasunen berri. Bekolako basoetan karga ikatzak mailegua (interesik kobratu gabe) egin zion 6 urte3 edo 3,5 txanpon balio omen zuen. Bekolako bur- rako Martini. Mailegu hori gabe 38 kintaleko errenta
dinolan hiru urtean bizi izan omen zen. Kontula- ere ez omen zukeen ordainduko.
riak mutil gaztea omen zeukan basoak zaintzen.
Bekolako gainerako ondasunek eman zezaketen
Gainerakoan beste lekukoen antzera erantzun zuen
errenta ere balioetsi zuen.
Joan Etxabek.
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59. irudia. Kortazarko
ur-biltegia.

- Pedro Ausoroetxeak 33 urte zituen. Bere emazte
Grazia Lopez Altzolaraskoa, Joan Lopez Altzolaraskoa
fraidea eta Maria Lopez Altzolaraskoa (kontulariaren
emaztea) anai-arrebak ziren. Bekolako jendea eta ondasunak ezagutzen zituen. Gainerako lekukoen antzera
erantzun zuen, eta, oro har, galderei baiezkoa eman zien.

- Zestoako Domingo Arronaren txanda izan zen
ondoren. 31 urte zituen, eta ezagunak zituen Bekolakoak; baita bertako ondasunak ere. Ondasunek guztira urtean 60 dukat inguruko errenta eman omen zezaketen.

- Martin Aranok, burdinolatako urtzaileak, AizarKintal burdina 13 errealean omen zegoen, eta kar- nako plazan bizi zenak, 44 edo 45 urte zituen. Bekolan urtzaile gisa lan egin omen zuen. Beste lekukoen
ga ikatzak Gaztelako erreal bat balio omen zuen.
antzera erantzun zuen. Urte hartan San Joan Perez
- Joanes Potzueta apaizak 34 urte zituen. Aurreko Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak karga ikatza 22 marai
lekukoek bezalatsu erantzun zuen. Bere garaian bi- ordaindu omen zuen, basoagatik. Kintal burdinak 13
tartekari izan omen zen Joan Martinez Olotzagakoa erreal balio omen zuen.
kontulariak burdinola errentan Martin Indori eman
Pedro Ibañez Etxezarkoa eskribauak bere lanaziezaion. Pagaldazuriko errenta urtean 8 anega garikoa omen zen. Bedamako Errotabarrenan zeukaten gatik eta soldatagatik kobratzeko zeuzkan kontuak
egin zituen. Valladolidko Pradoko Andre Mariaren
errotak 6 edo 8 dukatekoa omen zuen.
komentukoek 2.762 marai zor zizkioten, eta Joan
- Martin Amilibia hargina Aizarnako plazan bizi zen, Ruiz Gamarrakoa prokuradorearen bidez 2.625 maeta 70 urte baino gehiago zituen. Bekolako jendea eta rai kobratu zituen. Beraz, 137 marai zorretan utzi
ondasunak ezagutzen zituen. Azpeitiko Joan Akemendi zizkioten.
eskribauaren aurrean ere testigantzak eman omen zi- 1540-VII-29an, Valladolidko Kantzelaritzan letuen, kontulariak prestaturiko galderei erantzunda.
kukoen testigantzak Joan Otxoa Urkizukoa prokura- Hurrengo Domingo Lizasoetak erantzun zuen. 50 doreak aurkeztu zituen, Pradoko komentukoek Joan
bat urte zituen eta ondasunek urtero eman zezaketen Martinez Olotzagakoa kontulariarekin zuten auzirako (ikus [XVI. m. (40-I) 42] agiria).
errenta balioetsi zuen.
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1.21. Martin Indoren tratu eta agiriak

ean hasiko zen, eta garraio guztiak hurrengo iraileko
San Miguel egunerako amaituta edukiko zituen. 100
- 1540-III-3an, Zestoako errebalean, Blas Artazubia- karga ikatz garraiatzeagatik 300 txanpon ordainduta
ga eskribauaren bidez Martin Indok ahalordea eman zeuzkan jada Martin Indok, eta gainerakoa ikatzak
zion Domingo Arronari. Martinek, hain zuzen, Joan garraiatu ahala ordainduko zion Joani.
Belez Beduakoarekin eta honen Isabela emaztearekin
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Martin
auzia zuen, eta Domingo ordezkari izango zuen. Lekuko Joan Fernandez Arreitzakoa, Fernando Olaza- Otxoa Ermukoa, Frantzisko Artiga, Asentzio Arretxe
bal medikua eta Domingo Gorosarri izan ziren (ikus eta Martin Txamigarro (Martin Indoren mandazaina).
Martin Txamigarrok ezaguna zuen Joan Agirre (ikus
[XVI. m. (40-III) 1] agiria).
[XVI. m. (40-III) 7] agiria).
- 1540-III-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1540-V-27an, Zestoako errebalean, Martin Inbauarekin Martin Indo eta Joan Agirre bildu ziren.
Martin Indo Bekolako olagizona zen, eta Joan Agirre, dok Blas Artazubiaga eskribauaren bidez ahalordea
Errezilgo partean, Bedamako Agerrebekoa baserrian eman zion Domingo Arrona zestoarrari. Domingok
ordezkatuko zuen Martin honen auzietan. Lekuko
maizter zegoen.
hauek izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa, DoMartinek Zestoako eta Errezilgo Kontzejuei basoak mingo Bengoetxea (Joan Fernandezen morroia) eta
hartu zizkien ikatza egiteko, eta ikatz haiek Joan Pedro (Martinez) Baltzolakoa (ikus [XVI. m. (40-V)
Agirrek garraiatuko zizkion Bekolaraino. Errezilgo 29] agiria).
Komisolatzatik Iturriozko bide berria eta Bedamako
- 1540-VII-18an, Zestoako errebalean, Esteban
burdinola bitartean zeuden ikatzak; baita Gallekuko
Eztiola eskribauarengana Lopeitza Ariztondo eta
gailurra eta Bedamako burdinola bitartean ere.
Martin Indo zestoarrak hurbildu ziren. 9 dukat eta 8
Garraiatutako karga ikatzagatik 3 txanpon ordain- txanpon zor zizkion azken bi urteetan Martinek Loduko zikzion Martinek Joani. Joan lanean biharamun- peitzari. Hain zuzen 6 dukat dirutan maileguz eman

60. irudia. Errezilgo
Artaunsaroe.
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zizkion, eta gainerako 3 dukat eta 8 txanponak garitan ordaindu egingo ziola. Ondorioz, Domingok Joani
ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek izan
eta ogitan.
ziren: Joan Igartza maisua, Anton Lizarrarats semea
Zor osoagatik Martinek obligazio-agiria eman (eta apaiza), eta Migel Artazubiaga alkatea.
zion Lopeitzari, eta hurrengo zaldun-inaute egunean
Egun eta leku berean, Domingo Lizarrarats aita
ordainduko zion zor osoa. Hortik at, elkarren arteko
tratuengatik elkarri ez zioten ezer zor. Agirian lekuko ohean gaixo zegoen. Kontzejuko fiel, zinegotzi eta
San Joan Amezketa, Joan Ezenarro eta Grazian Eto- altxorzain zen, baina orduan ez zen gauza Maria
rraetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VII) 18] agiria). Nikolas Zabala-Lasaok Zestoako Kontzejuari, hartu
zizkion basoengatik, zor ziona kobratzeko. Lan hori
- 1540-VIII-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- egin zezaten, ahalordea eman zien Migel Artazubiaga
bauarengana hauek hurbildu ziren: batetik, Zestoako alkateari eta seme Antonio Lizarrarats apaizari. LeMartin Indo, eta, bestetik, Errezilgo Nafarra Aialde kukoak Joan Lizarrarats, Andres Aranburu eta Anton
(Joanes Arteunsaroeren alarguna). Lehenago Mar- Arretxe semea izan ziren (ikus [XVI. m. (40-I) 26]
tin Indok kontratua egin zuen Asteasuko Domingo agiria).
Etxenagusia eskribauaren aurrean Errezilgo Joanes
- 1540-V-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriArtaunsaroerekin eta Joan Izortzu? asteasuarrarekin.
bauaren aurrean Zarauzko Domingo Eiztaran eta
Azken biek 1.000 karga ikatz egingo zizkioten Zestoako Domingo Lizarrarats aita elkartu ziren. ZaMartini, karga ikatza 3 txanponeko prezioan (60 dukat rauztarrak zestoarrari hezitako idi parea zorretan haringuru guztira). Joanes errezildarrak 48 dukateko ba- tu zion, baina konpromisoa hartu zuen idien prezioa
lioa eman zion Martini, baina haietako 24 Nafarra (10,5 dukat) hurrengo iraileko San Migel egunean
alargunak Joan Izortzuri? kobra ziezazkion, ahalordea ordaintzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Martinez Lilikoa apaiza, Joanes Garratza apaiza, Joan
eman zion zestoarrak.
Fernandez Arreitzakoa eta Joan Perez Idiakaitz-LiLekuko Zestoako Esteban Edarritzaga eta Martin likoa (ikus [XVI. m. (40-VI) 1] agiria).
Otxoa Ermukoa, eta Aiako Domingo Aialde izan zi- 1540-X-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 7] agiria).
kribauaren bidez kontratua egin zuten Aizarnako
Maria Ruiz Etxeberrikoak eta Zestoako Domingo
1.22. Lizarrarastarren kontratu eta
Lizarrarats aitak. Maria Ruizek baimena eta ahaagiriak
lordea zituen, Pedro Etxeberria senarrak San Joan
Izagirre eskribauaren aurrean emanda, salmenta
1.22.1. Domingo Lizarrarats aitaren agiriak
hura egiteko.
- 1540-I-17an, Zestoako Lizarraratsen, bertako DoDomingo Aldalurrek eta Domingo Aranburuk
mingo Lizarrarats aitak ordainagiria eman zion
Arroako Joan Zugastiri, Esteban Eztiola eskribauaren Etxeberria baserriko lurretan aukeratutako 5 haritz
bidez. Joan Zugastik 30 kintal burdina (besteak beste handi erosi zizkion Domingo Lizarraratsek Maria
10 dukateko zilarrezko katiluagatik) zor zizkion Do- Ruizi urrezko 7 dukatean (1 dukat = zilarrezko 11
mingori. Zorra ordaintzen ez zuelako ordea, Joan Zu- erreal). Dena orduantxe ordaindu zuen zestoarrak Bi
urte zituen Domingo Lizarraratsek haritzak handik
gasti korrejidorearen aginduz kartzelan zegoen.
eramateko. Maria Ruizen koinatua, Joan Martinez
Dena dela, egun hartan Iraetako Nikolas Martinez Arzalluskoa errezildarra, arduratuko zen haritzen saEgiakoa jaunak segurtatu egin zion Domingori zorra neamenduaz.
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Biharamunean, Blas Artazubiaga eskribauaren
bidez, Domingo Lizarraratsek ahalordea eman zion
Aiako Lorentzo Jauregietari. Domingori Aiako Fernando Zulaikak 60 bat kintal burdina zor zion, eta
- 1540-XII-6an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- Joan Otxoa Oribarkoak 50 dukat inguru. Zor haiek
bauaren aurrean Arroako Joan Zubeltzu eta Zestoako Domingorentzat kobratzen saiatuko zen Lorentzo
Domingo Lizarrarats aita aurkeztu ziren. Joanek Do- Jauregieta.
mingori zorretan 4 dukat balio zuen zamaketa-zaldi
Lekuko Domingo Arrona, Bartolome Txiriboga
zuria erosi zion. Hurrengo abuztua amaitu baino leeta Joan Gorosarri izan ziren (ikus [XVI. m. (40-I)
hen ordainduko zion zorra.
32] agiria).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- 1540-II-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga estoako Domingo Arrona eta Frantzisko Olazabal, eta
Arroako Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (40-XII) 10] kribauaren aurrean Domingo Lizarrarats semea,
Domingo Arrona eta Bartolome Txiriboga aurkeztu
agiria).
ziren. Domingo Lizarraratsek beste biei obligazioagiria eman zien, 300 kintal burdina totxo Iraetako
1.22.2. Domingo Lizarrarats semearen agiriak
edo Altzolarasko burdinoletan emateko. Kintala Be- 1540-I-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren duako pisukoa izango zen, eta bi epetan emango zibidez Domingo Lizarrarats semeak ordainagiria eman tuen: hilabete barru 200 kintal burdina, eta hurrengo
zion Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari. Honek hari Pazko garizumakoan beste 100 kintal.
20 kintal burdinako zorra ordaindu egin zion, eta gaineAldi berean, Domingo Arrona eta Bartolome
rako tratuen kontuak ere eginda, garbituta utzi zituzten.
Txiriboga behartuta zeuden Domingo Lizarrarats
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Arta- semeari 300 kintal burdina mehe ematera, ondozubiaga, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Pedro Iri- ren egindako obligazio-agirian zeuden baldintzak
betez.
barrena.
Lekuko zestoar hauek izna ziren: Fernando Olazabal medikua, Domingo Aranburu eta Joan Fernandez
Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (40-X) 19] agiria).

61. irudia. Lizarrarats
etxea.
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Lekuko honako hauek izan ziren: Frantzisko Arti- drori 6 dukat maileguz eman zizkion, eta honek zorra
ga, Bartolome Etxabe, Joan Urbieta, Tomas Amilibia urtebete barru ordainduko zion. Lekukoak Klemente
Aisoro, Domingo Urbieta eta Joanes Garratza zeseta Joan Artiga.
toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (40-II) 47] agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zi- 1540-IV-8an, Zestoako Ondalde etxean, Esterela, Bartolome Txiribogak eta Domingo Arronak
obligazio-agiria eman zioten Domingo Lizarrarats ban Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrasemeari. Honek beste biei 300 kintal burdina mehe- rats apaiza eta Martin Ondalde bere emazte Maria
ren balioa dirutan eta totxo burdinatan eman zien, Ortiz Ondaldekoarekin azaldu ziren. Senar-emazeta bi zordunek beren zorra hurrengo Pazko maia- teek Antoniori itsasontziko mastak egiteko bi haritz
tzekoan ordainduko zioten, 300 kintal burdina mehe saldu zizkioten 12 dukaten. Bi haritzak Esnal baserri
Beduako edo Oikiako portuan emanda (ikus [XVI. aldera zeuden, eta Antoniok ordaindu egin zizkienez
gero, komeni zitzaionean eramango zituen. Maria
m. (40-II) 30] agiria).
Ortizek zin egin zuen hartutako konpromisoak bete
- 1540-III-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- egingo zituela.
bauaren aurrean Arroako Joan Oliden, Esteban OliSalmenta-agirian lekuko zestoar hauek izan ziden semea eta Zestoako Domingo Lizarrarats semea
aurkeztu ziren. Arroako aita-semeek Domingori ren: Joanes Potzueta apaiza, Joan Pagino eta Joan
maileguz 16 kintal burdina pletinaren balioa dirutan Ondalde (Martin Ondalderen semea) (ikus [XVI. m.
hartu zioten, eta zorra hurrengo Pazko maiatzekoan (40-IV) 7] agiria).
ordainduko zioten, burdinak errenterian emanda.
Jarraian, Antonio Lizarraratsek Joan Ondalderi
Esteban Olidenek, 25 urte bete gabea zelako, zin (Martinen semeari) ordainagiria eman zion. Joanek
egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zue- lehendik zorra egin zion Antoniori (ikus VI ZESla. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Arti- TOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI.
ga, Martin Ondalde semea eta Frantzisko Zubiaurre m. (38-XII) 14] agiria), eta egun hartan 7 dukat eta
erreal bat ordaindu zizkion. Martin Ondalde, Joanes
(ikus [XVI. m. (40-III) 8] agiria).
Potzueta eta Joan Pagino izan ziren lekuko (ikus
1540. urtean, abuztuan, ustez 23. egunean, Zes- [XVI. m. (40-IV) 7] agiria).
toan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Domingo
- 1540-VI-2an, Iraetako zubi ondoan, Zestoako
Lizarrarats semeak ahalordea eman zion Pedro Altzolaratsi. Domingori Sevillan, Indietan eta beste partean, hauek azaldu ziren, Esteban Eztiola eshainbat lekutan egindako zorrak kobratuko zizkion. kribauaren aurrean: batetik, Arroako Joan LizarraValladoliden zebilen Martin izeneko azkoitiar bat rats, eta, bestetik, Zumaiako eta Debako auzotar
zen zordunetako bat. Lekukoetako bi Migel Artazu- zen Joan Perez Etxezarretakoa eskribaua. Joan Pebiaga alkatea eta Asentzio Arretxe izan ziren (ikus rezek Joan Lizarraratsi Arroako Arandodi saroian
zeukan lursaila bere baso, txaradi, itxitura eta
[XVI. m. (40-VIII) 30] agiria).
zangarekin saldu zion. Guztira 158 sagarrondoko
azalera zuen, sagarrondo bakoitza 9 beso nagusiko
1.22.3. Antonio Lizarraratsen eta Joan
neurrikoa izanik.
Lizarraratsen agiriak
Saldutako lursailak mugakide hauek zituen:
- 1540-II-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Pedro Egañak Antonio Lizarrarats Arroakola aldetik Etxeberria baserrikoen txaradia
apaizari obligazio-agiria eman zion. Antoniok Pe- eta basoa; San Lorente aldetik Joan Perez Etxeza- 108 -
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62. irudia.
Narruondoko taberna.

rretakoaren edo bere Narruondoko etxearen lursaila, txaradia eta basoa; Narruondo aldetik, saldutako
lursailaren eta Joan Perezen lurren artean zegoen
errekastoa; eta Itziar eta Artzubiaga baserri aldetik
Joan Lizarraratsen eta Martin Akertzaren (Akertza
eta Artzubiaga etxeen) lur eta basoak.

tzaileek onartu egin zuten salmenta hartan parte
izatea.

Agirian lekuko Asentzio Arretxe zestoarra, Joan
Armendia arroarra eta Domingo Fernandez Dornutegikoa zumaiarra izan ziren. Jarraian, Joan Perez
Etxezarretakoak konpromisoa hartu zuen Martin
Muga horien barruan zegoen, halaber, saldutako Ibañez Jausorokoa eta Lope Irure fidatzaileak salelursailaren itxituren eta bidearen ondoko lursailtxoa rosketa-kontratu hartatik onik eta kalterik gabe ateere. Saroiaren ondoan zegoen beste lursail txiki hark ratzeko (ikus [XVI. m. (40-VI) 3] agiria).
Arroa aldetik 5,5 sagarrondoko zabalera zuen, eta
Narruondo aldetik beste horrenbeste. Luzeran, be- 1540-VII-3an, dirudienez Arroan, Esteban Ezrriz, goiko aldetik Etxeberria baserriaren lurretan tiola eskribauarekin hauek bildu ziren: batetik,
hasi eta Narruondo aldera aipatutako errekastorai- Arroako Joan Lizarrarats, eta, bestetik, Zumaiako
nokoa zen. Itziar aldera itxiturek eta zangak egiten erroldako Joan Perez Etxezarretakoa eskribaua. Auzuten muga.
rreko ekainaren 2an Joan Perezek Joan Lizarraratsi
lursaila, bere itxiturekin eta basoarekin, eta haren
Saldutako guztiagatik Joan Lizarraratsek 39,5 ondoko beste lursail bat saldu zizkion.
dukat ordaindu zizkion Joan Perez EtxezarreUztailaren 3an, ordea, biak lursailen eta
takoari (1 sagarrondo = 0,25 dukat). Joan Perezek
diru hura gurasoek egindako zorrak eta Narruon- basoaren ondoan zeuden. Zumaiarrak arroarra, esdo etxearen zorrak ordaintzeko, eta bere burua eta kutik helduta, lursailetara sartu zuen, eta han sasetxea mantentzeko erabiliko zuen. Joan Perezek, takaiaz zuhaitzen bat edo beste moztu zuen, eta
bere lursaila, itxiturak, txaradiak, basoak eta zan- itxiturak bota zituen, jabetza bere gain hartu zuela
ga saltzeko loturarik gabe zeudela bermatzeko, fi- erakutsiz. Lekuko Migel Etxeberria, Martin Akerdatzaile gisa Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoa tza eta Domingo Usarraga izan ziren (ikus [XVI.
eta Arroako Lope Irure aurkeztu zituen. Bi fida- m. (40-VII) 1] agiria).
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1.23. Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jaunaren agiriak

obligazio hartatik aske uzteko. Andres Martinezek ez
zien mailegua senar-emazteei bakarrik eman nahi, eta
hauek eskatuta sartu zen Nikolas Martinez tratu hartan.

1.23.1. Nikolas Martinez Egiakoaren obligazioagiriak

Azpeitiko Barrenolako olagizonak Martin Aranori
eta Maria Perezi Aizarnako Potzueta etxea eta onda- 1540-I-10ean, Iraetako burdinolan, Debako partean, sunak exekutatu egin zizkien, eta zor hura ordaintzeEsteban Eztiola eskribauaren aurean hauek azaldu zi- ko hartu zioten dirua Andres Martinez Malleakoari.
ren: batetik, bertako Nikolas Martinez Egiakoa jauna
Martin eta Maria Perez senar-emazteek Potzueta
eta Aizarnako Martin Arano eta Maria Perez Potzuetakoa, eta, bestetik, Zumaiako Andres Martinez Ma- baserria bere ondasunekin eta Aizarnako plazan zuten
etxea hipotekatu egin zituzten Nikolas Martinezen alde.
lleakoa merkataria.
Maria Perezek zin egin zuen obligazio-agiriak zioena
Andres Martinezek beste hirurei 24 kintal burdina bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (40-I) 14] agiria).
pletinaren balioa dukatetan maileguz eman zien, eta
- 1540-VII-5ean, Zestoan, Iraetako Nikolas Martinhauek zorra hurrengo ekainaren amaieran ordainduko
zioten, burdinak (zergak ordainduta) Beduako errente- ez Egiakoa eta Zumaiako Katalina Mirubia Esteban
rian utzita. Maria Perezek, emakume ezkondua zelako, Eztiola eskribauaren aurrean agertu ziren. Zestoako
zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela. Martin Zubiaurrek Katalinari marko bat zilar eta
auzi-gastuak zor zizkion. Egun hartan, ordea, Nikolas
Lekuko hauek izan ziren: Debako Domingo Cor- Martinezek konpromisoa hartu zuen hurrengo hileko
doba, Zumaiako Joan Aia eta Zestoako Joanes Ibañeta (abuztuko) Andre Mariaren egunean zor hura Katalinari ordaintzeko.
apaiza.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: PeEgun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
bertan zirela, Martin Aranok eta Maria Perez Potzue- dro Akoa, Tomas Azkona eta Asentzio Arretxe (ikus
takoak konpromisoa hartu zuten Nikolas Martinez [XVI. m. (40-VII) 6] agiria).

63. irudia. Zestoako
Zuntzunegi edo Iraeta
etxea.
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- 1540-VII-21ean, Zestoako errebalean, Beizamako Gartzia Legarregi apaiza eta Iraetako Nikolas
Martinez Egiakoa aurkeztu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Gartzia apaizak obligazio-agiria
eman zien Nikolas Martinezi eta Maria Beltran Iraeta
emazteari, 11,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zor hura beizamarrak lehenago Fortun Santxez
Iraetakoa artzapez zenari egin zion, eta, hain zuzen
Maria Beltran iloba zen haren oinordekoa.

eta Joanes Ibañeta apaiza (ikus [XVI. m. (40-I) 44]
agiria).

- 1540-IV-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna
eta Orioko Joan Etxabe elkartu ziren. Nikolas Martinez Nafarroako Lizarra hiriko eta merindadeko kobratzaile nagusia zen, eta ofizio hartan bere ordezkari Joan Etxabe izendatu zuen, horretarako ahalordea
emanda. Nikolasen izenean Joanek egingo zituen
Gartzia Legarregik zorra hiru epetan ordainduko ofizioari zegozkion kobrantzak eta lanak. Pertsonak
zion: sei anega olo hurrengo abuztuko Andre Maria- eta ondasunak bahitzeko ahalmena zuen Joanek, eta
ren egunean (Beizamako prezioa kontuan hartuta), jendea auzitara eramateko ere bai.
gainerakoaren erdia handik urtebetera, eta azken erdia
Nikolas Martinezek indargabetzat eta deuseztatuhandik beste urtebetera.
tzat jo zituen lehenago gai hari buruz emandako ahalAhalordea eman zien beizamarrak Iruñeko apez- orde guztiak. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
pikuaren entzutegiko Joanes Etxezarreta eta Iñigo La- Martinez Baltzolakoa, Tomas Azkona eta Joanes Gadron Zegamakoa prokuradoreei, apezpikuaren ofiziala- rratza apaiza (ikus [XVI. m. (40-IV) 12] agiria).
ren Domostiako entzutegiko Domingo Iraeta eta Joan
- 1540-III-14an, Zestoan, Pedro Akoa eta Nikolas
Urrutia prokuradoreei, eta artzapezpikuaren entzutegiko
prokuradoreei. Ahalordea zutenek Gartzia Legarregi be- Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) agertu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Arroan bizi zen
hartu egingo zuten obligazio-agiriak zioena betetzera.
Fernando Sorazabalek 41 kintal burdinako zorra egin
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Tomas Azkona zion Pedrori lehenago, bi obligazio-agiriren bidez.
eta Domingo Aranguren, eta Bidaniko Bernalt Otalo- Zorra ordaintzen ez zuelako, Martin Lezeetaren oinordekoek eta Martin Arriolak korrejidorearen bidez
ra (ikus [XVI. m. (40-VII) 24] agiria).
ondasunak exekutatu egin zizkioten Fernandori.
1.23.2. Nikolas Martinez Egiakoaren ahalorde,
Egun hartan, ordea, Nikolas Martinez Egiakoak
ordainagiri, etab.
41 kintalak ordaindu egin zizkion Pedro Akoari, eta
- 1540-I-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren honek ordainagiria eta ahalordea eman zizkion, zobidez Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak ahalordea rra Fernandori kobra ziezaion. Agirian lekuko zestoar
eman zien Nafarroako Garesko (edo Larrainzubiko) hauek izan ziren: Joanes Garratza eta Klemente AisoMigel Aoitzi eta Orioko? Joan Etxaberi. Nikolas Mar- ro apaizak, eta Domingo Garratza.
tinez Lizarra hiriko eta merinaldeko zerga-biltzaile
Ondoren, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
edo kobratzaile nagusia zen, eta haren izenean jardungo zuten ahalordea jasotako biek kobratzaileorde Nikolas Martinezek obligazio-agiria eman zion Pedro
gisa. Gauzak bahituran hartzeko eta indarrez behar- Akoari, 41 kintal burdina pletina bi urte barru Iraetzeko ahalmena ere bazuten. Jendea auzitara eraman tako burdinolan emateko konpromisoa hartuz (ikus
[XVI. m. (40-III) 15] agiria).
ahal izango zuten.
- 1540-V-18an, Zestoan, Nikolas Martinez Egiakoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Elgoibar, Tomas Azkona (Nikolas Martinezen morroia) (Iraetako jauna) Esteban Eztiola eskribauarekin elkar- 111 -
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- 1540-VI-6an, Zestoan, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna eta Frantzisko Zubiaurre elkartu
ziren, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Frantziskok lehenago Nikolas Martinezi zilarrezko
katilua maileguz hartu eta San Joan Artazubiagari bahituran emanda zeukan. Egun hartan, ordea,
Egun hartan, ordea, Iraetako jaunak baliogabetu Frantziskok San Joani zorra ordaindu egin zion,
eta deuseztatu egin zituen fidantza haiek guztiak, eta eta katilua berreskuratuta Nikolas Martinezi itzuli
Martin Zubiaurre kartzelako alkaidearen mende utzi zion.
zuen. Horretarako ahalordea eman zien korrejimenNikolas Martinezek Frantziskori emandako orduko Joan Perez Arranibarkoa, Beltran Arizmendi eta
Joan Heredia prokuradoreei. Lekuko Martin Arano, dainagirian lekuko Debako Joan Sorazu eta ZesJoanes Garratza apaiza eta Asentzio Arretxe izan zi- toako Martin Artzuriaga eta Asentzio Arretxe izan
ziren (ikus [XVI. m. (40-VI) 4] agiria).
ren (ikus [XVI. m. (40-V) 17] agiria).
tu zen. Zestoako Martin Zubiaurre preso zegoen Tolosan korrejidorearen kartzelan. Nikolas Martinezek lehenago fidantza eman zuen Martin presondegiko zepotik atera eta girgiluekin eduki zezaten. Kartzelako
beste fidantza batzuk ere emanak zituen Nikolasek.

- 1540-VI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin Blas Artazubiaga eskribaua eta Nikolas
Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) elkartu ziren. Martin Zubiaurrek lehenago Blasi 12 kintal burdinako zorra ordaintzen ez ziolako, ondasunak exekutatu egin
zizkion Blasek Martini, eta ondasunak bereganatu
egin zituen Blasek. 768 maraiko auzi-gastuak ere egin
ziztuzten.
Martin Zubiaurre kartzelan zegoen zorra ordaindu ez
zuelako, eta egun hartan Nikolas Martinezek 12 kintalak eta auzi-gastuak ordaintzeko konpromisoa bermatu zion Blasi. Ondorioz, Blasek ahalordea eman zion
Nikolas Martinezi zorra eta auzi-gastuak Martini kobra
ziezazkion, baina ondasunetako baratze bat Blasek
beretzat gorde zuen, Martinek zor zizkion beste interes batzuengatik. Martin Zubiaurre presondegitik
ateratzea ontzat eman zuen Blasek.

- 1540-IX-30ean, Iraetako burdinolan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Fernando
Sorazabal olagizona eta bertako Nikolas Martinez
Egiakoa nagusia elkartu ziren. Nikolas Martinez
bere amaginarreba Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren
ordezkari ere bazen.
1535. urtean Esteban Eztiolaren aurrean egindako
kontratuaren arabera, Fernando Sorazabalek burdinolako erremintak utzi egin behar zituen errenta aldia
amaitutakoan, eta burdinola bera matxurarik gabe
martxan utzi behar zuen. Baldintza horiek bete zituelako, Nikolas Martinezek ordainagiria eman zion
Fernandori, lekuko hauek izanik: Asentzio Arretxe,
Martin Arzallus eta Joan Aia zumaiarra (ikus [XVI.
m. (40-IX) 32] agiria).

- 1540-X-25ean, Iraetan, Aizarnazabalen bizi zen
Joan Martin Indok eta Iraetako Nikolas Martinez
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Go- Egiakoa jaunak kontratua egin zuten Esteban Eztiola
eskribauaren bidez. Joan Martinezek bere burua berosarri, Bartolome Loiola eta Asentzio Arretxe.
hartu egin zuen Nikolas Martinezen Aizarnazabalgo
Jarraian Nikolas Martinezek 2 marko eta 5 ontzako errotetan hainbat lan egitera.
pisua zuen zilarrezko katilua (barrua landuta eta urrezBi gurpiltxoei hortz berri onak ipiniko zizkien,
tatuta zeukana) bahituran eman zion Blasi, hurrengo
Eguberrietarako zor osoa ordaintzeko konpromisoa artearen edo sagarrondo makatzaren zuraz eginda.
hartuz. Epe horretan Nikolasek zorra eta auzi-gastuak Erroten kanpoko gurpilei potoak ongi finkatuta ipiordaintzen ez bazituen, katilua Blasentzat geratuko niko zizkien. Burdinazko linterna ona ipiniko zuen
gurpiletako batean, beharrezko uztai eta tresnekin,
zen (ikus [XVI. m. (40-VI) 26] agiria).
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64. irudia. Eztiola
etxea (desagertua).

hau da, zeio, ezpata, opil eta pujoiekin. Beraz, bi ondoan errota zuen Urbieta edo oraingo Txiribogurpiletan linterna egoki bana geratuko zen, errotak gan, eta Nikolas Martinezek ere bai ibai berean Aizarnazabal aldetik.
alea ehotzeko martxan utzita.
Zeioak, ezpatak eta opilak altzairutzeko Bartolome Txiribogari eta Joan Txiribogari Nikolas Martinezek ordaindutakoa, ordaindu egingo zion Joan
Martinezek. 15 librako burdinazko palanka eta errotarri berria ere utziko zituen Joan Martinezek.

Nikolasek Fernandori eta lagunei baimena eman
zien Urbietako errotaren nasa Nikolasek ibaian zuen
uhartearekin lotzeko, habeak eta harri hutsa (kare eta
hondarrik gabe) ipiniz. Baimenak Nikolasek eta bere
oinordekoek nahi zuten artean iraungo zuen.

Aipaturiko guztia Joan Martin Indok 15 eguneko
epean beteko zuen. Bestela Nikolas Martinezek beste bati eragingo zizkion lanak, Joan Martinezen kontura. Gainera 3.000 maraiko isuna ordaindu beharko
zuen. Lekukoetako bi hauek izan ziren: Zestoako
Joango Azpiazu eta Zumaiako Pedro Etxabe maisua.
Zestoako San Joan Etxegarai ermandade-alkate zela
adierazten da agiri honetan (ikus [XVI. m. (40-X)
18] agiria).

Ibaia zeharkatuz pertsonak ibiltzeko eta gauzak
nasatik garraiatzeko eskubidea beti izango zuten
Nikolasek eta ondorengoek. Ibaiko ibitik ibiltzeko, berriz, Zestoako alkateak eta zenbait auzotarrek
Fernando Arreitzarekin eta bere lagunekin egindako
agiriak agindutakoa beteko zuten.

- 1540-XI-4an, Zestoako Urbietan (Txiribogan), Esteban Eztiola eskribauarengana hauek hurbildu ziren: batetik Fernando Arreitza hauspagina,
emazte Aniza Artazubiaga, Ana Arreitza alaba eta
Martin Enbil suhia, eta, bestetik, Iraetako Nikolas
Martinez Egiakoa jauna. Fernando Arreitzak ibai

Aniza Artazubiagak eta Ana Arreitzak, emakume ezkonduak zirelako, zin egin zuten agiriak zioena bete egingo zutela. Gainera, betetzen ez zuen
aldeak 100 dukateko isuna ordainduko zion erregeganberari. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ondalde, Domingo Egurtza, Domingo Aspe eta
Anton Sorazabal (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuaren morroia) (ikus [XVI. m. (40-XI) 5]
agiria).
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1.24. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
agiriak

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joanes
Garratza, Pedro Akoa eta Pedro Olaskoaga (ikus
[XVI. m. (40-III) 3] agiria).

1.24.1. Joan Perezen garraio-kontratuak
- 1540-XII-18an, Zestoako Liliko hariztian, Blas
Artazubiaga eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik, bertako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusia, eta,
bestetik, Debako Joan Martinez Baltzolakoa, Paskual
Gaztañeta-Luberriaga eta Pedro Urain zaharra (Joan
Urain semearen izenean).

- 1540-III-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Aiako
Nikolas Urozperoeta eta Martin Urozperoeta anaia.
Bi aldeek 1536-IV-15ean kontratua egina zuten bi
aiarrek Getariako Garatetik Liliraino 100 gurdikada
Hiru bat urte lehenago, 1537-V-22an, bi aldeek
harri garraiatzeko. Urte hartan Joan Perezek 50 dukat
eta 12 dukat ordaindu zizkien bi epetan (ikus V ZES- kontratua egin zuten Getariako Garateko MiravallesTOA XV. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. tik Liliko Intsaustiko presaraino harria garraiatzeko,
eta prezioa guztira 111 dukat eta 8 txanponekoa izan
(36-IV) 7] eta [XVI. m. (36-X) 19] agiriak).
zen (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537)
Nikolasek eta Martinek kontratuan adierazitako ha- liburuko [XVI. m. (37-V) 23] agiria).
rri guztia garraiatu zuten: “tablamentuko” 103 harri, 50
Bi aldeek beren konpromisoa bete zutelako, elkarri
giltzarri, 440 “txapa” eta paralelepipedo formako 411
harri. Luzera guztira 1.113,66 besokoa zen, eta garraio- ordainagiria eman zioten, lekuko hauek izanik: Maragatik beso luzera bakoitzeko 21 marai kobratu zuten. tin Artzuriaga, Domingo Ezenarro, Joan Akoa eta Legoiagako bat.
Bi anaiek Miravallesko garo-lekuraino garraio
Jarraian, Joan Perez jaunarekin Joan Martinez Balosoa egin zutelako, Joan Perezek egun hartan azken
ordainketa egin zien: 4 erreal eta marai batekoa. Bi tzolakoa, Paskual Gaztañeta-Luberriaga, Pedro Urain
aldeek elkarri ordainagiria eman zioten, eta kontratua (Joan Urain semearen izenean) eta Martin Artzuriaga
elkartu ziren. 1539-V-19an kontratua egin zuen Geamaituta geratu zen.

65. irudia. Zubitxikiko
presa eta Intsaustia
zeuden lekua.
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- 1540-VII-17an, Zestoan, Frantzisko Zubiaurrek
tariako Garateko harrobietatik Liliko Intsaustiraino
harria garraiatzeko (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN ordainagiria eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari.
Frantziskok eta Martin Artzuriagak lehendik konpro(1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-V) 23] agiria).
misoa harturik zuten Joan Perezentzat Beroarandik
Alde batekoek garraio-lan guztiak egin zituz- Liliraino egurrak garraiatzeko. Lan hura egitearen
telako eta Joan Perezek dena ordaindu zuelako, bi truke, Joan Perezek egun hartan bi dukat eman zizaldeek elkarri ordainagiria eman zioten. Lekuko kion Frantziskori.
zestoar hauek izan ziren: Domingo Ezenarro, Joan
Esteban Eztiola eskribauak idatzitako ordainagiAkoa eta Frantzisko Zubiaurre (ikus [XVI. m. (40rian lekuko hauek izan ziren: Joan Amezketa, AsenXII) 16] agiria).
tzio Arretxe eta Kristobal Erretzabal (ikus [XVI. m.
- 1540-V-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- (40-VII) 16] agiria).
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
- 1540-V-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriMartin Artzuriaga (garai batean Zestoako probestuorde izana) eta Frantzisko Zubiaurre, eta, beste- bauaren aurrean Debako Migel Zulaika eta Zestoako
tik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa jauna. Martinek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Migelek Joan
eta Frantziskok Joan Perezentzat Lope Ernataritzek Perezi 5,75 dukat zorretan hartu zizkion, eta zorra Joan
eta bere lagunek Zestoako Beroaranen prestaturik Perezi garraio-lanak eginda ordainduko zion. Migelek,
zeuzkaten egur eta zurak Liliko Intxaustiraino ga- abuztuko Andre Mariaren egunerako, Beduatik Liliko
rraiatuko zituzten. Iraileko San Migel egunerako burdinolara burdin mea garraiatuko zion, eta Liliko
lanak amaituta edukiko zituzten, baina Joan Pe- burdinolatik eta olatxotik Beduara burdina. 6 marai barezek egurrak muturretan zulatuta utziko zizkien, lioko zuen kintal bakoitza garraiatzeak.
garraiatu ahal izateko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban ArtazuJoan Perezek emanda guztira 11 dukat jasoko zi- biaga, Domingo Arrona eta Martin Otxoa Ermukoa.
tuzten, eta egun hartan 6 dukat aurreratu zizkien,
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela Miegingo zuten lanaren kontura. Pedro Ausoroetxea,
Martin Otxoa Ermukoa eta Asentzio Arretxe lekuko gel Zulaikaren anaia Sebastian Zulaikak aitortu zuenez,
Joan Perezi egindako 5,75 dukateko zorra berea zen. Beizan ziren (ikus [XVI. m. (40-V) 9] agiria).
raz, konpromisoa hartu zuen anaia Migel obligazio har- 1540-VI-7an, Zestoan, Frantzisko Zubiaurre eta tatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (40-V) 12] agiria).
Martin Artzuriaga Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin
- 1540-VI-17an, Zestoan, Arroako Martitz Lubebildu ziren, bertan Esteban Eztiola eskribaua izanik.
Ia hilabete lehenago Frantziskok eta Martinek kon- rriaga eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaltratua egin zuten Joan Perezekin, haiek Beroarandik du ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Martitzek Joan Perezei 8 dukat hartu zizkion maileguz, eta
Liliko Intxaustiraino egurrak garraia zitzaten.
zorra hurrengo San Joan egunerako ordainduko zion,
Egun hartan, Joan Perezek lehengoez gain beste 3 Beduatik Liliko burdinolaraino (oraingo Olalderaino)
dukat eman zizkien, eta hauek ordainagiria eman zio- burdin mea garraiatuta. Kintal bakoitzagatik 6 marai
ten. Frantziskok aitortu zuenez, hark 5,5 dukat jasoak kobratuko zituen, eta garraio guztiagatik 8 dukat.
zituen, eta Martinek beste 3,5 dukat ere bai. OrdainaAgirian lekuko Zestoako Pedro Akoa eta Asentzio
girian lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, San Joan Amezketa eta Joan Goienetxea (ikus Arretxe, eta Azpeitiko Pedro Antxieta maisua izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VI) 18] agiria).
[XVI. m. (40-VI) 5] agiria).
- 115 -

VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540)

- 1540-VI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Arroako
Joan Igarategi aurkeztu ziren. Lehenagotik Joan Igarategik Joan Perezi egindako zorretik 14 dukat, 3 erreal
eta 14 marai zeuzkan ordaintzeko. Zor hura Beduatik
Liliko burdinolaraino burdin mea garraiatuta ordainduko zion Joan Perezi, kintal bakoitza garraiatzea 6
marai kobratuta. Garraio-lanak hurrengo Eguberrietan
(1541. urte hasieran) amaituta edukiko zituen.

rena (hau da, 16 dukat) egun hartan, beste 16 dukat karobia otez kargatzen hasitakoan, eta azken 16 dukatak
lan guztiak hurrengo maiatzaren amaiera baino lehen
amaitutakoan.
Beduako kintalaz pisatu eta neurtuko zuten karea (1 kintal = 4 anega). Lekuko Zestoako Klemente Aisoro apaiza, Martin Otxoa Ermukoa eta
Arroako Joan Zugasti izan ziren (ikus [XVI. m.
(40-II) 8] agiria).

Obligazio-agirian lekuko Asentzio Arretxe, Pedro
- 1540-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAkoa eta Migel Artazubiaga alkatea izan ziren (ikus
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Tomas Amilibia
[XVI. m. (40-VI) 21] agiria).
hargina eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
agertu ziren. Tomas Akoako Urreiztiko harrobitik
1.24.2. Karea egiteko, harria ateratzeko eta
harria ateratzen ari zen Joan Perezentzat, 1538an eta
tiratzaile-lanerako kontratuak
1539an egindako kontratuaren arabera (ikus VI ZES- 1540-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- TOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI.
ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Joan Perez m. (38-XII) 7], [XVI. m. (39-II) 5] eta [XVI. m. (39Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Arroako Domingo Arre- XII) 1] agiriak).
txe-Etxenagusia eta Joan Egaña “Torres”. Joan Perezi
Egun hartan Joan Perezek, lehen ordaindutakoaz
beste biek 4.000 anega kare (300 anega gehiago edo
gutxiago) egingo zizkioten Legoiaga baserria baino go- gain, beste 10 dukat eman zizkion bere lanagatik Tomasi, eta honek 10 dukat haien ordainagiria eman
rago (Debako partean) Ibainarriaga deitutako lekuan.
zion. Lekuko Joanes Ibañeta, Antonio Lizarrarats eta
Anega kareagatik Gaztelako 9 sos ordainduko ziz- Klemente Aisoro apaizak, eta San Joan Elgoibar izan
kien Joan Perezek. Hiru epetan ordainduko zien: he- ziren (ikus [XVI. m. (40-II) 13] agiria).

66. irudia. Liliko
Zubitxikiko presaren
zatia.
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- 1540-III-27an, Zestoan, Joan Perez IdiakaitzLilikoa eta Aizarnazabalgo Tomas Amilibia elkartu
ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Tomasek Akoako Urreiztiko harrobian Joan Perezi guztira
1.025 besoko luzera osatzerainoko harria, paralelepipedo formakoa, prestatu zion. 2,5 txanpon kobratu zizkion besoko. Horrez gain “martila arria” ere prestatu
zion, 18 erreal balio zuena.

Martinez Eztiolakoa eskribaua eta Pedro Antxieta
maisua, eta Zestoako Asentzio Arretxe.
Tomas Zestoako Moztierrekako harrobietan harria ateratzen eta lantzen ari zen Joan Perezentzat, eta
egun hartan lan osoaren zati bat (20 dukatekoa) ordaindu zion zestoarrak harginari.

Egun eta leku berean, lekuko Pedro Aia, Pedro
Joan Perezek lehendik 30 dukat ordainduak ziz- Martinez Baltzolakoa eta Asentzio Arretxe zestoarrak
kion Tomasi, eta egun hartan gainerako guztia kobra- izanik, Esteban Eztiola eskribauak ordainagiria idatzi
tu zuen Tomasek. Elkarri ordainagiria eman zioten. zuen. Sastarrainen bizi zen Joan Olazabal hargin-maiLekukoetako bi Zestoako Migel Artazubiaga alkatea suak eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Hain
eta Martin Otxoa Ermukoa izan ziren (ikus [XVI. m. zuzen Joan Olazabalek 111 beso luzeko harrizko hesiak egin zizkion Joan Perezi, eta honek prezio osoa
(40-III) 27] agiria).
(Gaztelako 222 erreal) ordaindu zion (ikus [XVI. m.
- 1540-V-1ean, Zestoako errebalean, Esteban (40-V) 13] agiria).
Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz- 1540-VIII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLilikoa eta Aizarnazabalgo Tomas Amilibia hargina
elkartu ziren. Tomasek Joan Perezentzat Lili ondoko bauaren bidez Aizarnako Domingo Aizpuruk obligaMoztierrekako harrobian kareharria atera eta parale- zio-agiria eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari.
lepipedo forma emanda landuko zuen. Horretarako Joan Perezek 18 dukat, 7 erreal eta 14 marai maileguz
aurreko urtean egindako kontratuaren prezio eta bal- eman zizkion Domingori: egun hartan 12 dukat eta
dintzak beteko zituzten (ikus VI ZESTOA XVI. MEN- gainerakoa lehenago. Domingok zorra hurrengo EguDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-XII) 1] berrietan ordainduko zion.
agiria).
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel
Eskuz eta borra erabiliz aterako zuten harria ha- Artazubiaga alkatea, Domingo Aranguren eta Pedro
rrobitik, bertara idiak eta gurdia erraz sartzeko lekue- Altzolarats.
tan. Guztira 500 beso nagusiko luzera osatzerainoko
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
harria atera eta landuta utziko zuen hurrengo ekaineko San Joan egunerako. Tomas lanean biharamunean bertan izanik, Domingo Aizpuruk kontratua egin zuen
hasi eta dena amaitu arte ez zen beste inongo lanetara Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin, tiratzaile gisa Lijoango. Bestela Joan Perezek beste ofizial batzuk ipi- liko burdinolan lan egin zezan. Lanaldia hurrengo
irailean, San Migel egunean, hasiko zen, eta 1541eko
ni ahal izango zituen harrobian Tomasen kontura.
Santiago egunean amaituko zen.
Kontratu-agirian lekuko Joanes Ibañeta eta KleDenboraldi horretan Domingok ez zuen lana
mente Aisoro apaizak eta Grazian Ganbara izan ziren
utziko, eta lanera huts egiten bazuen, Joan Perez na(ikus [XVI. m. (40-V) 1] agiria).
gusiak beste tiratzaile bat ekarri ahal izango zuen
- 1540-V-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Domingoren kontura, eta Domingok kalteak ordainbauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Tomas du egin beharko zituen. Domingok Liliko burdinolan
Amilibia harginari 20 dukat eman zizkion. Bertan zi- tiratzaileek kobratu ohi zutena jasoko zuen sari gisa
ren lekuko gisa Azpeitiko Frantzisko Zarate, Andres (ikus [XVI. m. (40-VIII) 13] agiria).
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1.24.3. Joan Perezek erositako sagasti eta
lursailak

Jarraian, Domingok Joan Perez, eskutik helduta,
sagastira sartu zuen, eta honek Domingo eta lekukoak
bertatik kanporatu egin zituen. Gero, gerritik aihotza
- 1540-V-24an, Zestoako Arretxeazpian, Domingo aterata, adar eta belar batzuk moztu zituen, eta horren
Arretxe-Etxenagusia eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, bidez jabetza bere gain hartu zuen (ikus [XVI. m. (40Esteban Eztiola eskribauaren aurrean aurkeztu ziren. V) 24] agiria).
Domingok Joan Perezi Arretxeazpian lursaila bere sa- 1540-VI-11n, Liliko Intxaustian, Esteban Eztiola
gastiarekin eta bestelako zuhaitz batzuekin 45 dukateskribauarekin, bi anaia hauek elkartu ziren: Joan Peean saldu zion.
rez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna) eta San Joan Perez
Lursailak mugakide hauek zituen: Aizubia aldera Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua (Altzolarats jauregiko
San Joan Artazubiagaren sagastia (lehenago Zubiau- jauna). Lizentziatuak Joan Perezi Txiribogako presa
rre etxekoena izana); zubi aldera Maria Martinez Oli- ondoko lursaila saldu zion.
dengoaren (Jakobo Baltzolaren alargunaren) sagastia;
Saldutako lursailak, mugakide hauek zituen: alde
ibai aldera ubidea; beste aldera Joan Perez IdiakaitzLilikoa eroslearen lurrak; eta goi aldera Anton Arre- batetik Maria Perez Portalekoa alargunaren eta Baltzola lizentziatua semearen hariztia; beste aldetik
txeren sagastia.
Kristobal Artzubiagaren eta ama Maria Perez AltJoan Perezek Domingori 45 dukat ordaindu ziz- zolaraskoaren hariztia; beheko aldetik Legazpi (edo
kion egun hartan. Lursaila salgai zeukala hain zuzen Urola) ibaia; eta beste aldetik Zestoako Kontzejuaelizetan eta beste zenbait lekutan iragarri zuen, eta es- ren lurrak.
kaintzarik onena Joan Perezek egin zion.
Saldutako lurrak 180,5 sagarrondoko azalera zuen,
Domingo arduratuko zen, behar izanez gero, lur- eta 3,5 erreal balio zuen bakoitzak. Prezioa guztira 57
saila saneatzeaz. Lekuko honako hauek izan ziren: dukat eta 161 maraikoa zen. Orduantxe ordaindu zion
Zestoako Domingo Ezenarro “Arotza” eta Asentzio Joan Perezek anaia lizentziatuari kopuru osoa. Lursailean haritzak, gaztainondoak, lizarrak eta beste zenbait
Arretxe, eta Arroako Joan Egaña “Torres”.

67. irudia. Zestoako
Aizubia.
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zuhaitz zeuden. San Joan Perez lizentziatua arduratuko zen, behar izanez gero, lursaila saneatzeaz.

Frantzisko Artiga eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m.
(40-I) 4] agiria).

Lekuko Joango Arano, Martin Akoa eta Asentzio
Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VI) 9] agiria).

- 1540-I-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea egin zuen Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunarentzat. Joan Perezek, errege-pribilegioz eta ama
Domenja Lili zenaren dohaintzaz, eskubidea zuen
Burgosko hiriari alkabaletatik urtero 60.000 marai
kobratzeko. 1540. urteko 60.000 maraiak jasotzeaz
arduratuko zen Joan Ortega jauna ahalordearen bidez.

- 1540-VI-15ean, Txiribogako presaren ondoan,
lehen Sebastian Artazubiagarena eta orduan San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuarena zen lursailean, Domingo Ezenarro eta Joan Akoa elkartu ziren
Esteban Eztiola eskribauarekin. Lau egun lehenago
lizentziatuak lursail hura bere haritz, gaztainondo eta
Lekuko Zestoako Esteban Artazubiaga, Pedro
lizarrekin anaia Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari saldu
zion. Egun hartan, ordea, lizentziatuaren ordezkari Arretxe eta Domingo Garratza izan ziren.
gisa Domingo Ezenarro zegoen, eta Joan Perezen orJarraian Joan Perezek ahalordea Zestoako Martin
dezkari gisa Joan Akoa.
Esteban Makatzagari eman zion, Burgosa joan eta han
Domingok Joan Akoa, eskutik helduta, lursailera Joan Ortega de Curiel jaunari 1539. urteko 60.000
sartu zuen, eta honek haritz, gaztainondo eta lizarrei maraiak kobra ziezazkion (ikus [XVI. m. (40-I) 46]
adar batzuk moztu zizkien. Horrela Joan Perezen izen- agiria).
ean eta Joan Perezentzat lursailaren jabetza bereganatu egin zuela adierazi zuen. Lekuko Matin Otxoa
Ermukoa, Asentzio Arretxe eta Joango Ezenarro izan
ziren (ikus [XVI. m. (40-VI) 17] agiria).
1.24.4. Joan Perezen ordainagiriak, ahalordeak,
etab.
- 1540-I-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Debako Joan Martinez
Baltzolakoa, Martin Artzuriaga, Paskual Gaztañeta eta
Joan Urain. Bi aldeek kontratua egin zuten 1539-V19an Liliko Intxaustian Getariako Garatetik Liliraino
zein motatako eta zenbat harri garraiatu behar zituzten
zehaztuz (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN (15381539) liburuko [XVI. m. (39-V) 23] agiria).
Kontratua egin zutenean Joan Perezek 40 dukat
aurreratu zizkien Debako garraiatzaileei, eta egun
hartan beste 30,5 dukat ordaindu zizkien (guztira 70,5
dukat). Debarrek ordainagiria eman zioten zestoarrari, lekuko hauek izanik: Joan Gorosarri eskribaua,
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68. irudia. Lili jauregiko gurutzea.
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- 1540-III-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Esteban Goiatz eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Esteban Goiatz, bere aita Martin Saez Goiazkoaren izenean zegoen, eta Joan Perezi Beduan 2 kintal eta 40
libra burdina totxo eman nahi zizkion.
Zestoako Martin Zubiaurreri ondasunak exekutatu eta
korrejidoreak epaia eman zuen. Epai hura betetzea komeni zitzaien Esteban Goiatzi eta aitari. Horregatik nahi zuten Joan Perezek burdina haiek hartzea. Lekuko Esteban
Akertza, Pedro Akoa eta Pedro Baltzola izan ziren.
Gero, Joan Perezek erantzuna eman zion Esteban
Goiatzi. Martin Zubiaurreren ondasunetan zituen
eskubideen kalterik gabe hartuko zizkion burdina
haiek Estebani, baina Martin Zubiaurrerekin zuen
obligazio-agiriak zehaztutako lekuan, hau da, Liliko
burdinolan, eta ez Beduan. San Joan Perez IdiakaitzLilikoa lizentziatuak lekuko gisa sinatu zuen (ikus
[XVI. m. (40-III) 4] agiria).
- 1540-III-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu zen.
Bi egun lehenago Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
Azpeitiko Esteban Goiatzek eskea egin zion, eta Joan Perezek erantzuna eman nahi zion, baina Blas Artazubiaga
eskribaua ez zuen topatzen. Joan Perezek lehen emandako
erantzunarekin batera nahi zuen Blasek eskea jasotzea.

- 1540-VI-12an, Zestoan, Domenja Akoabarrena
(Martin Ibañez Zubiaurrekoaren alarguna), bere seme-alaba adingabeen tutore eta zaintzaile ere izanik,
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin bildu zen Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean.
Martin Ibañezek testamentuan zehaztuta utzi zuenez, Joan Perezek 116 dukat eta 40 txanponeko zorra
utzi zion. Egun hartan, hain zuzen, Joan Perezek zorraren zati bat (40 dukatekoa) ordaindu zion, eta alargunak Lilikoari ordainagiria eman zion. Domenjak
40 dukat haiek Frantzisko Artigarekin ezkondutako
alaba Katalina Zubiaurreri dotearen bigarren epeari
zegokiona ordaintzeko erabili zuen.
Domenja Akoabarrenak onartu egin zuen Joan Perezek beste 5 dukat ere eman zizkiola. Beraz, guztira
45 dukat jasoak zituen. Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako
Joanes Ibañeta apaiza, Migel Artazubiaga alkatea eta
Aiako Domingo Errekondo (ikus [XVI. m. (40-VI) 12]
agiria).
- 1540-VI-17an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ordainagiria eman zion Debako Joan Arizmendiri?. Joanek Joan Perezi 10 dukat zor zizkion lehendik, baina egun hartan zati bat ordaindu zion: 6 dukat,
3 erreal eta 4 maraikoa.

Esteban Eztiolak idatzitako agirian lekuko ZesLekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro toako Pedro Akoa eta Asentzio Arretxe, eta Azpeitiko
apaiza, Pedro Arretxe eta Joan Fernandez Arreitzakoa Pedro Antxieta maisu pintatzailea izan ziren. Antxietatar hau Joanes Antxieta musikariaren edo Joan An(ikus [XVI. m. (40-III) 10] agiria).
txieta eskultorearen senideren bat zelakoan gaude, eta
- 1540-IV-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Zestoako elizarentzat lan egin zuen (ikus [XVI. m.
bauak ahalordea idatzi zuen Joan Perez Idiakaitz- (40-VI) 19] agiria).
Lilikoaren aginduz. Ahalordea Debako Joan Guada- 1540-VII-11n, Zestoan, Liliko harizti eta Intxauslupe eta Paskual Olanorentzat zen, hain zuzen Joan
Perez-ek Paskual Gaztañetarekin, Pedro Guridirekin tian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa eta Domenja Akoabarrena agertu
eta beste zenbaitekin zuen auzian ordezka zezaten.
ziren. Domenja Akoabarrena bere eta Martin Ibañez
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Martinez Zubiaurrekoa senar zenaren seme-alaben tutore eta orBaltzolakoa, Martin Akoa eta Pedro Altzolarats (ikus dezkari gisa zegoen. Frantzisko, Joan, Martin, Katalina
eta Grazia Zubiaurre ziren adingabeko seme-alabak.
[XVI. m. (40-IV) 26] agiria).
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69. irudia. Lili jauregia.

Joan Perezek Martin Ibañez zenari 12 dukateko zorra utzi zion, Martinen testamentuan azaltzen zenez.
Egun hartan, ordea, Joan Perezek Domenjari zorra
ordaindu egin ziolako, ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Txiriboga,
Asentzio Arretxe eta Joan Amezketa (ikus [XVI. m.
(40-VII) 8] agiria).

Lizarraratsek ordainagiria eta obligazio-agiria eman
zizkion Joan Perezi, eta bermeak eman zituen anaia
Jakobo Lizarraratsek agiri hura ontzat hartuko zuela
segurtatzeko. Domenja Lilik bere garaian egin zuen
testamentuan ez zuten eraginik izango Anak jasotako
ondasun haiek.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
- 1540-VIII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Goienetxea, Domingo Aizpuru, Domingo Aldalur eta
bauaren aurrean, Ana Lizarrarats aurkeztu zen. Mar- Asentzio Arretxe. Jarraian, eskribau eta lekuko betin Perez Lizarraraskoaren eta Maria Otxoa Altzola- rak aurrean izanik, Ana Lizarraratsek zin egin zuen
raskoaren alaba zen. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren agiriak zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (40ama Domenja Lili zena Anaren tutore izan zen bere VIII) 14] agiria).
garaian, eta hark gomendatuta Zestoako Maria Perez
- 1540-VIII-22an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola
Mantelolakoarekin bizi izan zen ordura arte.
eskribauaren aurrean bertako Joan Perez IdiakaitzHandik aurrera, ordea, bere ahizpa Maria Liza- Lilikoa eta Azpeitian bizi zen Maria Migel Erretzabal
rraratsekin bizi nahi zuen, eta bizileku berrira joa- aurkeztu ziren. Maria Migelekin batera senar Joanes
teko Joan Perezek honako hauek eman zizkion Ana Lapatza? azpeitiarra ere bertan zegoen. Joan Perez
Lizarraratsi: dukat bat; linazia ordaintzeko 2 erreal; Idiakaitz-Lilikoa hain zuzen Joan Perez Idiakaizkoa
erabilitako ohe bat (ospitalean zegoena), bere estalki, zenaren seme zaharrena zen, eta testamentuan Maria
burko eta bi izarekin; kutxa bat; pitxerra; burruntzia; Migeli ezkontzarako 20 dukat agindu zizkion.
eta burdinazko koilara.
Maria Migel Azpeitira ezkonduta zegoen, eta LiOndasun haiek ama Maria Otxoa Altzolaraskoare- liko Joan Perez semeak egun hartan delako 20 dukanak izan ziren, eta Zestoako ospitalean bertako Mar- tak ordaindu egin zizkion. Ondorioz, Maria Migelek
garita Lili arduradunak gordailuan zeuzkan. Ana ordainagiria eman zion Liliko jaunari. Lekuko Joan
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Martinez Erretzabalgoa, Domingo Garratza eta Gra- agiria eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Marzian Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 27] tinek Joan Perezi 4 dukat maileguz hartu zizkion,
eta zorra hurrengo Domu Santu egunean ordainduko
agiria).
zion. Lekuko Joango Amilibia, Joanto Amezketa eta
Asentzio Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (40-IV)
1.24.5. Joan Perezen obligazio-agiriak
20] agiria).
- 1540-I-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1540-V-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Ausoroetxeak obligazio-agiria
eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Joan Perez- rekin Joan Ezenarro zurgina eta Joan Perez Idiakaitzek Pedrori maileguz 23 kintal burdina pletinaren ba- Lilikoa bildu ziren. Joan Perezek Zestoako Kontzelioa dirutan eman zion, eta Pedrok zorra urtarrilaren juari Beroarango basoa erosi zion, eta han Joan Ezeamaieran ordainduko zion, burdinak Beduako erren- narrok 100 karga ikatz egingo zizkion hurrengo iraileko San Migel egunerako. Karga ikatzeko 3 txanpon
terian emanda.
kobratu zituen egun hartan Joan Ezenarrok.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan ElObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
goibar, Pedro Arretxe eta Esteban Artazubiaga (ikus
Joan Martinez Lilikoa apaiza, Pedro Akoa eta Asen[XVI. m. (40-I) 22] agiria).
tzio Arretxe (ikus [XVI. m. (40-V) 8] agiria).
- 1540-I-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1540-VI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Domingo
Ostolatza aita (Altzolarats jauregiko olagizona) ager- bauaren aurrean Arroako Bartolome Larretxe eta
tu ziren. Joan Perezek 30 kintal burdina pletinaren Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren.
balioa dirutan maileguz eman zion Domingori, eta Bartolomek Joan Perezekin izandako tratuen kontuak
honek zorra hurrengo otsailaren amaieran ordainduko egin zituzten, arroarrak Liliko burdinolan egindako
zerbitzuak ere kontuan harturik. Bartolomek zeszion Beduan burdinak utzita.
toarrari 2 dukat zor zizkiola erabaki zuten, eta BarObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: tolomek Eguberrietarako ordaintzeko konpromisoa
Asentzio Arretxe, San Joan Elgoibar eta San Joan hartu zuen.
Amezketa (ikus [XVI. m. (40-I) 24] agiria).
Obligazio-agirian lekuko Domingo Aizpuru, Asen- 1540-I-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- tzio Arretxe eta Joan Goienetxea zestoarrak izan ziren
rekin Debako Martin Olloki eta Zestoako Joan Perez (ikus [XVI. m. (40-VI) 27] agiria).
Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Joan Perezek Martini
- 1540-VIII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri20 kintal burdina pletinaren balioa maileguz eman
zion, eta debarrak zestoarrari zorra hurrengo mar- bauaren bidez Pedro Ausoroetxeak obligazio-agiria
txoko Andre Mariaren egunean burdinak Debako lon- eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Pedrok
Joan Perezi 14 kintal burdina pletinaren balioa dirutan
jan emanda ordainduko zion.
maileguz hartu zion, eta egindako zorra burdinak BeLekuko Debako Paskual Gaztañeta eta Zestoako duako errenterian emanda ordainduko zion hurrengo
Domingo Ezenarro eta Asentzio Arretxe izan ziren martxoan.
(ikus [XVI. m. (40-I) 39] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Amilibia
- 1540-IV-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- maisua, Asentzio Arretxe eta Fernando Zubeltzu (ikus
bauaren bidez Martin Ezenarro zurginak obligazio- [XVI. m. (40-VIII) 29] agiria).
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70. irudia. Lili eta
Lilibea.

- 1540-VIII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Debako Martin Olloki eta Zestoako
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Martinek
Joan Perezi maileguz 11 dukat, Gaztelako 3 erreal eta
24 kintal burdina pletinaren balioa hartu zion. Martinek obligazio-agiria eman zion Joan Perezi zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekukoetako bi San
Joan Amezketa eta Martin Artzuriaga izan ziren.

Joan Armendia aurkeztu ziren. Arroarrak Joan Perezi
100 kintal burdina pletinaren balioa dirutan maileguz
hartu zion, eta zorra hurrengo urteko martxoko Andre
Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak Beduan
emanda. Lekuko Migel Artazubiaga, Fernando Zubeltzu eta Asentzio Arretxe zestoarrak izan ziren (ikus
[XVI. m. (40-X) 9] agiria).

- 1540-XI-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJarraian, dirudienez Gaztañeta izeneko batek, bauaren bidez Arroako Joan Perez Areitzagakoak oblikonpromisoa hartu zuen Martin Olloki obligazio harta- gazio-agiria eman zion Zestoako Joan Perez Idiakaitztik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (40-VIII) 39] agiria). Lilikoari. Arroarrak zestoarrari maileguz 24 kintal burdina pletinaren (bakoitza 2 “ertz” pisukoa izanik) balioa
- 1540-IX-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dirutan hartu zion, eta zorra hurrengo martxoko Andre
bauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa Mariaren egunean ordainduko zion burdinak emanda.
jauna eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa jauLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
na aurkeztu ziren. Joan Perezek Nikolasi 100 kintal
burdina pletinaren balioa dirutan maileguz eman zion, Lilikoa eta Domingo Urbieta apaizak, eta Frantzisko
eta Nikolasek zorra hurrengo urteko urtarrilean, bur- Olazabal (ikus [XVI. m. (40-XI) 12] agiria).
dinak Beduan emanda, ordainduko zion.

1.25. Artazubiagatarren tratu eta agiriak

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza, Asentzio Arretxe eta Bartolome
- 1540-I-6an, Aizarnan, bertako elizako Joan
Mendia (ikus [XVI. m. (40-IX) 2] agiria).
Otxoa Artazubiagakoa erretorea eta honen zerbitzari
izandako Margarita Igartza elkartu ziren, Esteban Ez- 1540-X-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- tiola eskribaua bertan zela. Margaritak lehenago zenren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Arroako bait pertsonari Joan Otxoaren dirua maileguz eman
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zien, eta zordunei kobratzea Margaritaren ordez Joan
Otxoak berak egingo zuen, hark honi ahalordea eta
eskubideak emanda.

Joangok eta San Joanek, eta gainerakoan aurreko urtean arbitroek emandako epaia beteko zuten.

Kontratu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Zordunak eta bakoitzari kobratu beharreko ko- Antonio Lizarrarats, Migel Artazubiaga eta Pedro Iripuruak hauek ziren: San Joan Amilibiari 16 dukat barrena. Maria Joango Eginoren ordez, Domingo Gaeta zenbait erreal; San Joan Amilibiaren emazteari 2 rratza semeak sinatu zuen agiria (ikus [XVI. m. (40-I)
erreal; Joan Amilibia aitari 14 erreal; Joan Paginori 14 19] agiria).
erreal eta 28 marai; Joan Ondalderi 12 erreal; Pedro
- 1540-I-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriIribarrenari 3 erreal; Esteban Edarritzagari 12 erreal;
Joanes Goienetxetari erreal bat; Matxiko Intxaurregiri bauaren aurrean Klemente Aisoro apaiza azaldu zen.
2 erreal; Maria Intzinari Gaztelako 16 erreal; Txomin Klementek zioenez, aurreko egun batean San Joan ArAizpururi 12 marai; Joan Bengoetxeari erreal bat; Do- tazubiagak labanaz buruan zauria egin zion. Ondoren,
mingo Arronari 4 erreal; Martin Indori 9 erreal; etab. Joanen senide eta lagunek eskea egin zioten apaizari
San Joan Artazubiagari barka ziezaion. Ustekabeko
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: istripua izan omen zen.
Joan Arregi-Zabala, Joan Artazubiaga eta Frantzisko
Klemente Aisorok barkatu egin zion San Joan ArArtazubiaga (ikus [XVI. m. (40-I) 7] agiria).
tazubiagari, eta ez beldurtu egin zutelako, Jainkoaren
- 1540-I-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zerbitzurako zelako baizik. Lekuko zestoar hauek
bauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Maria Joan- izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa, Fernando Olago Egino aurkeztu ziren. Biak Zestoako hiribilduan zabal medikua, Joan Igartza, Domingo Arrona eta
bizi ziren elkarren ondoan, eta bi etxeetan hormen Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea).
arteko lekuaren erabilpena arautzeko aurreko urtean
Egun berean, Zestoan, Fernando Olazabal eta Joan
bi arbitrok beren epaia emana zuten (ikus VI ZESTOA
XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39- Fernandez Olazabalgoa zirujauak aurkeztu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Biek aztertu zuten San
VIII) 13] agiria).
Joan Artazubiagak Klementeri buruan egindako zauria,
Hala ere, egun hartan bi aldeek kontratua egin zu- eta Migel Artazubiaga alkatearen aurrean zin egin ondoten San Joan Artazubiagak dolareko habea bere ar- ren ziotenez, zauri arina zen. Apaizak ez omen zuen hildatz eta “galeondo” izeneko zutabeaz leku hartan ipin tzeko arriskurik eta laster osatuko omen zen.
zezan. Arbitroen epaiak agintzen zuen altuera baino
Lekuko Nikolas Martinez Egiakoa, Domingo
handiagoa izan arren, bi aldeek onartu egin zuten.
Maria Joangok zeukan pasabidearen azpian ipiniko Arrona eta Joan Igartza zestoarrak izan ziren.
zuen dolarea, eta estali egingo zuten, beharrezko alEgun berean, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez,
tuera emanez.
San Joan Artazubiagak ahalordea eman zien aita EsLau besoko zabalera libre geratuko zen pasabidea- teban Artazubiagari eta Domingo Arronari, Klemente
rentzat, eta Maria Joangoarentzat, inoizko denboran Aisororekin zauriagatik zuen auzian Elizaren epaitepasabidea zabaldu ahal zezan, baina behean dolarea- gietan eta epaitegi zibiletan ordezka zezaten.
ren ardatza birarazteko lekua utziz. Maria Joangok
Nikolas Martinez Egiakoa, Joan Artiga eta Antoorduan zeukan komuna beste leku batean ipini ahal
izango zuen, bi aldeei ahalik eta kalterik txikiena nio Lizarrarats izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (40-I)
eginez. Beste zenbait puntu ere zehaztu zuten Maria 48] agiria).
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71. irudia. Aizarnako
Autsoro edo Aisoroko
gaina.

- 1540-II-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Klemente Aisoro apaizak zaldi zamari beltza saldu zion Miguel Artazubiagari. Migelek
Klementeri 6 dukat ordaindu zizkion, eta Klementek
ordainagiria eman zion, zestoar hauek lekuko izanik:
Grazian Ezenarro, Asentzio Arretxe eta Joango Goienetxea (ikus [XVI. m. (40-II) 31] agiria).
- 1540-II-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Domingo
Arrona azaldu ziren. Korrejidoreak San Joan Artazubiagari lehenago 987 dukat balio zuten zilar eta ondasunak
bahitu egin zizkion, Klemente Aisoro apaiza zauritu
zuelako. Ondasun haiek Domingo Arrona eta Fernando
Olazabal medikuaren mende zeuden gordailuan.

tuak garbitu zituzten, eta elkarri ordainagiria eman
zioten. Estebanek La Trinidad izeneko bere itsasontziarentzat Valentzian zeuzkan aseguruak alde batera
geratu ziren.
San Joanek Estebani zor zizkion burdinetatik 113
dukat deskontatu zitzaizkion; izan ere, San Joanek
Valentzian Jaime Quintanari 23.613 marai eta Francisco Gondi-ri 50 dukat ordaindu zizkien aseguruengatik. Horrez gain, Estebanek Sevillan Domingo Artazubiaga zenaren (San Joanen anaiaren) herentziatik
jasotako 1.500 marai deskontatu egin zitzaizkion San
Joani.

Lekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa, Antonio Lizarrarats eta Domingo Arrona izan ziren (ikus [XVI.
Gero, ordea, korrejidoreak agindua eman zuen zilar m. (40-II) 40] agiria).
eta ondasun haiek San Joani itzultzeko, eta Domingo
- 1540-III-15ean, Zestoako Pagiolarre baserrian,
Arronak agindua bete egin zuen. Ondorioz, San Joan
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Joan
Artazubiagak ordainagiria eman zion.
Pagino eta San Joan Artazubiaga elkartu ziren. JoanLekuko Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako ek San Joani bi behi gorri-laru 8,5 dukatean saldu zierretorea), Antonio Lizarrarats apaiza eta Esteban zkion, eta Joan Paginok aitortu zuenez, San Joanek
prezio osoa ordaindu zion.
Akertza izan ziren.
Jarraian, San Joan Artazubiagak eta Esteban Akertzak egun hartara arte elkarekin izandako tratuen kon-

Ondoren, San Joan Artazubiagak erositako bi behiak Joan Paginoren esku utzi zituen hiru urterako.
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Joan Paginok zaindu eta haziko zituen erdi bana bi edo bide-zorra zuen. Maria Perez Altzolarats-Portabehiak. Joan Paginok 1,5 dukat ordainduko zizkion lekoaren labe ondoko bidexkatik ibiltzeko eskubidea
ganaduaren irabazietatik, hau da, hurrengo San Joan zuen.
egunean ahari bat, eta gainerakoa hiru urteren buruan.
Bidexka kana bat eta bi behatz zabalekoa izango
Lekuko Martin Indo, Mateo Enbil eta Esteban En- zen. Handik barazkiak eta baratzeari zegozkion gauzak eraman ahal izango ziren. Labe, dolare eta besbil izan ziren (ikus [XVI. m. (40-III) 16] agiria).
te zenbait gauza berezi bidexkatik eramateko, aldi
- 1540-III-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bakoitzean San Joan Artazubiagak berariazko baimebauaren aurrean Madalena Arrona eta Migel Artazu- na eskatu beharko zien Maria Perez Baltzolakoari eta
biaga aurkeztu ziren. Madalena Alkizan bizi zen, eta honen aitari. Lekuko Joan Indo (Joan Martin Indoren
Zestoako Migel Artazubiagak Gaztelako 30 erreal mai- semea) eta Joan Arano izan ziren.
leguz eman zizkion egun hartan. Madalenak zorra huEsteban Eztiolak Maria Perez Baltzolakoari eta
rrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko
zion. Lekuko Grazian Ezenarro, Domingo Gorosarri aita Pedro Martinez Baltzolakoari epaiaren berri
eta Martin Otxoa Ermukoa izan ziren (ikus [XVI. m. eman zien, eta hauek ontzat eman zuten, lekuko Domingo Lizarrarats gaztea, Antonio Lizarrarats apaiza
(40-III) 32] agiria).
eta Pedro Altzolarats izanik.
- 1540-III-30ean, Zestoako errebalean, Esteban
Gero Esteban Eztiola eskribauak San Joan ArtaEztiola eskribauaren aurrean Joan Pagino eta Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea agertu zubiagari eman zion epaiaren berri, Joanes Ibañeta
ziren. Erretoreak Joan Paginori 4,5 dukat maileguz apaiza eta Asentzio Arretxe lekuko zirela, eta hark ere
eman zizkion, eta honek hari zorra urtebeteko epean epaia onartu egin zuen (ikus [XVI. m. (40-V) 6] agiordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko hauek ria).
izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa, Bartolome
- 1540-VI-30ean, Zestoan, San Joan Aratazubiaga
Etxabe eta Joan Artazubiaga (ikus [XVI. m. (40-III)
eta Frantzisko Zubiaurre azaldu ziren Esteban Eztiola
33] agiria).
eskribauaren aurrean. Frantziskok harria, egurrak eta
- 1540-V-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- beste zenbait gai garraiatu zizkion San Joani, eta egun
ren bidez San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten.
eta arbitroak bere epaia eman zuen. San Joan Artazu- Frantziskok San Joani 7 dukat zor zizkiola erabaki
biagak etxea eta baratzea erosi zizkion lehenago Ka- zuten. Hilabete eta erdiko epean ordainduko zizkion
talina Idiakaitz alargunari, eta San Joan Artazubigak Frantziskok.
bere baratzera joateko Maria Perez Baltzolakoaren
San Joan Artazubiagak, hortik at, Martin Irurereeta aita Pedro Martinez Baltzolakoaren lurretatik igakin eta Domingo Fernandez Dornutegikoarekin baterotzeko eskubideaz zen auzia.
ra, fidantza egina zion Frantziskori, eta hura beste bi
Auzi hartan lehenago epaia emana zuten San Joan fidatzaileekin batera kobratzeko zeukan San Joanek.
Perez lizentziatuak, eta Atxaran batxilerrak (ikus Lekuko hauek izan ziren: Esteban Akertza, Tomas
VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko Amilibia eta Domingo Arretxe-Etxenagusia.
[XVI. m. (39-VIII) 11] agiria). 1540ko maiatzaren
Jarraian, eskribau bera bertan izanik, San Joan
8an, ordea, San Joan Perez lizentziatuak epaia berriz
eman zuen. San Joan Artazubiagak bere lurrean erai- Artazubiagak adierazi zuenez, Martin Zubiaurrek
ki ahal izango zuen eta baratzera joateko eskubide 22 dukateko zorra egin zion, eta ordaindu ez ziolako
- 126 -

(1540)

72. irudia. Gesalaga
zaharra.

preso zegoen. Gero, ordea, Frantzisko Zubiaurre eta
Jakobo Gesalaga Martinen fidatzaile gisa agertu ziren,
eta San Joani 11na dukat ordaindu zizkioten. Jakobo
Gesalagari bere ordainagiria eman zion lehenago San
Joanek, eta egun hartan Frantziskori ahalordea eman
zion, bere 11 dukatak Martini kobra ziezazkion.
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Esteban
Akertza, Domingo Garratza eta Domingo Fernandez
Dornutegikoa (ikus [XVI. m. (40-VI) 30] agiria).

kuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Etxegarai,
Martin Akoa eta Asentzio Arretxe. Ondoren Maria
Iñigez Arantzakoak zin egin zuen, agiriak zioena bete
egingo zuela (ikus [XVI. m. (40-IX) 5] agiria).
- 1540-IX-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Esteban Edarritzagak obligazio-agiria
eman zion Joan Otxoa Artazubiagakoari (Aizarnako
erretoreari). Joan Otxoak 16 erreal maileguz eman
ziz-kion Estebani, eta honek zorra hurrengo Pazko
garizumakoan ordainduko zion.

- 1540-IX-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko Joan Pagino, Martin Otxoa Ermukoa eta
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria
Iñigez Arantzakoa, eta, bestetik, Domingo Arantza, Domingo Aizpuru izan ziren (ikus [XVI. m. (40-IX)
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorearen 22] agiria).
ahalordeaz.
- 1540-XII-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga esMaria Iñigezek zioenez, Joan Otxoa erretoreak bir- kribauaren aurrean, batetik Esteban Artazubiaga eta
jintasuna galarazi zion, eta gai horren inguruan auzia emazte Katalina Ipintza, eta, bestetik, San Joan Artazuten Iruñeko apezpikutegian. Gero, ordea, ados ipini zubiaga semea azaldu ziren. Bertan zen, halaber, Joan
ziren eta tratua egin zuten Joan Otxoak ordaindu be- Martinez Amilibikoa alkateordea (Joan Martinez Oloharreko diruaz. Ondorioz, Iruñeko auzia bertan behe- tzagakoa alkatearen izenean).
ra utzi zuten.
Senar-emazteek aitortu zutenez, beldur ziren seOrdainketari zegokionez, Domingo Arangurenek meak hil, zauritu edo kalte egingo ote zien, eta erregebere konpromisoa hartu zuen, epeak zehaztuz. Le- babesa eskatu zioten alkateordeari haientzat eta haien
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ondasunentzat. Alkateordea jakitun zen guraso eta se- 31], [XVI. m. (39-X) 34] eta [XVI. m. (39-XI) 22]
mearen artean haserreak zeudela, eta bi aldeak errege- agiriak).
babespean ipini zituen. Agindua betetzen ez bazuten
Egun hartan bi aldeek arbitro epaileak izendatu zihorretarako zuzenbidean zeuden zigorrak ezarriko
tuzten: Migel Artazubiaga (Ana Aisororen senarra),
zitzaizkien.
eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. 30 eguneko epean
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Gabiria emango zuten epaia. Maria Ipintza-Alkizak eta Ana
eta Domingo Ameznabar, eta Arroako Joan Baltzola Aisorok zin egin zuten agiriak zioena bete egingo
zutela. Epaia betetzen ez zuen aldeak isuna ordaindu
(ikus [XVI. m. (40-XII) 12] agiria).
beharko zuen. Lekukoetako bat Asentzio Arretxe izan
zen (ikus [XVI. m. (40-XII) 2] agiria).
1.26. Jakobo Ipintzaren agiriak
- 1540ko abenduan, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik, Maria Ipintza-Alkiza eta alaba Ana Aisoro, eta, bestetik, Jakobo
Ipintza. Bi aldeek auzia zuten Valladolidko Kantzelaritzan Gesalagako gaztainadi, intxaurdi eta sagastiaren jabetzari buruz. Han epaia eman zuten, Jakobori
lurrak Maria Ipintza-Alkizari itzultzea aginduz, baina
Mariak Jakobori itzuli egin beharko zion honek erostean ordaindutako prezioa.

- 1540-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Maria
Ipintza, eta, bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Jakobo Ipintzaren izenean. Egun hartan eskea egin
zieten Kantzelaritzako epaileei auzia etenda hurrengo
abuztuko Andre Mariaren egunera arte eduki zezaten.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Antonio Lizarrarats eta Miguel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (40-XII)
Bi aldeek gora jo zuten auzia berrikuspen mailan 22] agiria).
azter zezaten, baina geroago auzia etenda eduki zuten,
- 1540-XII-7an, Zestoako errebalean, Esteban Ezdesadostasunak arbitro epaileen bidez ebatziko zituztelakoan (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538- tiola eskribauaren aurrean Zestoako Joan Fernandez
1539) liburuko [XVI. m. (39-I) 11], [XVI. m. (39-IX) Arreitzakoa hauspaginak obligazio-agiria eman zion

73. irudia. Txiribogako
Auspagindegiko
biltegia.
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Jakobo Ipintzari. Joan Fernandezek Jakobori zorretan
mandoa erosi zion 20 dukatean, bere akats guztiekin.
Zorra bi epetan ordainduko zion: 10 dukat hurrengo
urteko zaldun-inaute egunean, eta beste 10 dukat Pazko garizumakoan.

(Joan Arrona bezalaxe) Joango Arronaren eta Katalina Areitzagaren alabak izan; izan ere, Joan Arrona
1518-IX-10ean Katalina Baltzolarekin ezkondu zenean, bi ahizpek uko egin zioten seniparteari Joan
anaiaren alde.

Lekukoetako bi Domingo Urbieta eta Asentzio
Arretxe zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (40-XII)
11] agiria).

Ondorioz, Joan Herediak eskea egin zion korrejidoreari, agindua eman eta ondasun haiek denak Joaniko Arronaren eskuetara pasa zitezen (ikus [XVI. m.
(40-IV) 11] agiria).

1.27. Joaniko Arronaren auzia
- 1540-IV-9an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauarengana Marina Arrona hurbildu zen. Marinaren anaia Joan Arrona zenak altzifrezko kutxa batean arropak utzi zituen, eta haien inbentarioa egin
zuen Marina arrebak.

- 1540-V-23an, Joan Heredia prokuradoreak Maria
Arrazolaren eta Joaniko Arronaren izenean eskea egin
zion korrejidoreari. Joan Arrona pilotua testamentua
egin gabe hil zen, eta ezkongabea zela ume naturala izan zuelako, ondasunen seirenak Joanikorentzat
izan behar zuen. Hauek ziren Joan Arronak Zestoan
utzitako ondasunak: etxea bere arreo, arropa eta tresneria, bertako baratzea Zestoako errebalean (Blas Artazubiagaren etxearen ondoan). Gainera sagastia ere
utzi zuen, Blas Artazubiagaren eta Esteban Eztiolaren
lurren ondoan.

Arropa hauek zeuzkan: kapa beltza; dolu-soinekoa,
grana morekoa; Perpinya-gainjantzia, zetaz apaindua;
gamelu-ehunezko soinekoa, belus beltzez apaindua;
gamelu-ehunezko beste soineko bat, belus beltzez
apaindua; zirrikitonezko soineko zaharra, oihal horiz
Joan Arrona zenaren arreba Marina Arronak
forratua; bi pare galtza beltz erabili; beste galtza pare
bat, zaiel nabarrekoa; jipoi gorria, ilezko apaingarri- zeuzkan ondasun haiek hartuta, eta korrejidoreak epai
duna; belus beltzezko beste jipoi bat; Damasko-jipoi bidez Joanikori zegokion partea eman behar zion,
beltz erabilia; eta belusez apaindutako beste jipoi bat. Marina auzian kondenatuta.

Gero, Alvar Perez de Navia lizentziatu eta korrejiInbentario hartan lekuko zestoar hauek izan ziren:
Asentzio Arretxe eta Martin Otxoa Artazubiagakoa doreak agindua bidali zion Marina Arronari auzitara
(edo Ariztondokoa), Blas Artazubiagaren semea (ikus aurkez zedin. Horren berri Zestoako Gurutzeagan Joan
Gorosarri eskribauak eman zion Marina Arronari.
[XVI. m. (40-IV) 10] agiria).
Egun hartan, Gipuzkoako korrejidorearen aurrean,
Joan Heredia prokuradorea agertu zen Joaniko Arronaren izenean. Joaniko umea, hain zuzen, Joan Arrona zenak ezkontzatik kanpo izan zuen Maria Arrazolarekin. Joanikok auzia zuen Joan Fernandez Arreitzakoarekin Joan Arronaren ondasunei buruz. Hauek
ziren ondasunak: Zestoako errebaleko etxea bere baratzearekin, bi sagasti, altzariak, arreoa, arropak, etab.
Ondasun haietan Joan Arronaren arreba Maria eta Marina Arronak ez zuten parterik, nahiz eta

- 1540-VI-4an, Tolosan, Joan Herediak salatu egin
zion korrejidoreari Marina Arrona ez zela auzitara
aurkeztu.
- 1540-VI-21ean, Tolosan, Joan Perez Arranibarkoa prokuradorea agertu zen Marina Arronaren
izenean, eta eskea egin zion korrejidoreari. Joaniko
Arronak ez omen zeukan tutorerik, eta ez omen zen
Joan Arronaren semea, anaia zenak onartu ez zuelako. Gainera, anaia zenaren alde elizkizunen gastuak
berak ordaindu omen zituen, eta 80 dukateko zorrak
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ere utzi omen zituen anaiak. Beraz, Maria Arrazola ez
zuen auzitara onartu behar.
- 1540-VII-9an, Tolosan, Joan Herediak eskea egin
zion korrejidoreari. Joaniko Arrona, hain zuzen, Joan
Arrona pilotuaren semetzat hartu zuten honen senideek. Maria Arrazola haurdun eta erditzear zela, pilotua itsasoz ekialdera joan zen, eta han hil zen gero.
Joanikok aita eta ama ezkongabeak zituen, eta ondasunak zegozkion. Prest zegoen, gainera, elizkizunetako gastuetan eta zorretan bere zatia ordaintzeko.
- 1540-VII-10ean, Tolosan, korrejidoreak agindua
bidali zion Azpeitiko Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauari, Marina Arronaren izenean auzi hartan aurkeztutako lekukoei testigantzak har ziezazkien. Testigantzak
nola hartu behar zituen zehaztu zuen korrejidoreak.
- 1540-VII-16an, Tolosan, korrejidoreak epaia
eman zuen, bi aldeak auzitara onartzen zituela jakinaraziz. Testigantzak aurkezteko epea eman zien, baina
gero 80 egunera arte luzatu zien epea (ikus [XVI. m.
(40-V) 21] agiria).

4) Ea zekiten Joan Arrona pilotua (Joanikoren aita)
itsasoz ekialdera joan eta Maria Arrazola haurdun
eta erditzear utzita han hil zela, eta jendeak bazekiela aita Joan Arrona zela.
5) Ea zekiten Joan Arrona ez zela bidaiatik herria
itzuli eta urte erdia lehenago hil zela ekialdean, eta
Joan aita han izanik jaio zela Joaniko. Ea zekiten
umeari bataioan aitaren izena ipini ziotela eta haren semetzat hartu zutela Joanen Marina Arrona
arrebak eta beste senide, lagun eta herritarrek.
6) Ea zekiten Joan Arrona hil zenean bigarren galderako ondasunak utzi zituela, eta etxea, arreo,
upel, kutxa, mahai, aulki, tresneria, ohe, arropa eta
beste gauza asko ere utzi zituela.
7) Ea zekiten Joan Arronaren heriotzaren berria
heldu ondoren, arreba Marina Arronak, oinordekoa
zelako, haren ondasunak bereganatu egin zituela,
hau da, etxea, baratzea, sagastia, arropak, armak,
etab. hartuta zeuzkala.
8) Ea zekiten Joan Arrona hil zenean ez zuela legezko beste seme-alabarik, ondorengorik, gurasorik edo beste arbasorik utzi.

1.27.1. Joaniko Arronaren lekukoei eta Marina
Arronaren lekukoei egindako galderak
- 1540-VII-23an, Maria Arrazolak berak aurkeztutako
lekukoei egin beharreko galderen zerrenda aurkeztu
zuen. Hauek ziren galderak:

9) Ea zekiten aurreko guztia ezaguna zela.

- 1540-VIII-6an, Zestoan, Joan Gorosarri eskribauaren aurrean Marina Arrona azaldu zen, eta korre1) Ea ezagutzen zituzten edo ezagutu zituzten Joan- jidorearen aginduaz eskea egin zion Maria Arrazolari
iko Arrona, Marina Arrona, Maria Arrazola eta testigantzak hartzeko bere eskribaua izenda zezan.
Pedro Ibañez Irarragakoa, Joan Akemendi edo Joan
Joan Arrona pilotu zena.
Martinez Amilibikoa izango zen Marinaren eskribaua.
2) Ea zekiten Joan Arronak Zestoako errebalean Maria Arrazolak Zestoako Esteban Eztiola eskribaua
etxea bere baratzearekin (Blas Artazubiagaren etxe izendatu zuen. Lekuko Esteban Artiga eta Sebastian
ondoan) eta sagastia (Blasen eta Esteban Eztiola- Arrona izan ziren.
ren lurren ondoan) utzi zituela.
- 1540-VIII-9an, Zestoako Gurutzeagan, Azpei3) Ea zekiten 4 urte eta erdi inguru lehenago Joan tiko Pedro Ibañez Irarragakoa eta Esteban Eztiola
Arronak sexu-harremana izan zuela Maria Arra- eskribauaren aurrean Marina Arrona azaldu zen.
zolarekin, biak ezkongabe izanik, eta horren berri Korrejidorearen aginduaren arabera bi eskribauak
testigantzak hartzeko lana onartu eta zin egin zuherritarrek bazutela.
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ten, aginduak zioena zintzo beteko zutela. Martin
Zubiaurre eta Martin Arzallus zestoarrak izan ziren
lekuko.
Marina Arronak (Domingo Etxauzelinen emazteak) bere lekukoei egin beharreko galderen zerrenda
aurkeztu zuen. Hauek ziren galderak:
1) Ea ezagutzen zituzten edo ezagutu zituzten auzitan zebiltzanak, Joan Arrona pilotu zena, Maria
Arrazolaren Joaniko semea, Domenja Zuube (Marinaren ahizpa eta Joan Arronaren arreba), Joan
Perez Lilikoa merkataria, Zuazketako ostalaria eta
Getariako pilotua.
2) Ea zekiten Maria Arrazolak azken lau, bost,
sei edo zortzi urtean eta orduan beti pertsona
pobrea izan zela, etxe askotan soldataren truke
lanean ibili zela, Zestoako Maria Antxietaren
etxetxo batean ere maizter bizi izan zela, eta
Getariara ere ogia eraman eta saltzera joaten
zela, bizibidea ateratzeko. Ea zekiten gurasoak
ere behartsuak zituela eta ezin ziotela Maria
alabari doterik eman.
3) Ea zekiten Maria Arrazola (honek zioenez
lauzpabost urte lehenago Joan Arrona zenak galbideratu zuela esan arren) lehenagotik ere neska lizuntzat zutela herrian, eta gizon askorekin oheratu
zela, batez ere anaiak izorratu zuela zioen garaian.
Lekukoek esan zezatela zein gizonekin izan zituen
sexu-harremanak.

74. irudia. Zestoako Gurutzeaga. (Indalezio
Oiangurenen argazkia).

6) Ea zekiten Joan Arrona anaiak, hil zenean, zor
hauek utzi zituela: Domenja Zuube arrebari (Marinaren ahizpari) 22 dukat, eta Getariako pilotu zenari 8 dukat.
7) Ea zekiten Zestoako elizan Joan Arronaren hileta-elizkizunetan zenbat gastatu zuen Marina arrebak eta urteurrenak egiteko beste 10 dukat gastatuko zituela.

4) Ea zekiten, Maria Arrazolak zioenez, Joan Arronak Mariari birjintasuna galarazi bide zion garaian
(lau urte eta erdi inguru lehenago), lehenago eta
Ea zekiten aurreko guztia herrian eta inguruetan
geroago besteren etxean soldataren truke bizi izan
zela eta ez zela ohelagun gisa Joanen etxean, ma- ezaguna zela (ikus [XVI. m. (40-V) 21] agiria).
hai berean eta ohe berean bizi izan.
1.27.2. Lekuko-aurkezpena eta Joanikoren
5) Ea zekiten Joan Arronak, bizi zen garaian, Joan- lekukoen erantzunak
iko ez zuela semetzat hartu, ez zuela elikatzeko
edo janzteko laguntzarik eman eta ez zuela guraso- - 1540-VIII-11n, Zestoako errebalean, Azpeitiko Pedro Ibañez Irarragakoa eskribauaren aurrean Marina
portaerarik izan.
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- 1540-VIII-19an, Azkoitian, Maria Arrazola koArronak lekuko hauek aurkeztu zituen: Maria Perez
Potzuetakoa eta Katalina Iraeta. Bertan ziren Pedro rrejidorearen aurrean agertu zen. Zin egin ondoren,
Marina Arronak galdera hauek egin zizkion:
Martinez Baltzolakoa eta Sebastian Oliden ere.
1) Ea ezagutzen zuen Marina Arrona eta ea ezaguOndoren Marinak, Pedro Ibañez Irarragakoaren
eta Esteban Eztiolaren aurrean, Auria Iraeta eta Ma- tu zuen Joan Arrona anaia pilotu zena.
ria Antxieta lekukoak aurkeztu zituen. Bertan zeuden
2) Maria Arrazola beti pertsona behartsua izan zela
Joan Martinez Amilibikoa eta Blas Artazubiaga eskribauak ere. Lekukotzat aurkeztutako guztiek zin egin eta soldataren truke etxe askotan lan egin zuela. Denboraldi batez Zestoan Maria Antxietaren etxetxoan
zuten egia aitortuko zutela.
bizi izan zen, Getariara ogi errea eramaten ibili zen,
- 1540-VIII-12an, leku berean, Marina Arronak le- eta gurasoek ezin zioten doterik eman.
kukotzat Blas Artazubiaga eta Frantzisko Olazabal aur3) Maria Arronak zioenez, lau urte eta erdi ingukeztu zituen, Martin Artzuriaga eta Martin Baltzola ere
bertan izanik. Gero Marina Larretxe eta Maria Grazia ru lehenago Joan Arronak birjintasuna galarazi zion;
Lasao (Joan Fernandez Olazabalgoaren emaztea) aur- baina orduan eta lehenago beste gizon askorekin ibilia
keztu zituen. Esteban Artazubiaga eta Joan Gorosarri zen: Otxoa Martinez Beduakoarekin, Joan Belauntza
barberu tolosarrarekin, Pedro Olazabalekin eta beste
ere bertan ziren. Lekuko hauek ere zin egin zuten.
zenbaitekin.
Egun berean, Ibañarrietako bentan, Domingo Etxau4) Lau urte eta erdi lehenago Maria Arrazola ez zen
zelinek Marina Arrona emaztearen izenean lekuko gisa
Isabel Etxezarreta (Joan Belez Ibañarrietakoaren emaz- Joan Arronarekin etxe berean ohelagun gisa bizi; ezta
etxe berean, mahai berean eta ohe berean ere. Beste etxe
tea) aurkeztu zuen. Joan Elizmendi ere bertan zen.
batzuetan bizi zen, eta Getariara ogia eramaten zuen.
Ondoren, leku berean, Marina Arronak Arroako
5) Joan Arronak ez zuen Joaniko semetzat hartu,
Grazia Kutrulo (Mateo Olidenen alarguna) aurkeztu zuen lekukotzat. Zin egin zuen. Bertan ziren Joan eta ez zuen elikatzeko laguntzarik utzi, ez jaio baino
lehen eta ez jaio ondoren.
Zubeltzu eta Sebastian Arbestain zestoarrak ere.
- 1540-VIII-13an, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoak (Zarauzko erroldako eskribauak) korrejidorearen
aginduaren berri eman nahi izan zion Maria Arrazolari,
baina hau Azpeitian zen, eta beste batzuei jakinarazi zien.
Mariak korrejidorearen galderei erantzun behar zien zin
eginda. Martin Ondalderen semea ere bertan zen.
Egun berean Marina Arronak Zestoan Maria Perez Altzolaraskoa alarguna eta Ana Akertza serora
lekukotzat aurkeztu zituen. Zin egin zuten Domingo
Aranburu eta Martin Azkue bertan izanik.

- 1540-VIII-20an, Azkoitian, Maria Arrazolak Marina Arronak ipinitako galderei erantzun zien. Lehen
galderari baiezkoa eman zion. Zazpi edo zortzi urtean
neskame lan egin zuen, eta nagusiak hauek izan ziren:
Domingo Arronaren ama (Ana Arretxe), Fernando
Olazabal medikua eta Osana Erretzabal. Maria Antxietaren etxetxoan 13 hilabetez maizter izan zen. Getariara ogia eraman eta saldu egiten zuen. Gainerakoa
ukatu egin zuen.

Bezperan, 1540-VIII-19an, Zestoako errebalean
Marina Arronak lekuko gisa Marina Arano eta Maria
- 1540-VIII-14an, Ibañarrietako bentan, Blas Arta- Joanez Mendarokoa (Blas Artazubiagaren emaztea)
zubiaga eskribauak korrejidorearen aginduaren berri aurkeztu zituen. Bertan ziren Joan Fernandez Arreitzakoa eta Joan Indo ere.
eman zion Maria Arrazolari.
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Jarraian Marina Arronak eskatuta, Pedro Ibañez
eskribauak Esteban Eztiolari Errezila eta Tolosara
joan zedila esan zion, beste lekuko batzuengana. Estebanek ezin zuen joan, eta Maria Arrazolak Joan Martinez Loidikoa eskribaua izendatu zuen Errezilerako,
Errodrigo Idoiaga Bidanirako, eta Joan Martinez Estangakoa edo Joan Martinez Sasoetakoa Tolosarako.

medikua, Auria Iraeta, Maria San Joan Aizarna, Maria
Perez Lizarraraskoa alarguna eta Joan Fernandez Olazabalgoa. Denek zin egin zuten egia aitortuko zutela.
- 1540-IX-2an, Zestoako errebalean, Maria Arrazolak lekuko hauek aurkeztu zituen: Martin Arzallus,
Domingo Ezenarro, Domenja Aizarna eta Grazia Etorraetxea. Zin egin zuten Domingo Urbietaren eta Domingo Lizarraratsen aurrean.

Hurrengo egunean Pedro Ibañez Irarragakoa Tolosan zen, baina Joan Martinez Sasoetakoa eta Joan
- 1540-IX-9an, Zestoan, Azpeitiko Martin Perez
Martinez Estangakoa ez zituen topatu. Jakinarazpena
utzi zien Marinatxo Berrobi neskameari, Martin Zu- Eizagirrekoa eskribauaren aurrean, Maria Arrazolak
Esteban Eztiola lekukotzat aurkeztu zuen. Frantzisko
loaga eta Martin Apeztegi lekuko izanik.
Olazabal eta Asentzio Arretxe ere bertan ziren.
Egun berean, Tolosan, Domingo Etxauzelinek
emaztearen izenean lekukotzat Joan Belauntza maisu 1.27.3. Marina Arronaren lekukoen erantzunak
barberua aurkeztu zuen. Zin egin zuen, aurrean Joan
Ondoren, Maria Arrazolak aurkeztutako lekukoek,
Martinez Olotzagakoa eta Julian Legarra zirela.
Mariak berak ipinitako galderei sekretupean eskri- 1540-IX-1ean, Zestoan, auziko bi aldeen eskri- bauen aurrean erantzuten hasi ziren.
bauak elkartu ziren: Azpeitiko Pedro Ibañez Irarra- Joan Gorosarri eskribauak 25 urte zituen. Galgakoa eta Zestoako Esteban Eztiola. Prest agertu ziren testigantzak hartzeko. Pedro Arretxe ikaslea eta derei, oro har, baiezkoa erantzun zien. Joan Arrona
eta Maria Arrazola ezkongabeak ziren eta sexu-harreJoan Martinez Lilikoa apaiza lekuko izan ziren.
manak izan zituzten. Maria Arrazola Joan Arronaren
Ondoren Maria Arrazolak lekuko hauek aurkeztu etxean askotan izaten zen. Getariatik krabarrokak eta
zituen: Joan Gorosarri eskribaua, Fernando Olazabal beste arrain batzuk ekartzen zizkion Mariak Joani.

75. irudia. Gipuzkoako
armarria Cadizko
katedral zaharrean.
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Joan Gorosarri lehenago Sevillara joan zen, handik Indietara abiatzeko. Abiatu ondoren Cadiza joan
ziren, haize onaren zain. Han Joan Arronarekin topo
egin zuen, hau Donostiako itsasontzi batean hara joana zelako. Joan Arronak Maria haurdun utzi zuela
uste zuela aitortu zion Joan Gorosarriri irribarrez. Cadizen ere ba omen zuen alaba handiagoa ere. 1536ko
abenduan gertatu omen zen hori. Gero Joan Gorosarri
Indietatik 1537ko irailean itzuli omen zen.

zolaren bila. Herrian esaten zutenez, Maria Arrazolak eta Joan Arrona elkarrekin oheratzen ziren. Maria
Perezek esan zien Joaniko jaio zela Joan Arronaren
Domenja Zuube eta Mairatxo Arrona arrebei. Auria
Iraetaren etxean jaio omen zen.
- Auria Iraetak 40 urte zituen, eta, hark zionez, Joaniko izena Joan Arronaren ume naturala zelako ipini zioten. Gainera bataioan aitaponteko Joan Goienetxea izan
zen, Domenja Zuuberen semea eta Joan Arrona ren iloba.

Gero, urte erdia lehenago, Zestoan jakin omen
- Maria San Joan Aizarna alarguna Azpeitian bizi
zuen Joan Arrona turkoek Castilnovon (oraingo Montenegroko Herceg Novi herrian) hil zutela (Khair ad- zen, eta 52 bat urte zituen. Domenja Zuubek eta Maritxo
Din edo Bizargorri famatuaren agindupeko armada- Arronak Joaniko Joan Arronaren semetzat hartu zuten.
ren aurkako gerran, 1539an).
- Grazia Baltzola alargunak 53 urte inguru zituen,
- Fernando Olazabal medikuak erantzun zuen gero. eta galderei baiezkoa erantzun zien. Grazia Baltzola
70 urte zituen, eta Zestoan Maria Bizkaia andreak zio- emagina izanik, Joaniko jaiotzen lagundu omen zuen.
enez, Maria Arrazolak Joan Arronarekin sexu-harre- Joanikok Joan Arronaren antza omen zuen.
manak izan zituen. Galderei baiezkoa erantzun zien.
- Domingo Ezenarro burdinola-mazolariak hitz
Fernando medikuak Joan Arronari hanka bateko zauegin zuen ondoren. 48 urte zituen. Joan Arronaren airiak sendatzen zizkion.
patutako ondasunez gain, beste sagasti bat ere berea
Maria Arrazolaren enkarguz medikuak Joan Arro- omen zuen.
nari jaioko zen umea mantentzeko 2 dukat eskatu ziz- Martin Arzallus ere burdinola-mazolari zen, 50
kion. Joan Arronak zioenez, herrira urrezko 100 pieza
ekarri zituen, baina Blas Artazubiagarekin auzitan eta urtekoa. Joan Arrona zenarenak izandako arropak ikueraikinetan dena gastatu zuen. Maileguz urrezko hi- si omen zituen etxean. Marina Arronak omen zeuzkan
ruzpalau pieza hartu behar izan zituen. Hala ere, Joan anaia zenaren ondasun guztiak.
Arrona porturen batera heldutakoan, laguntza bida- Anton Arretxeren Domenja Aizarna emazteak
liko omen zion.
zioenez, Joan Arrona eta Maria Arrazola sagasti baFernando Olazabalek zioenez, Maria Arrazolak se- tean galsoroan etzanda harremanetan ibili omen ziren.
mea izango zuen, eta ez neska, eserita zegoela altxa- Galderei baietz erantzun zien.
tzeko eskuineko eskua erabiltzen zuelako. Joan Arro- Joan Fernandez Olazabalgoa zirujauak 26 urte zina joan eta hilabete eta erdira jaio omen zen Joaniko,
eta Joan Arronaren arreba Domenja Zuube zenak Ma- tuen, eta galderek ziotena ontzat eman zuen.
ria Arrazolari anega bat gari eman eta harizko zapiak
- Esteban Eztiola eskribauak 44 edo 45 urte zituen,
eman omen zizkion, umea Joan Arronaren semea zeeta lekuko gisa, aurrekoen antzera erantzun zuen.
lakoan.
Joan Arrona Castilnovon hil omen zuten, turkoek,
- Maria Perez Lizarraraskoa alargunak 47 edo 48 1539. urtean hartutako gotorlekuan. Arropa eta tresurte zituen. Joan Arronak bidalita Maria Zuuberen neria ugaria utzi omen zuen Joan Arronak etxean. Zer
seme Joan Goienetxea joaten omen zen Maria Arra- jantzi eta altzari utzi zituen zehaztu zuen.
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76. irudia. Beduako
itsasadarra.

- 1540-IX-10ean, Zestoan, Marina Arronak bere
lekuko zestoar hauek aurkeztu zituen: Maria Otxoa
Akertzakoa (Frantzisko Olazabalen emaztea) eta Katalina Errezusta. Marina Arronak hurrengo egunean,
Azpeitian, beste lekuko batzuk aurkeztu nahi zituela
adierazi zuen.
- 1540-IX-11n, Azpeitian, Marina Arronak Domenja Zuube aurkeztu zuen lekuko gisa, Julian Berastegi eta Sebastian Altuna ere bertan zirela. Gero
lekukoak Marina Arronak prestaturiko zazpi galderei
erantzuten hasi ziren.

Gainera, Maria Beltran Iraetak (Beltran Iraetaren
alabak) zioenez, Maria Arrazola lehenago Tolosako
Joan Belauntza barberuarekin oheratzen omen zen.
- Maria Anton Indo alargunak 40 urte beteak zituen. Maria Antonen etxea Zestoan ospitaletik gezitiro batera omen zegoen, eta ostatuan hartutako norbaitekin (Txerran Etxeberriarekin) Maria Arrazola
oheratu omen zen. Anaia Joan Arrona zenaren aldeko
elizkizunetan 14 bat dukat gastatuko omen zituen Marina Arronak, bigarren urteurrena eginda.

- Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileak 50 urte
- Arroako Joan Zugastik 32 urte inguru zituen, eta zituen eta Marina Arronaren hirugarren mailako seniMarina Arronarekin laugarren mailako senidetasuna de zen. Baiezkoa erantzun zien galderei.
zuen. Maria Arrazola beti behartsu izan omen zen.
- Joan Fernandez Olazabalgoa zirujauaren txanda
Otxoa Martinez Beduakoa zenarekin sexu-harremanak
izan omen zituen. Galderei, oro har, baiezkoa eman zien. izan zen ondoren. Fernando Olazabal, medikuaren semea zen, eta 26 urte zituen. Maria Arrazolaren gura- Ana Epelola lekukoak 21 urte zituen. Lau urte soak Ibañarrietan bizi ziren eta pobreak ziren. Pedro
eta erdi lehenago Maria Arrazola Pedro Olazabalekin Olazabal anaiarekin oheratzen omen zen lehen Maria
(Fernando Olazabal medikuaren semearekin) ohera- Arrazola, eta haserre omen zen Pedro Joan Arronak
tzen omen zen. Gero Pedro Olazabalek Arroako ko- adarrak jarri zizkiola esaten ziotelako.
fradietatik zetazko kordoiak ekarri omen zizkion MaEgun batean, aitaren etxean lotara joan zenean, onria Arrazolari, baina Joan Arronarekin oheratu zelako
kordoiak kendu egin omen zizkion. Gero Pedro Ola- doko gelan Tolosako Joan Belauntza barberua ohean
omen zegoen, eta hango arnasotsa eta zarata entzunda
zabal Indietara joan omen zen.
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emakumearekin (Maria Arrazolarekin) zegoela ohar- karra hautsiko ziola mehatxu egiten omen zuen.
tu zen. Gero Maria Arrazola Joan Arronarekin oheratu
- Katalina Iraetak 28 urte inguru zituen, eta eginomen zen.
dako galderek ziotena, oro har, berretsi egin zuen.
Gau batean emakume batzuk Joan Arronari adarra
- Blas Artazubiaga eskribauak 51 urte zituen, eta
jotzera joan omen ziren etxe ondora, eta Joan ezpata
handi batekin atera omen zen haien aurka. Joan Fer- Marina Arrona lehengusu txikia zuen. Maria Arrazonandez Olazabalgoak eragotzi omen zion kalte egitea. la emakume lizuna omen zen. Joan Arronak 22 dukat
Maria Arrazolak Otxoa Martinez Beduakoarekin gal- zor omen zizkion Domenja Zuube arrebari, eta 30
du omen zuen birjintasuna, Altzolarats jauregiko Ana dukat Joan Zuube anaiari. Marina Arronak guxienez
30 dukat gastatuko omen zituen guztira Joan Arrona
Arretxeren neskame zela.
zenari egindako eta egiteko zeuden elizkizunetan.
- Maria Beltran Iraetak (Beltran Iraetaren alabak),
- Frantzisko Olazabalek 32 urte beteak zituen, eta
27 urte zituen. Otxoa Martinez Beduakoa Gaztelatik
etorri zenean Altzolarats jauregian neskame zegoen galderei baiezkoa erantzun zien. Gauza bera egin
Maria Arrazolari kendu egin omen zion birjintasuna. zuen 57 urteko Marina Larretxek ere. Marina ArronaPedro Olazabali eta Maria Grazia Lasaori (Joan Fer- ren amaren lehengusu propioa zen.
nandez Olazabalgoaren emazteari) entzun omen zien
- Maria Grazia Lasaoren txanda izan zen gero. 24
Joan Belauntza barberuarekin oheratzen zela Maria
urte zituen eta Marina Arrona lehengusu txikia zuen.
Arrazola.
Marina Larretxe (Fernando Olazabalen emaztea)
Maria Arrazolak Joan Arronaren etxeko lanak, amaginarreba zuen, eta Pedro Olazabal koinatua. Galderek ziotena ontzat eman zuen.
arropa-garbiketak, etab, egiten omen zituen gero.
- Isabel Etxezarretak (Joan Belez Ibañarrietakoaren
emazteak) hitz egin zuen gero. 52 urte zituen. Pedro
errementaria eta Maria Arrazola ziren Maria Arrazolaren gurasoak, eta hauek ere behartsuak ziren. Maria
Arrazola Getariara joaten zenean, Ibañarrietatik igarota, Otxoa Martinez Beduakoa Oikiara bila joaten
omen zitzaion. Otxoa Martinez Ibañarrietara ere joaten omen zitzaion Mariari, eta egunen batean Arrozpi- Auria Iraetak 40 bat urte zituen, eta hark zioenez, dera (oraingo Aizarnazabalgo Ozpidera) ere bai, Mahaien etxean jaio zen Joaniko Arrona. Maria ama ur- ria Arrazola egurretan han zelako. Otxoa Martinezen
tebete inguru bizi izan zen Auria eta Katalina Iraeta- emaztea kexu izaten omen zen.
ren etxean. Otxoa Martinez Beduakoak 12 dukat utzi
Maria Arrazolak lehen sexu-harremana Askizuko
omen zizkion Maria Arrazolari, Katalina Leizaolaren
ostalariarekin izan omen zuen, eta ez Otxoa Martinezarabera.
ekin.
- Maria Antxietak 34 urte zituen, eta haren etxe- Arroako Grazia Kutruloren txanda izan zen gero.
txoan bizi izan zen urtebetez Maria Arrazola maizter.
Joan Arronarekin oheratzen omen zen, eta Ariztondo- 40 urte zituen, eta Marina Arronaren lehengusu txitik zetorrela esaten omen zien askori. Pedro Olazabal kia zen. Maria Arrazolaren amak esaten omen zuen
makilaz ibiltzen omen zen, eta Maria Arrazolari biz- Otxoa Martinezek iruzur egin ziola alabari.
- Maria Perez Potzuetakoak 50 bat urte zituen.
Hark zioenez, Tolosa aldetik Aizarnara, Aizarnako
kofradiak zirenean, Maria Arrazola eta Maria Beltran Iraeta azaldu ziren. Gau hartan Maria Arrazola
Domingo Txapiarekin oheratu omen zen Maria San
Joanen etxean, eta Maria Beltran Iraeta Txerran Etxeberriarekin.
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- Maria Perez Altzolaraskoa alargunak 63 urte inguru zituen. Marina Arronak anaia Joan zenaren elizkizunetan 15 dukat gastatuko zituela zioen, bigarren
urteurrena egin arte. Gainera, egunero mezetara joan
beharko zuen, ohiturari jarraituz.

daian zela bidalitako gutunetan ez omen zizkion Joaniko eta Maria Arrazola aipatzen.
1.27.4. Auziak korrejimenduan izandako
jarraipena

- Ana Akertza Zestoako elizako serora zen, 34 - 1540-IX-13an, Azkoitian, Joan Perez Arranibarkoa
urtekoa. Maria Perez Altzolaraskoak bezalatsu eran- prokuradoreak Marina Arronak 25 lekukori jasotako
testigantzak aurkeztu zizkion korrejidoreari. Beltran Setzun zuen.
gurola eta Joan Martinez Arriolakoa izan ziren lekuko.
- Marina Aranok 34 urte zituen, eta hirugarren gal- 1540-IX-20an, Azkoitian, Joan Herediak Joaniko
derari baiezkoa erantzun zion.
Arronaren eta Maria Arrazolaren izenean 11 lekukori
- Maria Joanez Mendarokoak, Blas Artazubiaga- hartutako testigantzak aurkeztu zizkion korrejidoreari.
ren emazteak, 38 edo 39 urte zituen. Senarra Marina
- 1540-X-2an, Azkoitian Joan Herediak eskea
Arronaren lehengusu txikia zen. Maria Arrazolak giegin zion korrejidoreari, epaia bere aldekoa izan zezonekin izandako harremanen berri eman zuen.
din. Arrazoiak azaldu zizkion horretarako. Domingo
- Lukas Berastegik, Tolosako ezpatagileak, eran- Aitzaga eta Migel Marutegi izan ziren lekuko (ikus
tzun zuen gero. 38 urte zituen. Zestoan Fernando [XVI. m. (40-V) 21] agiria).
Olazabal medikuarengana joan omen zen hankeko
- 1540-X-8an, Zestoan, Joan Martinez Olotzazauriak sendatzera. Maria Arrazola Joan Belauntza
gakoa alkatearen eta Esteban Eztiola eskribauaren
barberuarekin oheratzen omen zen.
aurrean, Maria Arrazolak eskea egin zuen, Joaniko
- Tolosako Joan Belauntza barberuak 35 edo 36 Arrona semeak 4 urte zituelako eta Marina Arronareurte zituen, eta egin zioten galderari ez zion erantzun. kin zuen auzirako tutorea behar zuelako.
- Maria Otxoa Akertzakoak, Frantzisko Olazabalen emazteak, 36 urte zituen. Marina Arronaren laugarren mailako senidea zen, eta bosgarren galderari
erantzun zion. Joan Arronak Maria Arrazolaren ama
haizea hartzera bidali omen zuen, alabarentzat laguntza eske joan zitzaionean.

Alkateak Maria Arrazola izendatu zuen tutore, eta
honek zin egin zuen semearen interesak zintzo zainduko zituela. Fernando Olazabal medikua aurkeztu
zuen fidatzaile. Lekuko hauek izan ziren: Pedro Zigorraga maisua, Domingo Ezenarro eta Domingo Gorosarri.

Ondoren Maria Arrazolak ahalordea eman zien
- Katalina Errezustak 32 urte inguru zituen, eta
Marina Arronaren lehengusu txikia zen. Domenja korrejimenduko Joan Herediari, Beltran Arizmendiri
Arronak Joaniko Arrona jaio zenean hiru imina gari eta beste bi prokuradoreri, Joaniko Arrona auzian ordezka zezaten (ikus [XVI. m. (40-IV) 11] agiria).
eman omen zizkion Maria Arrazolari.
- Domenja Zuubek hitz egin zuen azkenik. Azpeitian zegoen eta 35 urte zituen. Anaia Joan Arrona zena
herritik joan zenean, ez omen zion ezer agindu Maria
Arrazolarentzat. Bere seme Joan Goienetxea izan zen
gero Joanikoren aitapontekoa. Joan Arrona anaiak bi-

- 1540-X-9an, Azkoitian, Joan Perez Arranibarkoak Marina Arronaren izenean eskea egin zion
korrejidoreari. Hark egoki frogatu omen zuen arrazoia bere aldeak zuela eta aurkariek egindako eskeak
ez zuela oinarririk.
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koa eskribauaren aurrean, Beltran Arizmendi, Joan
Fernandez Arreitzakoaren izenean azaldu zen, eta korrejidoreak auzia amaitutzat eman zuen.
- 1540-XI-14an, Deban, Joan Herediak Joaniko
Arronaren aldeko eskea egin zion korrejidoreari. Katalina Areitzaga bere seme Joan Arrona baino lehenago hil omen zen, eta horregatik haren ondasunak Joan
semearenak baldintzarik gabe omen ziren (ikus [XVI.
m. (40-IV) 11] agiria).

1.28. Ana Perez Arrona-Beduakoaren
agiriak
- 1540-II-5ean, Beduan, Zumaiako Joan Arbestain eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: batetik Maria
Perez Arronakoa (Otxoa Martinez Beduakoaren alarguna), eta, bestetik, Getarian bizi ziren Katalina Ortiz Beduakoa eta Joan Martinez Amilibikoa bigarren
senarra.

77. irudia. Azkoitiko Etxebeltzeko armarria.

- 1540-X-14an, Azkoitian, Joan Herediak berriz
eskea egin zion korrejidoreari, eta bi egun geroago ere
bai (ikus [XVI. m. (40-V) 21] agiria).

Katalina Ortiz lehen senar Frantzisko Arrona zenarekin ezkondu zenean, Otxoa Martinez Beduakoa anaia
zenak (Maria Perezen senarrak) 3 ohe oso eta zilarrezko
katilua agindu zizkion. Katalina Ortizen ama Katalina
Etxezarreta zenak ere, beste 3 ohe oso eta zilarrezko
katilua agindu zizkion ezkontza-kontratuan.

Katalina Etxezarreta amak bizi zela eman zizkion
- 1540-X-22an, Azkoitian, Joan Herediak es- Katalina Ortiz alabari oheak eta katilua, eta egun harkea egin zion korrejidoreari, Joaniko Arronari, Joan tan Maria Perez Arronakoak eman zizkion beste 3 ohe
Fernandez Arreitzakoarekin aitaren ondasunez zuen eta katilua. Ondorioz, Katalina Ortizek ordainagiria
eman zien Maria Perezi eta Katalina Etxezarreta ama
auzian, aldeko epaia eman zezan.
zenaren oinordekoei. Lekuko hauek izan ziren: Zu- 1540-X-27an, Azkoitian, Beltran Arizmendi maiako Lantzarote Bedua (Otxoa Martinezen anaia),
prokuradoreak Joan Fernandez Arreitzakoaren izenean eta Arroako Majon Agote eta Joan Armendia.
beste eske bat egin zion korrejidoreari. Joan Arrona
Ondoren, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
zena ezkondu zenean jaso zituen ondasunek baldintza omen zuten. Legezko seme-alabarik gabe ezkontza Maria Ortiz Beduakoak zioenez, Frantzisko Arronahausten bazen, ondasunak jatorrizko enborrera itzuli rekin ezkondu zenean 260 kintal burdina, 6 ohe eta
zilarrezko 2 katilu agindu zizkioten, Beltran Mendia
behar zuten, eta ez Joaniko Arronaren eskuetara.
eskribauaren aurrean egindako ezkontza-kontratuan.
- 1540-X-30ean, Azkoitian, Frantzisko Idiakaitz es- Pedro Ortiz Beduakoa eta Katalina Etxezarreta gurakribau nagusiaren ordezko Frantzisko Perez Idiakaiz- so zenen ondasunetan zegokion senipartea zen hura.
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Katalina Ortizek ondasun haiei uko egin eta es- 1.29. Aranotarren, artzubiagatarren eta
kubide guztiak Migel Otxoa Beduakoari (Otxoa Mar- artzuriagatarren agiriak
tinez Beduakoaren semeari) eman zizkion (ikus [XVI.
m. (40-II) 7] agiria).
Zestoako Pedro Artzubiagak eta Maria Martinez Baltzolakoa emazteak auzia zuten Gipuzkoako korreji- 1540-VI-9an, Zestoako Aizubiko erroten ondoan, menduko Beltran Arizmendi prokuradore zestoarrareBeduako Maria Perez Arronakoa andrea, seme-alaben kin, eta 1540-V-28an, Tolosan, Alvar Perez de Navia
tutore izanik, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean korrejidoreak epaia eman zuen.
aurkeztu zen. Maria Perez, hain zuzen, Otxoa Martinez Beduakoaren alarguna zen, eta seme-alaba hauek
Pedrok eta Maria Martinezek Joan Etxegarairi
zituen: Migel Otxoa Beduakoa, Katalina Bedua eta Martin Fernandez Edarritzagakoak egindako zorra
Martin Ortiz Beduakoa.
kobratzeko eskubidea zuten, eta ondasunak exekutatu
egin zizkioten hari. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Maria Perezek auzia zuen Zumaiako Joan Fer- Beltran Arizmendi exekuzio haren aurka azaldu ziren.
nandez Dorrekoarekin, eta auzi hartan eta beste batzuetan ama eta seme-alabak ordezka zitzaHala ere, Alvar Perez korrejidoreak onartu egin
ten, ahalordea eman zien honako hauei: Domin- zuen bere aurreko Alonso del Barco doktore eta kogo Arrona anaiari; Gipuzkoako korrejimenduko rrejidoreak bere garaian emandako epaia. Hark Joan
Jeronimo Atxaga, Beltran Arizmendi, Joan Perez Etxegaraik eta emazteak Joan Perezekin zuen auzian
Arranibarkoa, Joan Martinez Untzetakoa, Joan He- eman zuen epaia, eta Beltran Arizmendik Joan Perezredia eta Joan Martinez Arriolakoa prokuradoreei; en eskubideak zituen.
eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Ruiz Gamarrakoa, Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Antezana,
Ondorioz, Pedro Artzubiagak eta emazteak Joan
Pedro Perez del Burgo eta Joan Cortiguera proku- Etxegarairen ordez 72 kintal burdina (177 kintaleko
radoreei.
zorraren azken zatia) eta auzi-gastuak Beltran Arizmendiri ordainduta, Martin Fernandez EdarritzaAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: gakoari exekutaturiko ondasunak Pedro ArtzubiagaMiguel Artazubiaga alkatea, Martin Otxoa Ermukoa rentzat izango ziren. Hortik maileguz emandako 55
zinegotzia eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (40- kintal burdina (ken Beltranek ordaindutako 9 dukat)
VI) 7] agiria).
kobratuko zituzten.
- 1540-IX-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Ana Perez Arrona-Beduakoa eta
Arroako Joan Arbestain (Joan Belez Arbestain-Ibañarrietakoaren semea) agertu ziren. Joan Belezek Ana
Perezi zamaketa zaldia 4 dukat eta 3 errealean erosi
zion. Zorra hiru epetan ordainduko zuen Joan Belezek: 3 erreal hurrengo Eguberrietan, 2 dukat hurrengo
Pazko garizumakoan eta 2 dukat 1541. urteko irailean, San Migel egunean.

Beltran Arizmendik aukera zuen Pedrori eta emazteari burdinak ordaintzeko ala exekutaturiko ondasunak uzteko. Auzi-gastuak alde bakoitzak bereak
ordainduko zituen.
Beltran Arizmendik korrejidorearen epaiaren aurka
gora jo zuen Valladolidko Kantzelaritzara.

- 1540-XII-7an, Valladoliden, Kantzelaritzako
epaileek epaia eman zuten, korrejidoreak emana onLekuko Joan Martinez Lilikoa apaiza, Domingo tzat hartuz. Beltran Arizmendik, gainera, 1.840 maLizarrarats aita eta Domingo Bengoetxea izan ziren raiko auzi-gastuak ordainduko zizkion Pedrori hiru
(ikus [XVI. m. (40-IX) 27] agiria).
eguneko epean.
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78. irudia. Valladolidko
Kantzelaritzako sarrera.

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Migel Artazu- 1540-XII-19an, Valladolidko epaileek gutun betearazlea bidali zieten erreinu eta jaurgoetako agin- biaga eta Joan Pagino, eta Arroako Joan Zugasti (ikus
tariei, epai hura bete zezaten (ikus [XVI. m. (40-V) [XVI. m. (40-VII) 13] agiria).
31] agiria).
- 1540-VIII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1540-VI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauaren bidez Pedro izeneko batek ahalordea eman
bauaren bidez Domingo Arano-Edarritzagak ordai- zion Zestoako Joan Majado de Poza jaunari. Azkoinagiria eman zion Pedro Egañari. Domingok Pedrori tian edo beste edonon Pedrori egin zizkioten zorrak
idi parea saldu, eta honek hari idien balio ordaindu kobratuko zituen; baita Martin Perez Artzubiagakoak
egin zion. Lekuko Joan Artiga, Joan Bengoetxea eta Sevillatik bidalitako truke-zedula, obligazio-agiri eta
Asentzio Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VI) beste agirien bidez Pedrorentzat kobratzekoak ziren
bitxi, salgai eta gainerako ondasunak ere (ikus [XVI.
10] agiria).
m. (40-VIII) 31] agiria).
- 1540-VII-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga
1540-IX-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrieskribauaren aurrean, Martin Artzuriaga eta Joan
Lopez Arteagakoa elkartu ziren. Lehenago Joan bauaren bidez Martin Aranok obligazio-agiria eman
Lopezek eta Petri Berdabiok Martin Artzuriagari zion Martin Etxeberriari. Martin Aranok Gaztelako
(lehen Zestoako probestuorde izandakoari) 105 18 erreal maileguz hartu zizkion Martin Etxeberriari,
txanponeko zorra egin zioten. Gero Martinek Joan eta hurrengo Eguberrietan ordainduko zion zorra.
Lopezi ondasunak exekutatu egin zizkion, baina
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo BenJoan Lopezek Martini zorra eta auzi-gastuak orgoetxea, Domingo Egaña eta Martin Ondalde (ikus
daindu egin zizkion.
[XVI. m. (40-IX) 15] agiria).
Ondorioz, Martinek Joan Lopezi ahalordea eta es- 1540-IX-19an, Aizarnan, Martin Aranok eta
kubide guztiak eman zizkion zorra eta auzi-gastuak
emazte Maria Perez Potzuetakoak obligazio-agiria
Petri Berdabiori kobra ziezazkion.
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- 1540-III-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieman zioten Aiako Madalena Ostolatzari. Esteban
Eztiola eskribauak egindako agiriak zioenez, Mada- bauaren aurrean Pedro Egaña eta Joan Bengoetxea
lenak senar-emazteei 3 dukat maileguz eman zizkien, azaldu ziren. Biak Sebastian Artazubiaga zenaren alaeta hauek zorra hurrengo Pazko garizumakoan itzu- ba banarekin ezkonduta zeuden.
liko zioten. Maria Perezek zin egin zuen agindutakoa
Joanek eta Pedrok biek elkarrekin erdi bana orbete egingo zuela.
daintzeko zenbait zor eduki zituzten, eta Joanek PeAgirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren: droren partea ordaindu zuelako, honek hari 45,5 dukat
Joan Gorosarri eskribaua, Pedro Altzolarats eta Fran- eta 15 kintal burdina pletina zor zizkion.
tzisko Zubiaurre (ikus [XVI. m. (40-IX) 19] agiria).
Joan Bengoetxeak bi zordunen izenean egindako
- 1540-XII-6an, Iraetan, Blas Artazubiaga eskri- ordainketak jaso zituzten hartzekodunak hauek zibauaren aurrean Aizarnako Martin Arano eta Zarauzko ren: Maria Bianak? 20 dukat; Domingo Ostolatzaren
Pedro Eizagirre elkartu ziren. Martinen emazte Maria bidez San Joan Artazubiagak 39 dukat eta 30 kintal
Perez Potzuetakoak Pedrori 4 dukat eta 9 erreal zor ziz- burdina pletina; Sebastin Artazubiagaren hiletengatik
kion, eta Martinek hurrengo Urteberri-egunean ordaint- eta Altzolarats jauregiko burdinola konpontzeagatik
zeko konpromisoa hartu zuen. Obligazio-agirian lekuko apaizek eta Altzolarats jauregiko jaunak 24 dukat;
hauek izan ziren: Fernando Amilibia, Martin Intxaurre- eta Joan Ibañez Osakoak 10 dukat. (Joan Bengoetxea
preso eduki zuen Joan Ibañezek hilabetetan, korrejigi eta zumaiar bat (ikus [XVI. m. (40-XII) 9] agiria).
dorearen aginduz, egin zioten zorragatik).

1.30. Bengoetxeatarren eta egañatarren
tratu eta agiriak

Guztira 93 dukat eta 30 kintal burdina ziren, baina
Joanek dukat bat jaso zuelako 45,5 dukat eskura eta
- 1540-?-28an, Zestoan Esteban Eztiola eskribauaren 15 kintal burdina Beduan ordainduko zizkion Pedro
aurrean San Joan Egaña zestoarra eta Joan Zulaika Egañak Joan Bengoetxeari, hurrengo abuztuko Andre
elkartu ziren. San Joanek Joani idi parea erosita 7,75 Mariaren egunean. Egun hartatik aurrera ere, zeuzkadukat zorretan utzi zizkion Joan Zulaikari, baina zorra ten zorrak erdi bana ordaintzen jarraituko zuten.
urte hartako iraileko Andre Mariaren egunean ordainObligazio-agirian lekuko honako zestoar hauek izan
duko zion.
ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa, Joan Pagino eta DoObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: mingo Bengoetxea (ikus [XVI. m. (40-III) 24] agiria).
Joan Gorosarri eskribaua, Antonio Lizarrarats apaiza
- 1540-V-28an, Zestoan, Sebastian Artazubiaga zeeta Pedro Ausoroetxea (ikus [XVI. m. (40-I) 2] agiria).
naren eta Katalina Akoa emazte zenaren lau alabak
- 1540-II-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- beren senarrekin aurkeztu ziren Blas Artazubiaga esbauaren aurrean Pedro Egaña eta Katalina Artazubiaga kribauaren aurrean. Hauek ziren lau bikoteak: Joan
emaztea aurkeztu ziren. Pedrok emazteari ahalordea Artiga eta Maria Artazubiaga; Pedro Egaña eta Kataeman zion, eta senar-emazteek Zestoako Martin Otxoa lina Artazubiaga; Joan Bengoetxea eta Ana ArtazubiaErmukoari ere bai. Horrela, emaztea eta Martin Otxoa ga; eta Esteban Edarritzaga eta Graziana Artazubiaga.
ordezkari izango ziren haiek izaten zituzten auzietan.
Sebastian Artazubiagak eta emazteak zor handiak
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan- utzi zituzten, eta zenbait ondasun ere bai. Lau bikoes Etxabe, Bartolome Etxabe eta Klemente Aisoro teek kontratua egin zuten, zorrak eta ondasunak kudeatzeko. Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak ordura
apaiza (ikus [XVI. m. (40-II) 21] agiria).
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79. irudia. Txiribogako
Bengoetxea.

arte egindako salmenta, kobrantza eta ordainketak esek burdinolatan, eta garaia ez zenean burdinolatatik
kanpo, zerbitzatuko zuen Martin maisua, eta epe hoontzat eman zituzten.
rren amaieran Joanes ofizial urtzaile izango zen.
Saltzeko bi ondasun baino ez ziren falta: Zestoako
Martinek Joanesi lehen urtean 3 dukat emango zizhiribilduko etxea eta Txiribogako presa ondoko prestazioko gaztainadia. Hiribilduko etxeak mugakide kion. Bigarren urtean Joanesek bere lanarekin irabazihauek zituen: Martin Saez Errezustakoa zenaren eta takoaren erdia Martini emango zion, lanbidea erakusDomingo Arretxe zenaren etxeak, aurrean kalea eta teagatik, eta ikastaldiaren amaieran Martinek balezta
atzean kalezuloa. Bi ondasun haiek Sebastian eta emango zion Joanesi.
emazte zenen arimaren aldeko elizkizunak ordaintzeMartin Ibarrolak Joanes gazteari mantenua, janko izango ziren.
tziak eta oinetakoak emango zizkion, eta burdinolaEtxea Joan Artigak eta Maria emazteak hartuko zu- tatik kanpo zebiltzanean etxea eta ohea ere bai. Joanten, eta haiek arduratuko ziren Kontzejuko gastuetan esek ezingo zuen Martin maisua utzi. Bestela zerbigerora izango zuten partea beste ondasunak erosi zi- tzatutakoaren ordaina galdu egingo zuen, eta 10.000
tuztenekin erabakitzeaz. Gaztainadia ere Joan Artiga maraiko isuna ordaindu beharko zion maisuari.
eta emaztearentzat izango zen, baina Pedro Egañari
Joanes Egañak, 25 urte bete gabea zelako, zin egin
eta Joan Bengoetxeari 40 dukat emango zizkieten hiru
egun barru. Sebastianen zorrak ordaintzeko izango zi- zuen kontratuan agindutakoa bete egingo zuela. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri, Joan Lizarrarats
ren diru haiek (ikus [XVI. m. (40-V) 30] agiria).
eta Joan Urbieta (ikus [XVI. m. (40-VIII) 2] agiria).
- 1540-VIII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1540-X-25ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Martin Ibarrola (burdinolatako maisua) eta Joanes Egaña gaztea azaldu ziren. bauaren aurrean Joan Bengoetxea, Pedro Egaña eta
Joanesen ama Grazia Potzueta alarguna zen. Hurren- Martin Arzallus agertu ziren. Joan eta Pedroren aitago iraileko San Migel egunetik hasita bi urtez Joanes ginarreba Sebastian Artazubiaga zenarekin Martinek
hain zuzen Martin maisuaren ikasle izango zen. Joan- izandako tratuen kontuak egin zituzten. Martinek
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azaldu zitzaion zorra ordaindu egin zuen, eta Joan eta 1.31. Pedro Martinez Malleakoak Martin
Pedrok ordainagiria eman zioten, lekuko hauek iza- Perez Idiakaitz-Lilikoaren oinordekoekin
nik: Migel Artazubiaga, Domingo Potzueta eta Do- zuen auzia
mingo Artazubiaga (ikus [XVI. m. (40-X) 17] agiria).
Debako auzotar zen Martin Perez Idiakaitz-Lilikoa
- 1540-XI-7an, Zestoako Artiga baserrian, Esteban zestoarra (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren anaia) PaEztiola eskribauaren aurrean Joan Bengoetxea eta lermon hil zen, bere testamentua 1537-I-5ean egin
Aiako Martin Izeta azaldu ziren. Martinek lehenago ondoren (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536Sebastian Artazubiaga zenarekin (Joanen aitaginarre- 1537) liburuko [XVI. m. (37-I) 4] agiria).
barekin) izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta
Martinek 9 dukat Aiako Joan Lertxundiri eman beMartin Perezek, ordea, Eibarko Joan Martinez Maharko zizkion. Beraz, horiek ordainduta, Joan Ben- lleakoari 362 dukateko zorra utzi zion, eta Joan Martigoetxeak ordainagiria eman zion Martin Izetari. Le- nezen seme eta oinordeko Pedro Martinez Malleakoak
kuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga, zor hura kobratu egin nahi zuen. (ikus III ZESTOA
Esteban Artiga eta Migel Altzate.
XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m. (29VIII) 3] agiria).
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Martin Izetak obligazio-agiria eman
Horretarako ahalordea eman zien Bizkaiko Ermuko
zion Joan Bengoetxeari. Joan Bengoetxeak etxe bat Pedro Arando eskribauari eta Gipuzkoako korrejimendeseginda hartutako ohol, iltze, teila eta abar eman ziz- duko Jeronimo Atxaga prokuradoreari, 362 dukateko
kion Martini, eta denak 13 dukat balio zuen. Martinek 13 dukatak bi epetan ordainduko zizkion Joani: 7
dukat hurrengo Eguberrietatik urtebetera, eta 6 dukat
hurrengo Pazko garizumakotik urtebetera (ikus [XVI.
m. (40-XI) 6] agiria).
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
aurrean zirela, Martin Izetak obligazio-agiria eman
zion Aiako Joan Lertxundiri. Martinek Joan Bengoetxeari idi batzuengatik 9 dukat zor zizkion, baina
Joan Bengoetxeak Joan Lertxundiri zor zizkiolako,
Martinek zuzenean Joan Lertxundiri ordainduko zizkion 9 dukatak hurrengo Eguberri egunerako (ikus
[XVI. m. (40-XI) 8] agiria).
- 1540-XI-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez bertako Grazia Egaña alargunak
ahalordea eman zien Martin Otxoa Ermukoari eta
Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri
(Joan Herediari, Joan Martinez Untzetakoari eta beste
bi prokuradoreri). Hauek arduratuko ziren Graziaren
auzietan hura ordezkatzeaz. Lekuko Joan Gorosarri,
Asentzio Arretxe eta Joan Amezketa izan ziren (ikus
[XVI. m. (40-XI) 17] agiria).
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zorra Martin Perezen senide eta oinordekoei kobra
ziezaien. Ahalorde-agiria Eibarren 1540-XI-5ean Joan
Ibañez Ubillakoa eskribauak idatzi zuen, eta lekuko
hauek izan ziren: Joan Perez Iturroakoa, Martin Lopez
Zabalakoa eta Domingo Zelaia eibartarrak.

Ondorioz, merioordeak ondasun hauek exekutatu zituen: Debako dorretxea eta Erentza, Algorta eta
Itsasoeta baserriak; Berriatuako merindadeko Ikaran
baserria; eta Durangoko merindadeko Urkiolabengoa
baserria. Lekuko debar hauek izan ziren: Joan Erreten
zurgina eta Martin Leitza.

- 1540-XI-6an, Azkoitian, Pedro Arando eskriOndoren Hernando Mendozak zilarrezko katilua
bauak Gipuzkoako Alvar Perez de Navia korrejidoreari eskea egin zion, Pedro Martinez Malleakoaren bahitu zion Madalena Zuatzolari, bere lanagatik zeizenean, Martin Perez Idiakaitz-Lilikoak utzitako on- gokiona kobratzeko berme gisa, eta Pedro Lasarte debarraren zaintzapean geratu zen.
dasunak exekutatu eta 362 dukat kobra zitzan.
- 1540-XI-11n, Debako elizan, San Martin egunez
Korrejidoreak agindua eman zuen Martin Perezen
alargun, seme-alaba, senide eta oinordekoek haren jendea mezetan zela, Joan Espilla apaizak korrejidorearen aginduaren berri euskaraz eman zuen. Dominherentzia onar zezaten ala alde batera utz zezaten.
go Altzola eta Jorje Matusin lekuko izan ziren, SebasJeronimo Atxaga prokuradoreak ere idaztia eman tian Arriola eskribauaren aurrean.
zion korrejidoreari Martin Perezen Madalena Zuatzo- 1540-XI-13an, Eibarren, bertako Joan Ibañez
la alargunaren izenean, Martin Perezek ezkondu zenean emandako ondasunen agirien originalak eskatuz. Ubillakoa alkateari Pedro Martinez Malleakoak eskea egin zion. Joan Martinez Malleakoa aita zenak
Navia korrejidoreak Azpeitian, Gipuzkoako Lope egindako testamentutik, Pedro semea oinordeko uniMendez merio nagusiari eta merioordeei agindua bertsal izendatzen zuen klausularen kopia atera zezan.
eman zien, Martin Perezen ondasunak exekutatu eta Joan Martinez Malleakoak 1529-X-13an egin zuen
362 dukateko zorra Eibarko Pedro Martinez Ma- testamentua Martin Ibañez Ibarrakoa eskribauaren billeakoari ordain ziezaioten. Horretarako ohiko pre- dez. Klausulan besteak beste zioenez, Pedro Martinez
goiak egin eta ohiko prozedura beteko zuten. Mar- Malleakoa ume naturala zuen, Maria Perez Azpiroztin Perezen oinordekoek eta senideek epe bat izango koarekin izandakoa, eta oinordeko unibertsal izendazuten korrejidorearen aurrean aurkeztu eta herentzia tu zuen.
onartzeko ala alde batera uzteko. Bestela korrejidoKlausula haren kopia atera zuen, alkatearen aginreak ondasunentzat kudeatzailea izendatuko zuen.
duz, Joan Martinez Elexaldekoa eskribauak.
Egun berean, Mutrikun, Lope Mendez merio na- 1540-XI-23an, Azpeitian, Pedro Martinez Magusiak lehen pregoia egin zuen, Joan Eizagirre eskrilleakoak korrejidoreari eskea egin zion. Sizilian Estebauaren aurean.
ban Urkia eta Rodrigo Ataguren eta Martin Ataguren
- 1540-XI-8an, Debako hiribildutik kanpo, Madale- zenen bidez aita Joan Martinez Malleakoari zorra egin
na Zuatzola alargunaren dorretxean, Sebastian Arriola ziotelako. Gero zorra Martin Perezena pasatu zen, eta
eskribaua bertan zela, Hernando Mendoza merioordeak haren agiriaren kopia Azkoitiko Joan Eizagirre eskriondasunak exekutatu egin zituen. Martin Perez Mada- bauak aterako zuen korrejidorearen aginduz.
lenarekin ezkondu zenean, 1.200 dukat ekarri zituen
- 1540-XI-24an, Durangoko Olaerreaga burdinodote gisa emaztearentzat eta Maria Gilistegi amaginarrebarentzat. Gainera, Joan Gartzia Likonakoak 180 lan, Ermuko Pedro Arando eskribauaren aurrean Eibarko Pedro Martinez Malleakoak, lehen emandako
dukateko obligazioa eman zion Martin Perez zenari.
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ahalordeak ontzat joz, beste bat egin zion Joan Heredia prokuradoreari, Martin Perezen ondorengoekin
zuen auzirako. Lekuko Anton Salarte, Andres Arexti
eta Jakobo? Bizinai izan ziren.

Joan Martinez Arriolakoak eskea egin zion Alvar
Perez de Navia korrejidoreari, 1540-XII-20an, Martin Perezen ondasunak exekutatzeko agindua bertan
behera utz zezan.

1.31.1. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren partehartzea

Egun berean, Azpeitian, Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak (Martin Perez zenaren anaia eta
Liliko jaunak), ahalordea eman zien korrejimenduko
Egun berean, Mutrikun, Lope Mendez merioak zenbait prokuradoreri eta beste zenbaiti. Hauek ziren ahalordea jasotakoak: Joan Martinez Untzetakoa,
ondasun-exekuzioaren bigarren pregoia egin zuen.
Jeronimo Atxaga, Beltran Arizmendi, Joan Heredia,
- 1540-XII-2an hasita hilaren 11 arte, Azpeitian Joan Zabala, Joan Perez Arranibarkoa, Joan Martinez
Martin Perezenak izandako ondasunen exekuzioko hi- Arriolakoa, Joan Fernandez Olazabalgoa, Pedro Garugarren pregoia eta hiru enkante egin zituen merioak. ragartza eta Bartolome Alkorta.
Korrejidoreak agindua bidali zien Martin Perez
Idiakaitz-Lilikoaren alargun eta oinordekoei. Ondasunen enkantean Pedro Martinez Malleakoak erreal
bat eskaini zuen, eta beste eskaintzarik ez zen egon.
Hiru eguneko epea zuten beste eskaintzaren bat egiteko edo beren arrazoiak aurkezteko.

Liliko jaunak auzia zuen Pedro Martinez Malleakoarekin, Martin Perez anaia zenak zor zizkion
362 dukatengatik, eta ahalordea zutenek ordezkatuko
zuten. Pedro Errekondo, Pedro Arriaran eta Frantzisko Zarate izan ziren lekuko, Joan Akemendi eskribauaren aurrean.

- 1540-XII-12an, Deban, Madalena Zuatzola Sebastian Arriola eskribauak korrejidorearen azken
aginduaren berri eman zion.
Egun berean, igandez, Debako elizan jendea bezperetan zela, Joan Perez Urainziarkoa apaizak euskaraz jakinarazi zuen korrejidorearen aginduak zioena.
Pedro Lasarte eta Joan Perez Arriolakoa, zaharra, eta
Migel Zabala debarrak izan ziren lekuko.
- 1540-XII-16an, Azpeitian, korrejidoreak kudeatzailea izendatu zuen Martin Perezenak izan ziren ondasunentzat. Korrejimenduko Joan Martinez
Arriolakoa prokuradorea izango zen kudeatzailea, eta
Beltran Arizmendi honen fidatzailea. Egun berean,
korrjidorearen aginduz, Joan Herediak 6 erreal eman
zizkion Joan Martinez Arriolakoari.
- 1540-XII-17an, Azpeitian, Domingo Amilibia eskribauak korrejidorearen agindua jakinarazi zion Joan
Martinez Arriolakoari. Lekukoetako bat Anton Migelez Elorregikoa izan zen.
- 145 -

81. irudia. Lili jauregiaren atzeko horma.

VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540)

1539. urtean zehar Bartolomek eta Domingok beren epeetan zegokion zor zatia Martin Diazi ordaindu
ez ziotelako, korrejidorearen aginduz zenbait ondasun
exekutatu egin zituzten, baina irailaren 1ean Domingok zor zatia ordaindu egin zion Martin Diazi (ikus
VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko
Hain zuzen, Joan Perez Idiakaitz aita zenak eta [XVI. m. (39-VIII) 17] agiria).
Domenja Lili ama zenak Martin Perez semeari, Ma- 1540-I-5ean, Martin Diaz Mirubikoak, Beduan
dalena Zuatzolarekin ezkondu zenean, dotea eman
ziotenean baldintza ezarri zioten, hau da, ezkontza le- zegoela onartu egin zuen Zestoako Domingo Arronak
gezko seme-alabarik izan gabe hausten baldin bazen, (Bartolomeren fidatzaileak) 23 kintal eta 20 libra burdina pletina eta 11 dukat ordaindu zizkiola. Zorraren
dotea jatorrizko enborrera itzuliko zen.
hirugarren epeari zegozkion, hau da, 227, 5 kintal burMartin Perez Palermon legezko seme-alabarik dina eta 151 dukat eta 317 marairen hamarrena zen.
gabe hil zelako, dotean aitak emandako 1.000 dukatak
- 1540-I-21ean, Azpeitian, Alvar Perez de Navia
eta Domenja amak emandako 200 dukatak Madalena Zuatzola alargunak eta Maria Gilistegi amagina- korrejidoreak agindua bidali zien Bartolome Txiriborrebak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari (guraso zenen gari eta Domingo Arronari. Martin Diaz Mirubikoak
oinordekoari) itzuli behar zizkioten; baita doterako 227,5 kintal burdina eta abarren hamarrenagatik Baremandako beste 100 dukat ere (guztira 1.300 dukat). tolome eta Domingo preso har zitzala eskatu zion
korrejidoreari. Korrejidoreak zorra ordain ziezaiotela
Eskea Joan Fernandez Olazabalgoak aurkeztu zuen agindu zien bi zordunei. Bestela Lope Mendez merio
Azpeitiko korrejimenduan, Joan Perez Idiakaizkoaren nagusiak preso hartuko zituen.
eta emazte Domenja Liliren testamentuen klausulare- 1540-I-22an, Azpeitian, korrejidoreak agindua
kin, non aipatutako baldintza azaltzen baitzen (ikus
bidali zion Gipuzkoako Lope Mendez merio nagusia[XVI. m. (40-II) 45] agiria).
ri. Txiribogako burdinola, errota eta ondasunak exe1.32. Txiribogako burdinola eta ondasunei kutatu egin zituzten, eta zordunek ez zuten erantzun.
Beraz, merio nagusiak edo merioorderen batek ondaburuzko auzia
sunen jabetza Martin Diazi emango zion. Egindako
Zestoako Txiribogako etxea, burdinola eta errota Zu- auzi-gastuak zehaztuta, 416 maraikoak zirela erabaki
maiako Martin Diaz Mirubikoak bereganatuta eduki zuten.
zituen 1537. urtera arte, baina orduan Bartolome Txi- 1540-V-14an, korrejidoreak jakinarazpena bidali
ribogak eta honen fidatzaile Domingo Arronak tratua
egin zuten Martin Diazekin. Bartolomek eta Domin- zien Bartolome Txiribogari, eta Joan Bengoetxea figo fidatzaileak zorra epeka hamar urtean ordainduko datzaileari. Joanes Garratza apaizari 7 dukat zor zizziotelako, hauen esku geratu ziren Txiribogako onda- kioten, eta exekutaturiko ondasunak saneatu gabeak
sunak (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) zirelako, Joanesek bi zordunak preso har zitzala eskatu zion korrejidoreari. Korrejidoreak zordunei jakinaliburuko [XVI. m. (37-VIII) 21] agiria).
razi zienez, zorra ordaintzen ez bazuten merio nagu- 1538-IV-26an Bartolomek eta Domingok Txiri- siak edo merioorderen batek atxilotu egingo zituen.
bogako ondasunak errentan ematea adostu zuten Bar- 1540-V-18an, Zestoan, Joanes Garratza apaizak
tolomeren anai-arrebekin (ikus [XVI. m. (38-IV) 24]
ahalordea eman zien Tomas Azkonari eta Dominagiria).
- 1540-XII-29an, Azpeitian, Joan Martinez Untzetakoak, Joan Perez Idiakaitz-Lilkoaren izenean, eskea egin zion korrejidoreari. Martin Perez anaiarenak
izandako ondasunak exekutatzeko agindua deuseztatu
egin behar zuen.
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82. irudia. Txiribogako
eskolak.

Abuztuaren 26an, ustez 1540. urtean, Domingo
go Garratzari, Esteban Eztiola eskribauaren bidez,
Bartolome Txiribogari eta Joan Bengoetxeari zorra Arronak konpromisoa hartu zuen Martin Enbili Barkobra ziezaieten. Lekuko Klemente Aisoro apaiza, tolome Txiribogak zor zizkion 20,5 erreal hurrengo
Nikolas Martinez Egiakoa eta Asentzio Arretxe izan irailean ordaintzeko.
ziren.
- 1540-IX-13an, Zestoan, Frantzisko Zarate merio- 1540-V-19an, Zestoako Txiribogan, Esteban Ez- ordeak auzi-gastuen 228 marai jaso zituen Domingo
tiola eskribauaren aurrean, Tomas Azkonak, Joanes Arronak ordainduta.
Garratzaren izenean, Frantzisko Zarate merioordeari
- 1540-XII-12an, Azpeitian, Alvar Perez de Navia
eskea egin zion korrejidorearen agindua bete zezan.
Merioordeak Tomas burdinolara sartu eta bertako korrejidoreak agindua bidali zion Lope Mendez merio
hauspoak, gabia, ingudea, kurrika handiak eta ukui- nagusiari. Bartolome Txiribogak eta Domingo Arrona
luko zaldia beretzat hartu zituen, Joanes Garratzaren fidatzaileak 227,5 kintal burdinaren, 151 dukaten eta
izenean. Katalina Txiriboga eta Domenja Mirubia 317 marairen hamarrena Martin Diaz Mirubikoari zor
arduratuko ziren gertaturikoa Bartolomeri jakinaraz- zizkiotelako, burdinola, errota eta bertako ondasunak
ten. Joan Pagino eta Domingo Garratza lekuko izan exekutaturik zeuden. Martin Diazen eskea egin zion
korrejidoreari, ondasunak saneatu gabeak zirelako,
ziren.
zordunak preso har zitzan.
Ondoren, merioordea eta Tomas Azkona BenKorrejidoreak merioari agindu zionez, exekutatugoetxeara joan ziren, eta han 2 ohe, 4 kutxa, 4
kaxa, tresneria, sagarrondoak, gaztainondoak, ha- riko ondasunak Martin Diazi emango zizkion. Ondoritzak eta fruta-arbolak bereganatu zituen Joanes ren Bartolomeri eta Domingori bidali zien jakinarazGarratzaren izenean; baita soroetako gari, garagar pena, zorra eta auzi-gastuak ordain zitzaten. Bestela
atxilotu egingo zituen. Auzi-gastuak zehaztu eta kaleta lihoa ere.
kulatu egin zituzten, Beltran Arizmendi prokuradoAna Artazubiagak emango zion horren berri Joan reak zin eginda. Guztira 404 maraikoak ziren (ikus
[XVI. m. (40-I) 6] agiria).
Bengoetxea senarrari.
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1.33. Martin Diaz Ermukoak Mari
Aldunarekin izandako arazoa

Ezkontzen bazen, hiru urte barru ordainduko zizkion.
Obligazio-agirian lehengo lekukoez gain Fernando
Sorazabal ere bertan izan zen.

- 1540-VI-8an, Iraetako burdinolaren aurreko plazan
(Debako partean), Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Alduna neska azaldu zen. Martin Urrutia
zenaren eta Domenja Aldunaren alaba zen, Lapurdiko
Sarakoa (Frantziako erreinukoa), eta 14-25 urte bitarteko adina zuen. Bertan ziren, halaber, Maria Aldunaren ama, Joanes Lapitza lehengusua eta Petri Sara
(Sarako biztanleak).

Ondoren, Maria Etorrak zin egin zuen obligazioagiriak zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (40VI) 6] agiria).
- 1540-X-3an, Iraetako plazan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Maria Etorra agertu zen.
Lehenago obligazio-agiria eman zion Maria Aldunari
18 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Etorrak senarraren ahalordea ekarri zuen lehengo obligazioa onesteko, eta zin egin zuen obligazio-agiriak
zioena senarrak eta biek bete egingo zutela. Lekuko
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa eta Tomas Azkona
morroia, eta Arroako Petri Sara izan ziren (ikus [XVI.
m. (40-X) 2] agiria).

Maria Aldunari baimena eman zioten senideek
agiri hura egiteko; izan ere, Maria Aldunak sexuharremanak izan zituen Arroako Martin Diaz Ermukoarekin (Maria Etorraren senarrarekin). Jendeak
zioenez, Martin Diazek Maria Alduna bortxatu egin
zuen, baina Maria Aldunaren arabera ez omen zen
bortxaketarik izan. Zenbait aldiz biek nahita izan
omen zuten harremana, eta birjintasuna galdu omen 1.34. Arroako Joan Igarategiren tratu eta
zuen.
agiriak

Martin Diazek 20 dukat agindu omen zizkion Do- - 1540-VII-11n, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauamenja Aldunari, alaba ezkontzen zenean dotea osa ren aurrean Joan Igarategi eta Maria Areitzaga emazzezan. Martin Diazen izenean Maria Etorra emazteak tea azaldu ziren.
eman omen zion diru hura Domenjari alabarentzat.
Biak ezkondu zirenean Joan Martinez Amilibikoa
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Go- eskribauak idatzi zuen ezkontza-kontratua, baina klaurosarri eskribaua, Nikolas Martinez Egiakoa, Joanes sula bat erantsi nahi zioten. Horren arabera, ezkonGarratza eta Asentzio Arretxe. Maria Aldunak, 25 tza legezko seme-alabarik gabe hausten bazen, edo
urte bete gabea zelako, zin egin zuen akordio-agiri seme-alabak testamentua egiteko adina baino lehen
hark zioena bete egingo zuela.
edo testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara
ekarritako ondasun bakoitza bere jatorrizko enborrera
Jarraian, leku berean eta eskribau beraren aurrean, itzuliko zen.
Martin Diaz Ermukoaren emazte Maria Etorrak obligazio-agiria eman zion Maria Aldunari. Maria Alduna
Lekuko hauek izan ziren: Joan Zugasti, Domingo
Sarako lurraldean ezkontzen zenerako 18 dukat agin- Agote apaiza, Joan Errementari eta Bartolome Areidu zizkion, eta beste 2 dukat orduantxe ordaindu zi- tzaga (ikus [XVI. m. (40-VII) 9] agiria).
tuen. Obligazio-agiri hura hurrengo Santiago egunerako (uztailaren 25erako) onetsia izango zuen Martin
- 1540-VII-11n, Arroan, Blas Artazubiaga eskriDiaz Ermukoa senarrak.
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Maria Martinez
Igarategikoa, Joan Igarategi semea, Maria Areitzaga
Maria Etorrak 18 dukatak lau urte barru ordain- (Joanen emaztea) eta Joan Perez Areitzagakoa (Maria
duko zizkion, baldin eta ordurako ezkontzen ez bazen. Areitzagaren aita).
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83. irudia. Arroako
Areitzagagoiena.

Maria eta Joan ezkondu zirenean, Joan Perezek dotea agindu zien, eta haren zati bat ordaindu zien egun
hartan: 80 dukat, ohe, arropa eta beste ia gauza guztiak. Ordaingiria eman zioten Joan Perezi. Dotea osatzeko 30 dukat, behia eta Maria Areitzagaren kapa bat
ematea falta zitzaion Joan Perezi. Lekuko hauek izan
ziren: Arroako Joan Zugasti, Domingo Agote apaiza
eta Joan Errementari.

zuen agirian ipinitakoa bete egingo zuela. Lekuko
Domingo Agote, Joan Zugasti eta Joan Larretxe? izan
ziren (ikus [XVI. m. (40-VII) 10] agiria).
- 1540-VII-20an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Kristobal Oliden eta Domingo Oliden Joan Igarategirekin bildu ziren. Kristobalek
eta Domingok Joani zamaketa-zaldi bana erosi zioten,
hurrenez hurren 4,5 dukateko eta 4 dukateko prezioan. Ondorioz, obligazio-agiri bana eman zioten Joani.
Bakoitzak bere zorra bi epetan ordainduko zuen: dukat
bat hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean, eta
gainerakoa hurrengo urteko San Joan egunean.

Jarraian, Maria Martinez Igarategikoak eta Joan
Igarategi semeak 6 dukat jaso zituzten Joan Perez
Areitzagakoak emanda. Arroako elizan izandako auzi
batzuengatik hartzea zegokien ama-semeei. Ordainagiria eman zioten Joan Perezi. Arroako Domingo
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Urbieta,
Agote, Martin Azkaeta eta Zumaiako Mateo Ganbara
Martin Ondalde (semea?), Domingo Arretxe, Pedro
izan ziren lekuko.
Ausoroetxea, Joan Martinez Akoakoa eta Pedro AlOndoren Zumaiako Grazia Perez Erretolakoak or- tzolarats (ikus [XVI. m. (40-VII) 22] agiria).
dainagiria eman zion Maria Martinez Igarategikoari.
- 1540-X-19an, Zumaian, Joan Arbestain eskriHonek alaba Maria Joango Igarategi Graziaren semearekin ezkondu zenean agindutako dotearen zati bauaren aurrean Arroako Joan Igarategik ordainagibat (30 dukat) ordaindu zion. Domingo Agote, Mar- ria eman zion Arroako Joan Anton Ermuari. Lehenatin Azkaeta eta Oikiako Mateo Mantzizidor-Goiburu go Joan Antonek 40 dukateko zorra egin zion Joan
Igarategiri Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren
izan ziren lekuko.
aurrean, baina egun hartan zorra ordaindu egin zion.
Gero Maria Areitzagak, dotearekin ados zego- Gainera egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen
elako, uko egin zion bere seniparteari, eta zin egin kontuak ere garbituta utzi zituzten.
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Lekuko hauek izan ziren: Andres Martinez Ma- eman zizkion Martinek Fernandori, zerga hura Zeslleakoa, Pedro Fernandez Iruñekoa eta Bernaldino toako biztanleei kobra ziezaien.
Elorriaga (ikus [XVI. m. (40-X) 13] agiria).
Agirian lekuko hauek izan ziren: Anton Aizarna,
Domingo Urbieta apaiza eta Asentzio Arretxe (ikus
1.35. Domingo Ostolatza, Fernando
[XVI. m. (40-I) 36] agiria).
Olazabal eta Martin Otxoa Ermukoaren

agiriak

- 1540-I-18an, Aizarnan, Esteban Eztiolaren eskribauaren aurrean bertako Domingo Aranguren eta Joan Zabala, eta Aiako Domingo Ostolatza aita elkartu ziren.
Domingo Ostolatza Altzolarats jauregiko olagizona
zen, eta tratua egin zuen beste biekin hurrengo Pazko
garizumakorako 40 karga ikatz egin ziezazkioten. Haietako 20 karga Zabala etxearen inguruan egingo zituzten.

- 1540-II-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Belez Ibañarrietakoak ahalordea
eman zien emazte Isabel Etxezarretari eta Martin
Otxoa Ermukoari. Isabel emazteak senarrari egin zizkioten zorrak kobratzeko ahalmena zuen, eta auzietan Joan Belaz Martin Otxoak eta Isabel emazteak
ordezkatu ahal izango zuten. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Pedro Akoa, Joan Kortazar eta Fernando
Olazabal medikua (ikus [XVI. m. (40-II) 33] agiria).

Domingo Ostolatzak aipatutako ikatz haien balioa
- 1540-II-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskridirutan ordaindu zien, lekuko hauek bertan izanik:
Domingo Arrona, Pedro Arretxe eta Joango Amilibia bauaren aurrean Azpeitiko Beltran Irigoien eta Zestoako Martin Otxoa Ermukoa elkartu ziren. Martin
(ikus [XVI. m. (40-I) 31] agiria).
Otxoak Beduatik Azpeitiko Errekaldeko burdinola- 1540-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- raino burdin mea garraiatuko zion, eta Errekaldetik
ren aurrean Martin Ezenarro eta Fernando Olazabal Zestoako Liliko olatxoraino burdina ekarriko zuen, 4
medikua bildu ziren. Aurreko urtean Kontzejuko fiel dukatean. Kintal burdina 8 barrek osatuko zuten eta
eta alkabala-biltzaile izan zen Martin, erroldaren eta 2 txanponean (15 maraian) garraiatuko zuen. Kintal
bertako kopuruen arabera biztanleei zerga kobra zie- burdin mea Beduatik garraiatzeagatik 2,5 txanpon kozaien. Egun hartan, ordea, ahalordea eta eskubidea bratuko zituen, hau da, 18,75 marai.

84. irudia. Arroako
Ermuaren aurriak.
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Joan Indo apaiz zenari Domenjak 6 dukateko zorra
Beltran Irigoienek orduantxe eman zizkion Martini
4 dukatak errealetan. Lekuko hauek izan ziren: Zes- egin zion, baina hura bizi zela 2 dukat ordaindu egin
toako Pedro Akoa, Martin Lizarraga, eta Azpeitiko Do- zizkion. Joan Indok Martin Indori zorra egin ziolako,
epai bidez erabakita zegoen Domenjak 4 dukat Marmingo Altolagirre (ikus [XVI. m. (40-II) 34] agiria).
tini ordaindu behar zizkiola, baina Martinek eskubide
- 1540-III-30ean, Zestoako errebalean, Esteban hura Fernando Olazabali eman zion, eta Fernandok
Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Migel Sorazabali. Beraz, Domenjak 4 dukatak Migeli
Atristain eta Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza ordainduko zizkion.
olagizona agertu ziren. Domingok Joani maileguz 4
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
dukat eta 40 txanpon eman zizkion, eta honek hari zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko Lilikoa, Bartolome Loiola eta Martin Lizarraga (ikus
zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Otxoa [XVI. m. (40-IX) 28] agiria).
Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Joan Artazu- 1540-XII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribiaga, Joan Pagino eta Bartolome Etxabe (ikus [XVI.
bauaren aurrean Domingo Egurtza harginak oblim. (40-III) 35] agiria).
gazio-agiria eman zion Zestoako Martin Otxoa Er- 1540-VIII-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- mukoari. Domingok Zestoako Joanto Amezketari
bauarekin Azpeitiko Anton Lasao eta Zestoako Mar- dukat bat zor zion, eta Joantok Martin Otxoari ere bai.
tin Otxoa Ermukoa elkartu ziren. Antonek Azpeitian Beraz, Domingok zuzenean dukateko zorra Martin
orubea, ondoko baratzea eta mendian gaztainadia zi- Otxoari ordainduko zion, 15 eguneko epean. Lekuko
tuen. Etxea eta baratzea Domingo Olotzaga maisu ze- Tomas Azkona, Joanto Amezketa eta Debako partean
naren etxe ondoan zeuden, eta gaztainadia Oiartzabal bizi zen Domingo Baltzola izan ziren (ikus [XVI. m.
(40-XII) 19] agiria).
etxekoen lurren ondoan.
Antonek ondasun haiek saltzeko premia zuen, eta
horretarako ahalordea eman zion Martin Otxoari. Honek egingo zituen pregoiak, komeni bazen, eta ahalmena izango zuen saltzeko, prezioa kobratzeko eta
gainerako guztia egiteko. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Domingo Gorosarri, Joan Etxeberria eta Kristobal Erretzabal (ikus [XVI. m. (40-VIII) 11] agiria).

1.36. Joan Esnal aita-semeen, Joan
Majado de Pozaren eta Joan Mirubiaren
agiriak
- 1540-II-12an, Iraetako burdinola aurrean, Esteban
Eztiola eskribauarengana Aizarnazabalgo Joan Esnal
aita hurbildu zen. Joan Esnal aitak ahalordea eman zion
Joan Esnal semeari, honek aitari zor ziotena kobra zezan. Zordunak auzitara eraman ahal izango zituen.

- 1540-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Martin Legardak ahalordea eman zion
Martin Otxoa Ermukoari. Martin Legardak zituen
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta
auzi eta negozioetan ordezkari izango zen Martin apaiza, Nikolas Martinez Egiakoa eta Pedro Akoa
Otxoa. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- (ikus [XVI. m. (40-II) 17] agiria).
ren: Asentzio Arretxe, Grazian Ganbara eta Sebastian
Arrona (ikus [XVI. m. (40-IX) 25] agiria).
- 1540-II-12an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik,
- 1540-IX-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Aizarnazabalgo Joan Esnal aita eta izen-deitura bebauarengana hauek hurbildu ziren: Aizarnazabalgo reko semea, eta, bestetik, Maria Perez Potzuetakoa,
Domenja Mirubia, eta Zestoako Fernando Olazabal bere bigarren senar Martin Aranorekin. Maria Peeta Migel Sorazabal.
rezen lehen senarra Lope Esnal izan zen, eta haren
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- 1540-II-23an, Zestoako errebalean eta Esteban Eztiola eskribaua bertan izanik, hauek agertu ziren: batetik Aizarnazabalgo Joan Esnal aita bere seme Martin
Korrejidoreak epaia eman zuen 1539-VI-6an Ma- Esnalekin, eta, bestetik, Zestoako Pedro Ausoroetxea.
ria Perez Potzuetakoaren alde, eta ondoren Joan Esnal Martin Esnal aitaren fidatzaile gisa aurkeztu zen.
aita-semeek gora jo zuten epaiaren aurka ValladolidJoan Esnalek hurrengo maiatzaren amaierarako ikatko Kantzelaritzara. Egun hartan, ordea, bi aldeak ados
jarri ziren Valladolidko auzia bertan behera uzteko. za egingo zion Pedrori Aizarnako Pagalde izeneko menAita-semeek korrejidorearen epaia bete egingo zuten, dian, baso osoan. Karga ikatza egitea 3,5 txanpon kohau da, Maria Perezi 53 kintal burdina pletina, auzi- bratuko zuen Joan Esnalek. Pedrok egun hartan 8 dukat
aurreratu zizkion Joani, egingo zuen lanaren kontura.
gastuen 2 dukat eta zekor bat emango zizkioten.
senipartea Maria Perezek jaso ez zuelako, auzia izan
zuten bi aldeek Gipuzkoako korrejidorearen aurrean.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro
Ordurako Joan Esnal aita-semeek zenbait anega
gari emanak zizkioten Maria Perezi, eta 53 kintalak apaiza, Joan Pagino eta Asentzio Igartza.
eta 2 dukatak epeka ordainduko zizkioten: 13 kinJarraian, Joan Esnal aitak obligazio-agiria egin
tal Beduan, zergak ordainduta, hurrengo maiatzaren
amaierarako; beste 20 kintal 1541eko Eguberrietan, zuen Martin semea kontratu hartatik onik ateratzeko
eta azken 20 kintalak eta 2 dukatak 1542ko Egube- (ikus [XVI. m. (40-II) 36] agiria).
rrietan.
- 1540-III-18an, Aizarnazabalgo Amilibian, Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez Mirubia, emazte Maria Lopez Laurgaingoa, Zarauzko
Martin Izeta eta Debako Martin Aizarnazabal zeuden
Egiakoa, Joanes Ibañeta apaiza eta Pedro Akoa.
Esteban Eztiola eskribauarekin. Martin Aizarnazabal
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zire- Itziarko Uzkangagoikoa baserriaren jabea zen.
la, Maria Perez Potzuetakoak zin egin zuen aurreko
Senar-emazteek eta Martin Izetak debarrari upel
akordioan zegokion bere partea bete egingo zuela
sagardoa eta mendian zeuzkaten 20 karga ikatz saldu
(ikus [XVI. m. (40-II) 18] agiria).

85. irudia. Aiako Izeta.
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zizkioten. Domingo Amilibiaren upelak 1.000 txopin
sagardo zituen (Arroa eta Debako txopin edo neurrikoak). 5,5 marai balio zuen txopin sagardoak. Karga ikatzak, berriz, 5,5 txanpon balio zuen.

eta korrejimenduko Joan Martinez Arriolakoa prokuradoreari. Zumaiako Joan Lopez Arteagakoak 10 kintal burdina barratan (bakoitza 4 “ertz” pisukoa izanik)
zor zizkion Joan Mirubiari, eta Zestoako Zuube etxeko jaun Martin Arano zenak ere zorra utzi zion.

Martin Aizarnazabalek erositakoaren balio osoa
Zor haiek kobratzen saiatuko ziren ahalordea zuordaindu zien hiru saltzaileei. Senar-emazteek
konpromisoa hartu zuten Martin Izeta tratu hartatik tenek. Gainera, Joan Mirubiari eta emazteari ondasunak, isilpean eta agerian, lapurtu egin zizkieten, eta
onik ateratzeko.
lapurren aurkako salaketak ipiniko zituzten.
Lekukoak hauek izan ziren: Zestoako Domingo
Ahalorde-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Amilibia eta Txomin Amilibia semea, eta Lazkaoko
Asentzio Arretxe, Sebastian Arrona eta Aiako DominMartin Ondarro (ikus [XVI. m. (40-III) 18] agiria).
go Errekondo (ikus [XVI. m. (40-IX) 12] agiria).
- 1540-IV-14an, Zestoako Aizubiko erroten on- 1540-IX-15ean, Iraetako presaren ondoan (Zesdoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Aizarnazabalgo Joan Mirubiak eta emazte Maria Lopez Laur- toako partean), Esteban Eztiolaren aurrean Aiako
gaingoak ahalordea eman zieten Joan Martinez Arrio- Martin Izeta agertu zen. Obligazio-agiria eman zion
lakoari eta Beltran Arizmendiri. Hauek Getariako Pe- Azkoitiko Lopeitza Aranari 7,5 dukat ordaintzeko. 4
dro Ibañez Aldamarkoa kapitain zenaren alargun eta dukat hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean
seme-alabekin zuten auzian eta gainerako auzietan ordainduko zizkion, eta beste 3,5 dukatak hurrengo
abuztuko Andre Mariaren egunean.
ordezkatuko zituzten.
Lopeitzak Martini 4,5 dukat lehenago eman zizLekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Grazian Ezenarro eta Esteban Eztiola semea (ikus kion, eta beste 3 dukat Lope Mendes merio nagusiari,
Martinek egindako zorragatik. Lekuko hauek izan zi[XVI. m. (40-IV) 18] agiria).
ren: Aiako Domingo Errekondo, Aizarnazabalgo Joan
- 1540-VIII-26n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- Mirubia, eta Zestoako Asentzio Arretxe eta Sebastian
bauaren aurrean Altzolarats jauregiko San Joan Perez Arrona (ikus [XVI. m. (40-IX) 13] agiria).
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Aizarnako Joan Majado de Poza elkartu ziren. Lizentziatuak aizarnarra- 1.37. Aranguren, Akoa, Zabala eta
ri Gaztelako 306 erreal maileguz eman zizkion, eta zubeltzutarren tratu eta agiriak
honek zorra hurrengo urteko Pazko garizumakoan ordainduko zion.
- 1540-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra”k obligaOndoren, San Joan Perez lizentziatuak zorraren zati zio-agiria eman zion Joan Arberi. Hark honi mandar
bat (33 errealekoa) ordaindu egin zion Joan Majado- arrea erosi zion, eta zorretan utzitako 4,25 dukatak huri, eta honek ordainagiria eman zion. Lekuko San Joan rrengo ekaineko San Joan egunerako ordainduko zizAmilibia, Domingo Aranguren eta Martin Akoa zes- kion. Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Dotoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 37] agiria). mingo Larretxe eta Bartolome Larretxe, eta Zestoako
Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (40-I) 34] agiria).
- 1540-IX-15ean, Iraetako etxearen ondoan, Esteban Eztiolaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Mirubia
- 1540-I-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriazaldu zen. Ahalordea eman zien Aiako Martin Izetari bauaren aurrean Joan Otaegi eta Domingo Aranguren
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86. irudia. Oikiako
Igartza jauregia.

agertu ziren. Domingok Joani sagar, gari eta dirutan
zilarrezko 14 erreal eman zizkion maileguz, eta Joanek
zorra hilabete barru ordainduko zion. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats apaiza, Joan
Olazabal maisua eta Domingo Garratza (ikus [XVI.
m. (40-I) 40] agiria).

dezek parterik izan gabe) Estebanena baitzen (ikus
[XVI. m. (40-I) 41] agiria).

- 1540-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Zabalak ahalordea eman zion Domingo Garratzari. Domingok ordezkatuko zuen Joan
honen auzi eta negozioetan. Ahalorde-agirian lekuko
- 1540-I-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga alkatea,
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Esteban Er- Domingo Arrona eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m.
kizia azpeitiarra eta honen fidatzaile Zestoako Joan (40-I) 47] agiria).
Fernandez Arreitzakoa hauspagina, eta, bestetik, Pe- 1540-II-14an, Zestoako Lizarrarats etxean, Esdro Akoa zestoarra. Lehen biek Pedro Akoari maileguz 50 kintal burdinaren balioa (burdinaren erdia ple- teban Eztiola eskribauarekin Fernando Zubeltzu eta
tinatan eta beste erdia barratan izanik) hartu zioten, Arroako Esteban Luberriaga elkartu ziren. Joanek
eta zor hura Zarauzko jaunaren Igartzako burdinolan Fernandori mandar arrea erosi zion 17 dukatean, eta
(gure ustez Oikiakoan) landutako burdinak emanda zorra bi epetan ordainduko zion: 10 dukat hurrengo
ordainduko zioten. Martxoaren amaierarako emango abuztuko Andre Mariaren egunean, eta 7 dukat hurrengo Eguberrietan.
zizkioten burdinazko pletinak eta barrak.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joanes Garratza apaiza, Joan Ezenarro eta Grazian Urbieta, Pedro Akoa eta Martin Nuarbe (ikus [XVI.
m. (40-II) 24] agiria).
Arzallus.
- 1540-V-26an, Zestoan, Domingo Arangurenek
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Esteban Erkiziak konpromisoa hartu zuen Joan Fer- ahalordea eman zion Mateo Urbietari. Domingo Zesnandez Arreitzakoa fidatzailea obligazio hartatik onik toako Kontzejuarentzat haritzak aldatzen ibili zen, eta
ateratzeko; izan ere, egindako zor osoa (Joan Fernan- Kontzejuak 2 dukat eta 3 txanpon zor zizkion. Hain
- 154 -

(1540)
zuzen Domingok ere kopuru horixe zor zion Mateo
Urbietari. Horregatik Mateok zorra zuzenean Zestoako Kontzejuari kobratuko zion, hau da, bertako fiel
eta altxorzain Domingo Lizarrarats aitari.

tatik 4 dukat ordaindu zizkion. Ondorioz, Fernandok
ordainagiria eman zion Gregoriori, eta ahalordea 4
dukat haiek Simoni kobra ziezazkion.

Lekuko Arroako hauek izan ziren: Domingo AranLekuko Pedro Arretxe, Asentzio Arretxe eta An- tza, Bartolome Areitzaga eta Domingo Agirre bikadres Idiakaitz zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. rioa (ikus [XVI. m. (40-XI) 14] agiria).
(40-V) 26] agiria).

1.38. Artiga, Ezenarro, Sorazabal eta
- 1540-VIII-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- garratzatarren tratu eta agiriak

bauaren aurrean Zestoako Pedro Akoa eta Azpeitiko
Esteban Erkizia mazolaria aurkeztu ziren. Estebanek
eta Joan Fernandez Arreitzakoak zorra egin zioten Pedrori, eta Zarauzko jaunaren Igartza burdinolan (gure
ustez Oikiakoan) landutako 50 kintal burdina mehe
eman behar zizkioten. Estebanek egun hartan ordaindu zizkiolako, Pedrok ordainagiria eman zion.

- 1540-II-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Frantzisko Artigak ahalordea eman zien
Domingo Garratza jostunari eta Martin Otxoa Ermukoari. Azken bi hauek Frantzisko ordezkatuko zuten honen auzietan. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Gorosarri, Asentzio Arretxe eta Joan Goienetxea (ikus [XVI. m. (40-II) 19] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Bengoetxea, Martin Ondalde eta San Joan Amezketa (ikus
- 1540-II-25ean, Zestoako errebalean, Blas Arta[XVI. m. (40-VIII) 6] agiria).
zubiaga eskribauaren aurrean Domenja Arregi eta
Martin Ezenarro agertu ziren. Domenja, hain zuzen,
- 1540-VIII-16n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- Sebastian Ezenarroren alarguna zen, eta Martin Ezebauan aurrean Esteban Edarritzaga, Joan Arano, Mar- narro semearen ordezkari ere bai. Lehenago arbitro
tin Legarda eta Domingo Aranguren aurkeztu ziren. epaileek erabaki zutenez, Martin Ezenarrok (osabak)
Esteban Edarritzagak beste hirurei obligazio-agiria Sebastiani eta Domenjari seniparteagatik 16 dukat
eman zien, hilabete barru 12 kintal burdina eta zila- eman behar zizkien. Lehendik 6 dukat kobratuak zirrezko 15 erreal ordaintzeko. Domingo Ostolatzari tuen Domenjak, eta egun hartan beste 4 dukat eman
Estebanek zorra ordaintzen ez ziolako, Joan Otaegi zizkion Martin koinatuak. Beste bi baino ez zituen
fidatzaileari ondasunak exekutatu egin zizkioten ko- falta jasotzeko.
rrejidorearen aginduz, baina egun hartan zorra ordaindu egin zuten Joan, Martin eta Domingo aizarnarrek.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa, San Joan Artazubiaga eta Joan Fernandez
Obligazio-agiria Esteban Edarritzagak eman zien, Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (40-II) 41] agiria).
zor osoa berea zelako. Agirian lekukoetako bi Joan
Gorosarri eta Joan Zelaia izan ziren (ikus [XVI. m.
- 1540-II-29an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri(40-VIII) 18] agiria).
bauaren aurrean Elbira Indo eta Joan Sorazabal elkartu ziren. Joan Sorazabalek lehenago Elbiraren anaia
- 1540-XI-13an, Iraetako burdinolaren ondoan, Blas Joan Indo apaiz zenari zorra egin zion, baina egun
Artazubiaga eskribauarekin Arroako Fernando Zubelt- hartan ordaindu egin zion, eta Elbirak dukata ordainzu eta Zestoako Gregorio Elizalde agertu ziren. Azkoi- du zuen Aizarnako elizan anaia zenaren hiletengatik.
tiko Simon Segurak Fernandori 16 dukat zor zizkion,
Sebastian Arriola eskribauarekin egindako agiriaren
Elbirak ordainagiria eman zion Joan Sorazabali.
arabera, baina egun hartan Gregoriok 16 dukat haie- Lekuko Errezilgo Domingo Barrensaroe eta Domin- 155 -
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87. irudia. Aizarnako
Arizmendi.

go Liatzeta, eta Zestoako Grazian Ezenarro izan ziren zizkioten, eta Getariako Maria Otxoa Sorazabalgoak
10 dukat eta zenbait txanpon.
(ikus [XVI. m. (40-II) 46] agiria).
- 1540-III-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joanes Garratza apaiza agertu zen.
Lehenago, Zestoako erroldako Domingo Amilibia
eskribauaren bidez, Bartolome Txiribogak eta Joan
Bengoetxeak obligazio-agiria eman zioten Joanesi,
lehen epean 7 dukat eta gero 16 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.

Bestalde, Fernandok Getariako Martin Urkiola maisu zenari (eta oinordekoei) zorra egin zien, eta zor haren
zati bat kobra zezaten, Fernando Sorazabalek ahalordea eman zien Martin Urkiolaren oinordekoei. Horrela
Lorentzoren oinordekoei eta Maria Otxoari hurrenez
hurren 14 dukat eta 10 dukat kobratuko zizkieten.

Agirian lekuko Arroako Joan Armendia, Joan LiLehen epea igaro zen, eta 7 dukatak ez zizkioten zarrarats eta Joan Zubeltzu gaztea izan ziren.
ordaindu Joanesi. Honek, orduan, ahalordea eman
Egun eta leku berean, Fernando Sorazabalek eskrizien Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxaga,
Joan Perez Arranibarkoa, Joan Martinez Untzetakoa, bau beraren aurrean aitortu zuenez, Aizarnako Pedro
Beltran Arizmendi eta Joan Heredia prokuradoreei, Etxeberria-Arzallusek eta Joan Aranok lehenago 4
zorra kobra zezaten edo bi zordunak auzitara eraman dukateko zorra egin zioten. Zorra ordaintzen ez zutelako, Pedrori Etxeberri inguruko baso eta soroak
zitzaten.
(garia eta artatxikia egindakoak), exekutatu egin zizAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: kioten. Zestoako alkatearen aginduz pregoiak egin ziJoan Otaegi, Joango Amilibia eta Asentzio Arretxe ren enkanterako, eta fidatzailerik ezean, Pedro preso
hartzeko agindua eman zion probestuari. Azkenean
(ikus [XVI. m. (40-III) 9] agiria).
Pedrok bere fidatzailetzat Domingo Aranburu aurkez- 1540-VI-22an, Iraetako burdinolaren aurrean, tu zuen.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroan bizi zen
Domingok Fernando Sorazabali 4 dukatak eta
Fernando Sorazabal aurkeztu zen. Getariako Lorentzo Sorazabal apaiz zenaren oinordekoek 14 dukat zor auzi-gastuetako 314 marai ordaindu zizkion, eta, on- 156 -
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- 1540-XI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak errege-aginduaren berri eman zien Maria Edarritzagari (Martin Fernandezen alaba eta Beltran ArizOndoren, eskribau bera aurrean zelarik, Fernando mendiren emazteari) eta Grazia Artazubiagari (EsteSorazabalek adierazi zuenez, Zumaiako Joan Fernan- ban Edarritzagaren emazteari). Hauek Beltran Arizdez Dorrekoari dirua eta kintal burdinak zor zizkion. mendiri eta Fernando, Esteban eta Martin Edarritzaga
Bestalde, Joan Esnalek eta Joan Epelolak Fernandori anaiei jakinaraziko zieten errege-aginduak zioena.
7 dukat zor zizkioten, eta dukat haiek kobra zitzan,
- 1540-XI-26an, Valladoliden, zumaiarren Joan
ahalordea eman zion Joan Fernandez Dorrekoari.
Cortiguera prokuradoreak auzia amaitutzat jo zezateAgirian lekuko Arroako Joan Armendia eta Joan la eskatu zuen, aurkariak agertu ez zirelako.
Lizarrarats, eta Zestoako Asentzio Arretxe izan ziren
Azkenean, abenduan, Kantzelaritzakoek epaia
(ikus [XVI. m. (40-VI) 24] agiria).
eman zuten, Marina Garratzaren alde, aurkariak aur- 1540-VIII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- keztu ez zirelako. Korrejidoreak bere garaian emanbauaren bidez Marina Artigak ahalordea eman zion dako epaia bete egingo zuten. Gainera, 2.201 maraiko
Joan Majado de Poza jaunari. Marinaren senar Joan auzi-gastuak ordainduko zizkieten Edarritzagakoek
Arretxe Indietan zebilen, eta ahalordean Kontrata- zumaiarrei (ikus [XVI. m. (40-VIII) 41] agiria).
zio Etxea (ustez Sevillakoa) aipatzen da. Joan Majado Marinari eta senarrari egin zizkioten zor guztiak 1.39. Iraetako Maria Perez Idiakaitz(diru, urre, salgai, etab.) kobratzen saiatuko zen.
Lilikoaren, arronatarren eta urbietatarren
dorioz, Fernandok ahalordea eman zion zorra Pedrori
kobra ziezaion.

Lekukoetako bi Pedro Ausoroetxea eta Grazian
Ganbara izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 38] agiria).

agiriak

- 1540-III-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, AizarZumaiako Marina Garratzak eta Joan Gartzia Vi- nako Domingo Aranguren, Maria Aranguren emaztea,
llafrancakoak auzia zuten Zestoako Martin Fernandez Martin Arano eta Maria Perez Potzuetakoa emaztea,
Edarritzagakoarekin, honek 50 kintal burdinako zorra eta, bestetik, Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa
egin zielako. Korrejidoreak zestoarra kondenatu egin (Joan Beltran Iraetaren alarguna). Domingok eta
zuen, baina Martin Fernandezek gora jo eta auzia Va- Martinek baimena eman zieten Maria eta Maria Perez
lladolidko Kantzelaritzan zegoen (ikus VI ZESTOA emazteei hurrengo bi obligazio-agiriak egiteko.
XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39X) 11] agiria eta 2.1.34. atala).
1529. urtean Maria Perez Potzuetakoak eta Domingo Aranguren fidatzaileak, Joan Beltran Iraeta
Bitartean Martin Fernandez Edarrizagakoa hil egin zenari obligazio-agiria eman zioten, urte hartako Zeszen, eta zumaiarren izenean Joan Ruiz Gamarrakoak, toako eta Aizarnako elizetako hamarrenen erdiagatik
abuztuaren 27an, eskea egin zien Kantzelaritzako eta hasikinengatik 70 dukat ordaintzeko konpromiepaileei, auzia amaitutzat jo zezaten.
soaz (ikus III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530)
liburuko [XVI. m. (29-III) 4] agiria).
- 1540-IX-18an, Valladolidtik epaileek errege-gutuna bidali zieten Zestoako Martin Fernandez EdarriDomingok, Maria emazteak eta Maria Perez Potzagakoa zenaren oinordekoei, auziaren prozesua- tzuetakoak olbigazio-agiria eman zioten egun hartan
rekin Valladoliden aurkez zitezen. Hamabi eguneko Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa alargunari 70 dukateepea ematen zieten horretarako.
ko aspaldiko zorra urte hartako Eguberrietan ordain- 157 -
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88. irudia. Iraetako
geltokia.

tzeko. Maria Arangurenek eta Maria Perez Potzuetakoak, emakume ezkonduak zirelako, zin egin zuten
obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zutela. Lekuko Joanes Garratza apaiza, Pedro Arretxe eta Txomin Edarritzaga izan ziren (ikus [XVI. m. (40-III) 28]
agiria).

osorik Maria Perez Potzuetakoarena zen, eta Maria
Perezek konpromisoa hartu zuen Domingo bigarren
obligaziotik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus
[XVI. m. (40-III) 28] agiria).
- 1540-III-31n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Alkizan bizi zen Madalena Arrona
eta Altzolarats jauregiko Juliana Gebara andre alarguna elkartu ziren. Julianak Madalenari 3,5 dukat
maileguz eman zizkion, eta Madalenak zorra epeka
ordainduko zion: dukat bat hurrengo abuztuko Andre
Mariaren egunean, beste dukat bat hurrengo Eguberri
egunean, eta 1,5 dukat 1541eko Pazko garizumakoan.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela
adierazi zutenez, Maria Perez Potzuetakoak, Domingo Aranguren fidatzaile izanik, obligazio-agiria eman
zion 1529an Joan Beltran Iraeta zenari, 26 dukat
maileguz hartu zizkiotelako (ikus III ZESTOA XVI.
MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m. (29-III)
3] agiria). Ondorioz, aspaldiko zor hura ordaintzeko,
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingok, Maria emazteak eta Maria Perez Potzuetakoak, obligazio-agiria eginda, konpromisoa hartu Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, Joan Ipintza
zuten Maria Perez idiakaitz-Lilikoari hurrengo Egu- apaiza eta Bartolome Txiriboga. Jarraian Madalenak
zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo
berrietan 26 dukat haiek ordaintzeko.
zuela (ikus [XVI. m. (40-III) 36] agiria).
Maria Arangurenek eta Maria Perez Potzuetakoak
- 1540-V-5ean, Zestoan, Iraetako Maria Perez
zin egin zuten obligazio-agiriak zioena bete egingo
Idiakaitz-Lilikoa andrea (Joan Beltran Iraetaren alarzutela.
guna) eta Domingo Amilibia (Aizarnazabalgo Joan
Ondoren, Domingo Arangurenek eta Maria Perez Martinez Amilibikoa zenaren semea) elkartu ziren,
Potzuetakoak jakinarazi zutenez, 70 dukateko zorra aurrean Esteban Eztiola eskribaua zela. Lehenago
(lehen obligaziokoa) erdi bana egin zuten Domingok Joan Martinezek bi zor egin zizkion Joan Beltrani:
eta Maria Perezek. 26 dukateko bigarren zorra, ordea, bata 24 dukatekoa eta bestea 24 kintal burdinakoa (1
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- 1540-VIII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Urbietak Zestoako Martin izeneko bati obligazio-agiria eman zion. Martinek Joani 4
dukat eman zizkion maileguz, eta Joanek zorra huZor osoa 56 dukat eta 2 errealekoa zen, eta egun rrengo Eguberrietan ordainduko zion. Lekuko Asenhartan Domingo Amilibia semeak ordaindu egin ziz- tzio Arretxe, Joan Goienetxea eta Grazian Ezenarro
kion. Horregatik Maria Perezek ordainagiria eman izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 3] agiria).
zion. Lekuko Pedro Ziorraga? maisua, Pedro Arretxe
- 1540-VIII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta Asentzio Arretxe izan ziren (ikus [XVI. m. (40-V)
bauaren bidez Joan Urbietak obligazio-agiria eman
4] agiria).
zion Maria Zuuberi. Mariak bi dobloitan 4 dukat
- 1540-V-10ean, Zestoako errebalean, Esteban Ez- maileguz eman zizkion Joani, eta honek zorra hurrentiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Joan go Eguberrietan ordainduko zion. Lekuko Asentzio
Urbieta, Bartolome Etxabe eta honen emazte Maria Arretxe, Joan Goienetxea eta Grazian Ezenarro izan
Joan Urbieta. Hirurek auzia zuten Mateo Urbietare- ziren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 4] agiria).
kin, eta ahalordea eman zieten Domingo Urbieta apaiz
- 1540-XI-7an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskrianaiari eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore
hauei: Jeronimo Atxagari, Beltran Arizmendiri, Joan bauaren aurrean Mateo Urbieta jostuna eta Katalina
Herediari, Joan Martinez Untzetakoari, Joan Perez Askatsua amaginarreba (Martin Lopez Zelaikoaren
alarguna) azaldu ziren. Mateo Katalinaren alabarekin
Arranibarkoari eta Joan Martinez Arriolakoari.
ezkondu zenean, dotea agindu zien, eta Katalinak doAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Geta- tearen 13 dukat ordaindu zizkion egun hartan. Guztiriako Joan Ganboa, Elgoibarko Joan Marigorta eta ra 53 dukat zituen kobratuak, lehenago 40 ordaindu
Zestoako Asentzio Arretxe. Elgoibarko Joan Marigor- zizkiolako. Beraz, Mateok Katalinari ordainagiria
ta, gure ustez, erlojugile-familiakoa zen, eta Zestoan eman zion. Horrez gain lehenago Katalinak Mateori
seguruenik bertako erlojuari lanen bat egitera etorria zilarrezko katilua utzi zion, eta hura Katalinak eskatutakoan itzuliko zion.
izango zen (ikus [XVI. m. (40-V) 7] agiria).
kintal = 12 erreal = 1 dukat eta erreal 1). Horrez gain
Joan Martinezek Maria Perezi beste 6 dukateko zorra
egin zion.

89. irudia. Urbieta
aldea.
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Lekuko Pedro Otaegi, Pedro Egaña eta Domingo
Egurtza izan ziren (ikus [XVI. m. (40-XI) 7] agiria).
- 1540-XII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Mateo Urbieta aurkeztu
zen. Bere burua behartu egin zuen Aizarna ogi, txakolin eta Nafarroako ardo onez hornitzera. Txakolina 11
maraitan, eta Nafarroako ardoa Zestoako hiribilduan
baino sos bat gehiago kobratuko zuen. Ogia ere ondo
oratua eta errea izango zen, eta Zestoako hiribilduan
baino sos bat garestiago salduko zuen.

tonek, eta ordainagiria eman zion Joan Igartzari. Lekuko Debako Domingo Cordoba eta Fernando Sorazabal, eta Zestoako Joanes Amilibia izan ziren.
Jarraian Anton Igartuak ordainagiria eman zion
Zumaiako Joango Narruondori, egun hartara arte
elkarrekin izandako tratuen kontuak garbitu zituztelako. Nikolas Martinez Egiakoa eta Joanes Amilibia izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (40-VI) 28]
agiria).

- 1540-VIII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola esHorniketan huts egiten bazuen, 50 maraiko isuna kribauarengana Maria Zuube eta Ana Ipintza hurbilordaindu beharko zuen, eta diru hura herri-bideak du ziren. Domenja Zuube zenaren Pedro Goikoetxea
konpontzeko izango zen (ikus [XVI. m. (40-XII) 8] eta Joan Goikoetxea semeen zaintzaile eta kudeatzaile zen Maria Zuube. Fernando Olazabal medikuaren
agiria).
Ana Ipintza emazteak Domenja zenari 12 dukateko
zorra egin zion (Domenjaren testamentuan azaltzen
1.40. Igartza, Zuube eta olidendarren
zena), eta egun hartan 12 dukatak eman egin zizkiokontratu eta agiriak
lako, Mariak Anari ordainagiria eman zion.
- 1540-V-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaMaria Zuubek Ana Ipintzari katilua eman zion
ren bidez Arroako Joan Igartzak ahalordea eman zien
Gipuzkoako korrejimenduko lau prokuradoreri. Joan (testamentuan azaltzen zena), eta Anak ere ordainaPerez Arranibarkoa, Joan Martinez Untzetakoa, Joan giria eman zion Maria Zuuberi. Lekukoetako bat Joan
Heredia eta Beltran Arizmendi ziren prokuradoreak, Gorosarri eskribaua izan zen (ikus [XVI. m. (40-VIII)
eta Joan Igartzaren ordezkari izango ziren honen 24] agiria).
auzietan.
- 1540-IX-11n, Azkoitian, Esteban Eztiola eskriAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Antonio bauaren bidez Zestoako Maria Leundak ahalordea
Lizarrarats eta Domingo Urbieta apaizak, eta Migel eman zien Maria Martinez Olidengoa alargunari eta
Artazubiaga alkatea (ikus [XVI. m. (40-V) 10] agiria). Esteban Eztiola eskribauari berari. Hauek Maria Leundari egin zizkioten zorrak kobratzen saiatuko ziren,
- 1540-VI-26an, Iraetako burdinolan, Esteban Ez- eta etxean zituen ondasunak ere kudeatuko zizkioten.
tiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Igartza eta
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesAnton Igartua agertu ziren. Joan Igartzak Antoni lehenago zorrak egin zizkion. Batetik 15 dukat, eta bes- toako Migel Artazubiaga alkatea eta Asentzio Arretetik beste lau dukat auzi-gastuengatik. Zorra ordain- txe, eta Aiako Joan Indo olagizona (ikus [XVI. m.
tzen ez zuelako, Anton Igartuak ondasunak exekutatu (40-IX) 7] agiria).
egin zizkion, eta beste 7,5 dukateko zorragatik ere
- 1540-IX-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribai. Mandar baten eta zamaketa-zaldi baten mantenua
bauaren aurrean Lopeitza Oliden eta Isabel Iraeta
ere zor zion.
azaldu ziren. Lopeitza, hain zuzen, Joan Lopez ZeDena den, egun hartan Iraetako Nikolas Martinez laiakoaren alarguna eta seme Joan Zelaia zenaren
Egiakoaren bidez 19 dukatak kobratu egin zituen An- testamentu-betearazle zen.
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90. irudia. Arroako
Igartzaundi.

Zestoako Migel Artazubiaga alkateak Gregorio
Elizalde eta Anton Lasao kondenatu egin zituen Joan
Zelaia zenari 6 dukat ordaintzera, belarditik zaldia lapurtu ziotelako. Egun hartan, ordea, Isabel Iraetak 6
dukatak ordaindu egin zizkion Lopeitzari, eta honek
eskubide guztiak eman zizkion Isabeli zorra Gregoriori eta Antoni kobra ziezaien.

Ondorioz, Martin Lizasok ordainagiria eman zion
Joan Olideni, lekuko hauek izanik: Asentzio Arretxe, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan Zubeltzu
(ikus [XVI. m. (40-XI) 10] agiria).

- 1540-XI-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana Debako Joan Lopez Zigarangoa eta
Arroako Joan Igartza hurbildu ziren. Joan Igartzak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga, Do- lehenago 8,5 dukateko zorra egin zion Joan Lopez Zimingo Aranburu eta San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. garangoari, eta egun hartan 4 dukat ordaindu zizkion.
Joan Lopezek 4 dukat haien ordainagiria eman zion,
(40-IX) 20] agiria).
eta gainerako 4,5 dukatak hurrengo Eguberrietan or- 1540-XI-8an, Zestoan, Arroako Joan Oliden eta dainduko zizkion arroarrak.
Domingo Arretxe-Etxenagusia hargina elkartu ziren
Lekuko Fernando Zubeltzu, Pedro Goienetxea eta
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Joanek Domingori lehenago, hezitako idia zorretan erosi zion, Bartolome Loiola izan ziren (ikus [XVI. m. (40-XI)
eta 4,5 dukat hurrengo ekaineko San Joan egunerako 21] agiria).
ordaintzeko obligazio-agiria eman zion Domingo- 1540-XII-5ean, Azpeitian, aldi berean Zestoako
ri. Lekuko Asentzio Arretxe, Martin Lizaso eta Joan
eta Azpeitiko auzotar ziren Martin Igartzak eta KataliZubeltzu izan ziren.
na Igartzak ahalordea eman zieten Gipuzkoako korreJarraian, Aizarnako Potzuetan maizter zegoen jimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait
Martin Lizasok ordainagiria eman zion Joan Oliden prokuradoreri. Korrejimendukoak Joan Perez Arraniaitaginarrebari. Martin ezkondu zenean Joan Oliden- barkoa, Joan Martinez Untzetakoa, Anton Migelez Eloek agindutako dotearen zati bat (15 dukat eta erreal rriagakoa eta beste lau ziren. Valladolidko Kantzelari1ekoa) ordaindu egin zion, hezitako idia eta dirua tzakoak hauek ziren: Joan Otxoa Urkizukoa, Frantzisko Oro, Joan Cortiguera, Alonso Bilbao eta beste bi.
emanda.
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Martinek eta Katalinak auzia zuten Zestoako Grego- ko Zubiaurreri 15 dukat eta auzi-gastuak ordaintzeko.
rio Elizalde eta emazte Maria Etorrarekin, eta aipatutako Horretarako Esteban Eztiola eskribauak idatzitako
prokuradoreek ordezkatuko zituzten. Lekuko hauek izan obligazio-agiria eman zioten Frantziskori.
ziren: Pedro Lopez Gabirikoa, Miguel Ipintza eta Joan
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Migel Larrea (ikus [XVI. m. (40-XII) 7] agiria).
Domingo Ezenarro, Martin Ezenarro eta Domingo
Txiriboga (ikus [XVI. m. (40-V) 35] agiria).
1.41. Armendia, Akertza eta

zubiaurretarren agiriak

- 1540-VI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1540-III-31n, Arroan, Blas Artazubiaga eskribaua- bauaren aurrean Frantzisko Zubiaurre eta Domingo
ren aurrean Joan Armendia agertu zen. Ordainagiria Arraio azaldu ziren. Domingok bere idiekin Frantziseman zion Arroako Joan Igartzari, elkarren artean kori harria, egurra eta beste zenbait gai garraiatuko
izandako tratuen kontuak garbitu zituztelako. Merio- zion, hurrengo Domu Santu egunera arte. Bitarte hoak preso zeukan Joan Igartza, baina zorra eta auzi- rretan Frantziskok mantenua eman, eta etxea eta ohea
gastuak ordaindu zizkiolako, Joan Armendiak eskea utziko zizkion.
egin zuen merioaren gastuak ordainduta Joan Igartza
Frantziskok garraio-zerbitzuagatik 5 dukat ordainaske utz zezaten.
duko zizkion, eta egun hartan dukat bat aurreratu zion.
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez Beste lau dukatak Domingok eskatu ahala emango zizEgiakoa, Domingo Arretxe-Etxenagusia, Joan Zugasti kion. Frantzisko eta Domingo 25 urte bete gabeak
eta Joan Lizarrarats (ikus [XVI. m. (40-III) 37] agiria). zirelako, zin egin zuten kontratuan agindutakoa bete
egingo zutela. Lekuko Gregorio Elizalde, San Joan
- 1540-V-24an, Zestoan, Pedro Akoaren emazte Amilibia eta Asentzio Arretxe izan ziren (ikus [XVI.
Katalina Akertzari obligazio-agiria eman zion Joan m. (40-VI) 16] agiria).
Lopez Altunakoak. Katalinak 5 dukat maileguz eman
- 1540-IX-17an, Deban, Domingo Olano eskrizizkion Joan Lopezi, eta honek zorra hurrengo irailebauaren aurrean Debako Joan Armendia gaztea agertu
ko San Migel egunean ordainduko zion.
zen. Joan Armendiak Debako Maria Olazabali birjinEsteban Eztiola eskribauak idatzitako agirian le- tasuna galarazi zion sexu-harremana izan zuelako, eta
kuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza, Iruñeko apezpikuak epaia eman zuen. Joanek MariaJoan Lizarrarats eta Joan Goienetxea (ikus [XVI. m. rekin ezkondu behar zuen, edo, bestela, 20 dukat ordaindu beharko zizkion.
(40-V) 23] agiria).
- 1540-V-31n, Zestoan, batetik Frantzisko Zubiaurre, eta, bestetik San Joan Artazubiaga, Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoa eta Getariako Martin
Irure elkartu ziren. Debako jurisdikzioko Lope Irure
preso zegoen korrejidoreak aginduta, Frantzisko Zubiaurreri 15 dukateko zorra ordaindu ez ziolako.

Joan Armendiak obligazio-agiria eman zion Maria
Olazabali, eta 1541. urteko San Joan egunerako 20
dukatak ordaintzeko konpromisoa hartu zuen. Fidatzaile Arroako Joan Armendia osaba eta Joan Larretxebekoa izango ziren. Gero Joan Armendia gazteak
bere burua behartu egin zuen bi fidatzaileak fidantza
hartatik onik ateratzeko.

Egun hartan, ordea, San Joan Artazubiaga, DominLekuko debar hauek izan ziren: San Joan Olano,
go Fernandez Dornutegikoa eta Martin Irure azaldu
ziren, eta Lope Irure kartzelaratuaren fidatzaile izan- Pedro Aziro eta Martin Urbieta (ikus [XVI. m. (40go ziren. Prest zeuden zortzi eguneko epean Frantzis- IX) 17] agiria).
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- 1540-X-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Domingo Lizasoeta eta
Zestoako Martin Zubiaurre agertu ziren. Domingok
Zarauzko Martin Izetari idi parea saldu zion 16 dukatean, baina Martin Izetaren zorra Zestoako Martin Zubiaurrek ordaindu zion Domingori. Ondorioz, Domingok ahalordea eta eskubideak eman zizkion zestoarrari 16 dukatak Martin Izetari kobra ziezazkion.

tako obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Klemente Aisoro eta Domingo Urbieta apaizak, Domingo
Arrona eta San Joan Amezketa (ikus [XVI. m. (40-V)
36] agiria).

- 1540-VI-13an, Aizarnan, Pedro Aldalurrek maileguz dukat bat eta uztarri bat hartu zizkion Martin
Enbili. Hilabete barru itzuliko zizkion dukata eta uztarri bera. Esteban Eztiolak idatzitako agirian lekuko
Agirian lekuko Domingo Ezenarro, Asentzio Arre- Martin Akoa, Joan Pagino eta Domingo Aranburu
txe eta Grazian Ganbara zestoarrak izan ziren (ikus izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VI) 14] agiria).
[XVI. m. (40-X) 4] agiria).
- 1540-VII-17an, Zestoako Etorragaraikoan (Etorrazarren), Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ka1.42. Txiriboga, Aldalur, Areitzaga eta
talina Etorra eta Domenja Egino aurkeztu ziren. Kaetorratarren tratu eta agiriak
talinak Domenjari 10 dukat zor zizkion, eta zorraren
- 1540-V-31n, Zestoako errebalean, Joanes Garratza zati bat 9 dukat balio zuten ardiak eta ahuntzak emanapaizak ordainagiria eman zion Bartolome Txiribo- da ordaindu zion. Beraz, Katalinak dukat bat utzi zion
gari. Lehenago Bartolomek Joanesi 7 dukateko zorra zorretan Domenjari.
egin zion, eta ordaintzen ez zuelako, Joanesek ondaDomenjak beregan hartu zuen ardi eta ahuntzen
sunak exekutatu egin zizkion. Egun hartan, ordea, 7
dukatak eta auzi-gastuen 884 marai ordaindu egin ziz- jabetza, eta Katalinari utzi zizkion zain zitzan. Aurrerantzean Domenjari ganaduak izandako kumeen
kion.
berri eman beharko zion, Domenjak denak eskatzen
Indarrean geratu ziren beste obligazio batzuen bi- zizkion arte. Katalinak zioenez, ardi eta ahuntz haiek
dez Bartolome Txiribogak eta Joan Bengoetxeak egin ez zeuden hipotekatuta eta aske zeuden edonori salzizkioten zorrak. Esteban Eztiola eskribauak idatzi- tzeko.

91. irudia. Etorrako
ganadutegia.
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Teilatuko lata ipitzeko beste 6 dukat kobratu zituen
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri eskribaua, Asentzio Arretxe, Domingo Txi- Domingo Aldalurrek. Lanak amaiutakoan etxea azterriboga eta Joan Arraio (ikus [XVI. m. (40-VII) 17] tu eta balioetsi egingo zuten. Domingo Aldalurrekin
kontuak egingo zituen orduan Domingo Aizpuruk, eta
agiria).
batak besteari zor ziona ordainduko zion.
- 1540-VII-19an, Zestoako Aizubiko errota onAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
doan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Katalina Etorra alarguna, Maria Etorra alaba eta ho- Arretxe, Bartolome Loiola eta Fernando Olazabal
nen senar Gregorio Elizalde agertu ziren. Asentzio (ikus [XVI. m. (40-VIII) 15] agiria).
Igartzaren Ana Lasao emaztearekin auzia zuten, eta
- 1540-VIII-10ean, San Lorente ermitaren ataahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejimenduko
Jeronimo Atxagari eta beste lau prokuradoreri; hala- rian, Zumaiako partean, Zumaiako Joan Arbesber Valladolidko Kantzelaritzako Joan Ruiz Gama- tain eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
rrakoari eta beste lau prokuradoreri, auzian ordezka Arroako Joan Perez Areitzagagoienakoa eta Zumaiako Joanes Olazabal. Joan Perezek Joanesi zozitzaten.
rretan bi mandar beltz 25 dukatean erosi zizkion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Liza- Hurrengo iraileko Andre Mariaren egunean 12
rrarats (aita?), Joango Amezketa, San Joan Amezketa dukat emango zizkion, eta 1541. urteko San Migel
eta Martiko? Artazubiaga (ikus [XVI. m. (40-VII) 21] egunean azken 13 dukatak.
agiria).
Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joanes Arei- 1540-VIII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola tzaga apaiza (Joan Sebastian Elkanoren bigarren
eskribauaren aurrean, Aizarnako Domingo Alda- espedizioan parte hartutakoa), Joan Martinez Arlur eta Domingo Aizpuru agertu ziren. Lehenago, teagakoa eta Domingo Fernandez Dornutegikoa.
1539-XII-26an, Domingo Aldalurren aita Joan Al- Agirian esaten denez, Joanes Areitzagak sinatu
dalurrek testamentua egin zuen, eta bi egun geroa- zuen Joan Perezen ordez, baina erregistro honetan
go kodiziloa ere bai. Han zioenez, Domingo Aiz- ez da sinadura hori ageri (ikus [XVI. m. (40-VIII)
pururi etxea eraikitzeko kontratua egin zuen. 32 16] agiria).
dukat kobratuta zeuzkan. Gainera Joan Aldalurrek
- 1540-X-15ean, Zestoako Urbietan, Blas ArtazuDomingo Aizpururi idia erosi zion 6,75 dukatean.
Teilatuko oholak ere egin zizkion Domingo Aiz- biaga eskribauaren aurrean Martin Txiriboga eta Katalina Gebara aurkeztu ziren. Martinek eta Katalinak
pururi.
ordura arte izandako harremanen kontuak egin zituzJoan Aldalurrek Aizarnako Aizpuruko etxea erai- ten, eta Martinek 4 dukat eta 3 errealeko zorra zuela
kitzeari semeek amaiera ematea nahi zuen (ikus VI erabaki zuten.
ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko
Martinek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
[XVI. m. (39-XII) 37] agiria).
zion Katalinari. Bestalde, Katalinak Zestoako Pedro
Hain zuzen Joanen seme Domingo Aldalurrek tes- Martinez Baltzolakoari dirua zor zion, eta Martinek
tamentuan aipatutako kontratuaren baldintzak beteta Pedrori (honekin adostuta) 4 dukat eta 3 erreal emaDomingo Aizpururi etxea, bere teilatuarekin, amaitu ten bazizkion, Katalinari egindako zorra kitaturik geegin nahi zion. Horretarako egun hartan 6 dukat jaso ratuko zen. Lekuko Bartolome Etxabe, Joan Pagino
zituen, eta guztira 43 dukat eta 6 erreal ordainduak eta Joan “Gorri” Lizasoetakoa izan ziren (ikus [XVI.
m. (40-X) 10] agiria).
zituen Domingo Aizpuruk.
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1.43. Lizarraga, Izeta eta erkisketatarren
agiriak

Egun hartan, ordea, bi aldeek auzia arbitro epaileen
esku uztea erabaki zuten. Andres Mallabiak Azpeitiko
Joan Akemendi eskribaua izendatu zuen arbitro, eta
- 1540-III-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin Maria Lizarragak Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa.
Martin Lizarraga eta alaba Maria Lizarraga zestoarrak Hauek 30 eguneko epean epaia emango zuten, baina,
elkartu ziren. Maria Lizarragak auzia zuen Eibarko An- behar izanez gero, epea beste 20 egunez luzatzerik
dres Mallabiarekin, eta ordura arte Gipuzkoako korreji- izango zuten.
menduko Joan Herediak eta beste prokuradore batzuek
Bi arbitro epaileak ados ipintzen ez baziren, hiruegindako lana aita-alabek ontzat jo zuten.
garren epailea aukeratu ahal izango zuten. Bi aldeek
Horrez gain, ahalordea eman zieten Gipuzkoako konpromisoa hartu zuten epaia betetzeko, eta betetzen
korrejimenduko Joan Perez Arranibarkoari, Beltran ez zuenak 40 dukateko isuna ordaindu beharko zuen.
Arizmendiri eta Joan Martinez Untzetakoari, eta Va- Andresek eta Mariak, 25 urte bete zituzten ala ez ziur
lladolidko Kantzelaritzako Joan Lopez Arrietakoari, ez zekitelako, zin egin zuten konpromiso-agiriak zioJoan Otxoa Urkizukoari, Joan Ruiz Gamarrakoari eta ena bete egingo zutela.
Pedro Perez del Burgori.
Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Asentzio Joan Akertza, Esteban Artiga, Joanto Amezketa eta
Arretxe, Pedro Arretxe eta Domingo Arrona (ikus Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (40-V) 3] agiria).
[XVI. m. (40-III) 5] agiria).
- 1540-VI-2an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribaua- 1540-V-4an, Zestoan, Eibarko Andres Mallabia eta ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Zarauzko
Zestoako Maria Lizarraga elkartu ziren. Aurrean zituzten Martin Izeta eta Martin Esnal bere fidatzailea, eta,
Zestoako Esteban Eztiola eskribaua eta Zarauzko errol- bestetik, Debako Martin Aizarnazabal-Uzkanga. Dedako Joan Martinez Amilibikoa eskribaua. Andresek eta barrak 8 dukat eta 5 erreal maileguz eman zizkion
Mariak auzia zuten Gipuzkoako korrejidorearen aurrean, Martin Izetari, eta honek zorra hurrengo Eguberrietan
ordainduko zion.
Mariaren ohore eta birjintasuna zela medio.

92. irudia. Arroako
Erkisketabekoa.
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Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Nikolas Arizmendiri, Jeronimo Atxagari, Joan Perez ArraniMartinez Egiakoa, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa barkoari eta Joan Herediari, haren zorrak kobratu eta
auzietan ordezka zezaten.
lizentziatua eta Asentzio Arretxe.
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako
Jarraian Martin Izetak konpromisoa hartu zuen
Martin Esnal fidantza hartatik onik eta kalterik gabe Joan Akertza-Oliden eta Joan Egaña “Torres”, eta
ateratzeko, zor osoa Martin Izetarena zelako (ikus Zestoako Asentzio Arretxe.
[XVI. m. (40-VI) 2] agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
- 1540-VI-21ean, Zumaian, bertako Joan Arbestain Lope Irurek obligazio-agiria eman zion Joan Zugastieskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Iruñean bizi ri. Joan Zugasti Loperen auzi eta negozioetan zebilezen Maria Erkisketa, Maria Joango Erkisketa ama la herrian eta herritik kanpo egindako gastuak Lopek
alarguna eta Ana Erkisketa (Mariaren ahizpa). Maria ordainduko zizkion. Joanen soldatak, epaile, eskribau
edo prokuradoreak ordaintzeko gastuak, legegizoeta Ana Joan Erkisketa zenaren alabak ziren.
nei egindako ordainketak, etab. izan zitezkeen (ikus
Maria Erkisketari seniparteagatik aitaren eta ama- [XVI. m. (40-IV) 5] agiria).
ren ondasunetan zegokiona ordaindu zion Maria Joan- 1540-XII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrigo amak, hau da, 10 dukat, ohe osoa eta beste 6 dukat
ordaintzeko obligazio-agiria. Ana ahizpa Erkisketa ba- bauaren aurrean Aiako Maria Martin Gorriaran eta
serrira ezkontzen zenean emango zizkion amak obliga- Joan Irarramendi azaldu ziren. Maria Martinek eta
zioko 6 dukatak. Ondorioz, Maria Erkisketak ordain- Joanek elkarrekin Frantziska, Mariatxo eta Grazia
agiria eman zion amari, eta uko egin zien Erkisketan alabak izan zituzten.
izan zitzakeen beste eskubideei Ana ahizparen alde.
Joanek Maria Martini alabak hazteko 12 dukat orLekuko zumaiar hauek izan ziren: Frantzisko Ar- daindu zizkion, eta, gainera, 4 dukat balio zuen soilaureta, Joanes Urrutia eta Joanes Amezketa (ikus nekoa hurrengo Eguberrietatik urtebetera emateko
konpromisoa hartu zuen.
[XVI. m. (40-VI) 22] agiria).
- 1540-IX-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Madalena Zuube alargunak ahalordea
eman zien korrejimenduko Beltran Arizmendi, Jeronimo Atxaga eta beste hiru prokuradoreri. Madalenak
auzia zuen Zarauzko Maria Sorolarekin, eta prokuradoreek ordezkatuko zuten. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Migel Artazubiaga, Domingo Bengoetxea eta
Domingo Akoa (ikus [XVI. m. (40-IX) 14] agiria).

1.44. Irure, Gorriaran, Ezeolatza eta
goienetxeatarren agiriak

Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Aiako
Joan Etxeberria (Zestoako Martin Otxoa Ermukoaren mandazaina), Zestoako Asentzio Arretxe eta Arroako Domingo Baltzola (ikus [XVI. m.
(40-XII) 6] agiria).
- 1540-XII-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Azkoitiko Larraskanda baserriko
biztanle hauek azaldu ziren: Lope Ezeolatza zordun
nagusia, eta Estibalitz Ezeolatza aita, Maria Ezeolatza
emaztea eta Joan Oiarbide (fidatzaileak). Idiazabal eta
Segurakoak ziren.

- 1540-IV-6an, Arroan, Irao baserriaren inguruan EsObligazio-agiria eman zieten Lekeitioko Maria Peteban Eztiola eskribauaren aurrean Lope Irure aurkeztu zen. Lopek ahalordea eman zien Arroako Joan rez Igartzakoari eta Katalina Urrutiari, 10 dukat eta
Zugastiri eta Gipuzkoako korrejimenduko Beltran 2,5 erreal (edo 112,5 erreal) emateko. Erdia hurrengo
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urteko Pazko garizumakoan ordainduko zieten, eta
beste erdia hurrengo San Migel egunean.
Kopuru hura Lopek hartu zuen Katalinaren eskutik Martin Lopez Aulestikoari eman ziezaion, baina
Lopek beretzat hartu zuen, eta preso zegoen. Maria
Ezeolatzak, emakume ezkondua zelako, eta Lope
Ezeolatzak, 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuten
obligazio-agiriak zioena bete egingo zutela.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Domingo Aranguren, Bartolome Loiola,
Joan Erretzabal eta Fernando Amilibia.
Jarraian adierazi zutenez, Katalina Urrutiari auzigastuen 27 erreal eman zizkioten, eta gehiago gastatu
bazuen Lopek eta aitak ordainduko zioten. Gutxiago
gastatu bazuen, aldea zorrari kenduko zioten (ikus
[XVI. m. (40-XII) 15] agiria).
- 1540-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Katalina Goienetxea agertu zen. Ama
Milia Amilibia zena Debako Sasiola komentuan ehortzi zuten, eta testamentuan hango goardiano eta fraideei 10 dukat ordain ziezaietela agindu zuen. Bestalde, Loiolako etxeak 10 dukat zor zizkion Katalinari,
eta honek ahalordea eman zion Maria izeneko andre
azpeitiar batik, 10 dukatak Loiola etxekoei kobratu
eta Sasiolako fraide frantziskotarrei eman ziezazkien.

93. irudia. Debako Sasiola dorrea.

Lekuko Itxasoko Domingo Eztala erretorea eta
Pedro Ezeizmendi? morroia, eta Zestoako Joanes
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Ibañeta izan ziren (ikus [XVI. m. (40-II) 39] agiria).
Joanes Ibañeta eta Joanes Garratza apaizak eta Joan
Olazabal maisua (ikus [XVI. m. (40-XII) 21] agiria).
- 1540-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin Gasteizko Mendiola auzoko Joan Berroztegieta eta Debako Joan Lopez Sasiolakoa batxile1.45. Beste zenbait obligazio-agiri,
rra aurkeztu ziren. Joan Berroztegieta batxilerraren
kontratu, ahalorde eta agiri
maizterra zen, eta 4 dukat zor zizkion. Egun hartan
- 1540-II-24an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribaua- Zestoan obligazio-agiria eman zion Joan Lopezi, bi
ren bidez, Itxasoko Joan Sarriegik ahalordea eman urteko epean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
zien Itxasoko Pedro Sarriegiri eta korrejimenduko
Agirian lekuko hauek izan ziren: Frantzisko ZaraJeronimo Atxaga, Beltran Arizmendi, Joan Martinez
Untzetakoa eta Joan Heredia prokuradoreei. Joan te, Gipuzkoako merioordea, Migel Artazubiaga, ZesSarriegik auzia zuen Itxasoko Joan Mendigurenekin, toako alkate arrunta, eta Joan Otaegui, eta Arroako
Fernando Zubeltzu (ikus [XVI. m. (40-III) 2] agiria).
eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten.
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Ustez 1540. urteko apirilaren 19an, Zestoan, alkatearen eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean exekutaturiko ondasun batzuengatik Grazian Etxeandiak
bere eskaintza aurkeztu zuen (ikus [XVI. m. (40-IV)
22] agiria).
- 1540-VII-15ean, Zestoan, Ana Lasaok Esteban Eztiola eskribauaren bidez ahalordea eman zien
Asentzio Igartza senarrari, Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelaritzako
prokuradoreei. Beltran Arizmendi, Jeronimo Atxaga,
Joan Martinez Untzetakoa eta beste hiru ziren korrejimenduko prokuradoreak, eta Joan Otxoa Urkizukoa,
Joan Antezana eta beste hiru Kantzelaritzakoak.

- 1540-VIII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Joango Ganbara eta alaba
Katalina Akertza azaldu ziren. Katalinak Pedro Akoa
senarrak 1538-VIII-30ean emandako ahalordea zuen
agiri hura egiteko (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN
(1538-1539) liburuko [XVI. m. (38-VIII) 27] agiria).
Egun hartan, dirudienez, Pedro Akoari zor zizkioten 26 dukat (edo 9.750 marai) Maria Joango Ganbarak ordaindu zituen. Ondorioz, Katalinak ordainagiria
eman zion amari, eta ahalordea ere bai, kopuru hura
kobratzeko eskubideak emanez.

Katalina Akertzak, emakume ezkondua zelako, zin
egin zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela. LeAna Lasaok auzia zuen Etorragaraiko (edo Etorra- kuko Jakobo Ipintza, Martin Artzuriaga eta Domingo
zarko) Katalina Etorra, Gregorio Elizalde eta honen Urbieta apaiza izan ziren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 32]
emazte Maria Etorrarekin. Ana Lasaori, ama Domen- agiria).
ja Etorraren bidez, senipartea zegokion, eta gai horri
- 1540-VIII-27an, Zumaian, Joan Arbestain esburuz zuten auzia (ikus [XVI. m. (40-VII) 14] agiria).
kribauaren aurrean bertako Joanes Urrutia eta Doni- 1540-VIII-16an, Zumaian, Zumaiako Joan Arbes- bane Lohizuneko Joanikot Etxeberria azaldu ziren.
tain eskribauaren aurrean, Zestoako Joan Gorosarri eta Joanikotek Joanesi pinaza motako itsasontzia bere
Debako Joan Martinez Gorozikakoa eskribaua elkartu arraunekin erosi zion. Ordainetan 10 gurdikada erreziren. Joan Gorosarrik Joan Martinezi lehenago egin- txina eman zizkion, baina dobloia (2 dukat) zorretan
dako zorraren azken zatia (4 dukat eta 4 errealekoa) utzita. Zorra hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zion. Lekuko hiri zumaiar izan ziren (ikus [XVI.
urtebetera ordaintzeko obligazio-agiria eman zion.
m. (40-VIII) 40] agiria).
Lekuko Zestoako Joanes Ibañeta apaiza eta Zu- 1540-IX-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrimaiako Domingo Elormendi eta Joan Laurgain izan
bauaren aurrean San Joan Etxegarai ermandade-alkaziren (ikus [XVI. m. (40-VIII) 19] agiria).
te aizarnarra azaldu zen. Egun batzuetarako Bizkaira
- 1540-VIII-17an, Zumaian, Joan Arbestain eskri- joan beharra zeukan, eta bitarte horretarako Joan Pabauaren aurrean Arroako parteko burdinolako Joan gino zestoarra izendatu zuen ermandade-alkateorde.
Perez Sasoetakoa olagizonak obligazio-agiria eman San Joanek zituen ahalmen berak izango zituen.
zion Debako Joan Sorazuri. Olagizonak Joan SoraLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Migel
zuri 27 kintal burdinaren balioa maileguz hartu zion
dirutan eta ikatzetan, eta zorra burdinak Narruondoko Artazubiaga, Frantzisko Artiga eta Pedro Baltzola
errenterian hurrengo Eguberrietan emanda ordain- (ikus [XVI. m. (40-IX) 31] agiria).
duko zion.
- 1540-X-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zumaiar hauek izan ziren: Fernando Agi- bauaren aurrean Arroako Joan Baltzola eta Debako
rre, Joan Gurmendi eta Fernando Arteaga (ikus [XVI. Pedro Elorriaga elkartu ziren. Pedrok Joani, 12,5
dukatean, hezitako idi parea erosi zion, bere akats
m. (40-VIII) 22] agiria).
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guztiekin. Zorra hiru epetan ordainduko zion Pedrok: 1540-IV-8an eman zien ahalordea Zestoako prokura1541. urteko zaldun-inaute egunean 2 dukat; 5 dukat doreei. Bertan zen Alvar Perez de Navia korrejidorea.
1541eko abuztuko Andre Mariaren egunean; eta 5,5 Zestoako prokuradore Domingo Arrona izan zen.
dukat 1541. urteko Eguberri egunean.
Apaizek Errezil aldean zituzten zenbait ohelagun
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes atxilotuta izandako labankadei eta korrejimenduko
Garratza eta Frantzisko Artiga zestoarrak, eta Domingo gorabeherei buruzko gaia aztertu zuten. Halaber merioordeei egindako salaketak eta beste hainbat gai ere.
Areitzaga arroarra (ikus [XVI. m. (40-X) 12] agiria).
Gainera Batzar Nagusiek eskea egin zioten Frantziako
- 1540-XII-19an, Zestoako errebalean, Esteban erregeari, Domingo Zulaika eta Meltxor Artazubiaga
Eztiola eskribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Ai- (Zestoako Blas Artazubiagaren semea), Frantziako
zarnazabalgo Joan Esnalek Zestoako Maria Otxoa erregearen baroiaren galeretan preso zeudelako4.
Akertzakoari (Frantzisko Olazabalen emazteari) zorretan 3 dukat eta 3,5 erreal balio zuten oihalezko
Hurrengo Bidaniko Usarragan Batzar Bereziak
arropak hartu zizkion. Joan Esnalek zorra hurrengo izan ziren. 1.3.3 atalean adierazi dugunez, Zestoako
urteko zaldun-inaute egunean ordainduko zion. Le- Kontzejuak 1540-VII-25ean eman zien ahalordea
kukoetako bi Asentzio Arretxe eta Martin Akoa izan bere prokuradoreei.
ziren (ikus [XVI. m. (40-XII) 18] agiria).
Gero Probintziaren Batzar Nagusiak Mutrikun
izan ziren, azaroaren 14a eta 24a bitartean. Korre1.46. Gipuzkoako Batzarrak eta beste
jidorea bertan zela egin ziren Batzarrak, Zestoako
zenbait gai
prokuradore Domingo Arrona izanik. Arroako KristoGipuzkoako 1540. urteko Batzar Nagusiak Bergaran bal Artzubiagak eskatuta, lehenago Hondarribiko Baizan ziren, apirilaren 10etik 15era bitartean. Lehenago tzar Nagusietan emandako agindu batez jardun zuten.
1.3.3. atalean adierazi dugunez, Zestoako Kontzejuak Martin Akertzak zuhaitzak ebakitzeaz zioena entzun

94. irudia. Bidaniko
Usarragazar.
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arte Kristobali agindua etenda eduki zezala agintzea laren 19an, egin zuen Iruñeko Pedro Pacheco apezpikuak Zumaiara bisita, eta bertako eliza eta ermitak
erabaki zuten.
ikuskatu zituen8.
Blas Artazubiagaren seme Meltxor Artazubiagaren aldeak jakinarazi zienez, turkoek galeretan pre1540. urtean sortu zen Urola ibaiaren ertzean Oiso zeukaten, baina askatzeko tratuak eginak zeuden. kiako Errenteria ondoko ontziola, 86 urteko bizialdia
Batzar Nasgusiei dirua Cadiza bidal zezatela eskatu izan zuena9.
zien. Batzar Nagusiek dirua eman zuten, lehenago
1.11 atalean 1540-XI-17ko agirian zehaztu dugunez.
Arrantzari dagokionez, Galiziara eta Irlandara
Bestalde, San Joan Etxegarai ermandade-alkate zes- joaten zirenean kapital handiak behar izaten zituzten
toarra bertan izan zen, eta 1.642 marai eman zizkio- bidaiak finantzatzeko. Ternuara 1534-1540. urteez
ten. Zestoako Migel Artazubiaga alkateari 835 marai geroztik maiz joaten ziren. Bakailaoaren arrantzaldia
eman zizkioten, lapur famatu bat hiltzera kondenatu udaberrian eta udan izaten zen, eta balearena urtarrila
eta hiltzeagatik. Joan Arronari 317 marai eman ziz- arte luzatzen zuten10.
kioten etxea erre egin zitzaiolako6.
Bestalde, 1540. urtean Oñatiko Unibertsitatea eraiUrte hartan, Urola ibai ondoko ontzioletako jar- ki zen, gero hainbat aditu eta jakitunen prestakuntzan
duera goraka hasi zen7. Hain zuzen urte hartan, irai- hain garrantzitsua izan zena11.
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2. OHARRAK
1383. urtean Zestoako hiribildua eraikitzeko emandako hiri-gutunean, Arrasatetik Getariara zihoan bide
ondoan eraikiko zutela zehaztu zen. 1540. urteko Biozkornako bidearen auzian Zumaia agertzen da bidearen
amaiera gisa, eta ez Getaria.
1

Segurarrek ahaleginak egin zituzten 1540. urte inguruan ahalik eta bidaiari gehienak San Adriandik eta
Segurako hiribildutik pasa zitezen. 1864. urteko abuztuan ireki zen Nafarroako Olazti eta Beasainen arteko
Norteko trenbidea, baina orduan segurarrek kontrako portaera izan zuten, hau da, trenbidea herritik ez
igarotzeko ahaleginak egin zituzten. Horren ondorioz, Otzaurtetik Segura inguratuz eta bide luzeagoa eginez,
Zumarragaraino doa trenbidea, eta hortik Beasaina, Otzaurte - Segura - Beasain bidea askoz laburragoa izan
arren.
2

XX. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos fenecidos. 2.669/1 (192a,
192i, 194i, 220i, 221a, 221i, 353i, 390a, 390i folioak).
3

XX. 1540. Copia del Registro de la Junta General celebrada por el mes de Abril en Vergara. Gipuzkoako
Artxibo Orokorra. Tolosa. JD AM 2,5. (1-18. or.).
4

XX. Año de 1540. Registro de la Junta General celebrada en la villa de Motrico el mes de Nobiembre de
1540. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. JD AM 2,6. (1-12. or.).
5

ODRIOZOLA OIARBIDE, L. La construcción naval en Zumaia, siglos XVI-XX, in Zumaia 650 urte.
Hitzaldiak. Zumaia, 1999. (34. or.).
6

7

ETXEBARRIA, A. I. Puntos religiosos de Zumaia, in Zumaia 650 urte. Hitzaldiak. Zumaia, 1999. (64.

or.).
ELUSTONDO, A. Zumaiaren mila urteko bilakaera. in Zumaia 650 urte. Hitzaldiak. Zumaia, 1999. (121,
122. or.).
8

ODRIOZOLA OIARBIDE, L. Zumaia 650 urte. Historia de Zumaia. Zumaiako Udala. Zumaia, 1998.
(354. or.).
9

10

IMIZCOZ, J. M. Muga berrien bila, in Donostiaren Historia. Miguel Artola argit. Donostia, 2001. (58.

or.).
11

AROZENA, F. Guipuzcoa en la Historia. Minotauro argit. Madril, 1964. (184. or.).
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