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1. 1541. URTEA
1.1. Zestoarren testamentuak

Joanes Ibañeta lekukoak ere antzera erantzun
zuen; baita Joanes Garratzak ere. Esteban Eztiola eskribauak Mariatxo Ipintzari euskaraz jakinarazi omen
1.1.1. Mariatxo Ipintzaren testamentua
zion, lekukoen aurrean, testamentuan idatzitako guz- 1541-II-4an, Zestoan, Joan Martinez Amilibikoa tia, eta hark onartu egin omen zuen.
alkateordearen (Joan Martinez Olotzagakoa alkate
Joan Igartza maisu barberuak ere bere sinadura
izanik), eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ana
eta beste lekukoenak ezagutu zituen testamentuaren
Ipintza (Fernando Olazabalen emaztea) azaldu zen.
azalean, eta ontzat eman zuen. Gauza bera egin zuen
Anak zioenez, hiru egun lehenago Mariatxo Ipin- Bartolome Loiolak ere. Esteban Eztiola eskribauak
tza izeba hil egin zen, eta 1540-VII-20an testamentu ere berak idatzitako testamentua zela aitortu zuen.
itxia egin zuen (ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN
Ondoren, alkateordeak testamentua ireki zezatela
(1540) liburuko [XVI. m. (40-II) 23] agiria).
agindu zuen, eta Esteban Eztiola eskribauak lekuko
Testamentu-betearazle Ana Ipintza, Joan Perez guztien aurrean irakurri egin zuen Mariatxo Ipintzak
Idiakaitz-Lilikoa eta honen emaztea zirenez gero, egindako testamentua.
Anak alkaeordeari testamentu itxia aurkeztu eta, bere
Ana Ipintzak alkateordeari kopia bat edo gehiago
aginpidea erabiliz, ireki zezala eskatu zion.
(beharko zituenak) eskatu zizkion, eta Joan Martinez
Alkateordeak testamentu itxi eta zigilatua eskuetan Amilibikoak agindua eman zion eskribauari behar
hartu eta ezer susmagarririk ez zuela ikusita, azalean adina kopia zegokien pertsonei eman ziezaien.
sinatuta zeuden lekukoei zin eginarazi zien, testamenHurrengo egunean, otsailaren 5ean, Migel Artazutu hura benetakoa zela aitor zezaten. Lekukoak hauek
ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa, Joanes Garratza biagak, lekuko izanak, testamentua aztertu eta ontzat
eta Joanes Ibañeta apaizak, eta Bartolome Loiola eta eman zuen.
Joan Igartza maisu barberua. Zinean lekuko hauek
Mariatxo Ipintzak testamentuan agindua eman
izan ziren: Domingo Urbieta, Domingo Arrona eta
zuen haren gorputza Zestoako elizan (gurasoen eta
Joan Amilibia hargin-maisua.
ahizpen hilobian) ehortz zezaten. Han egingo zizkioMigel Artazubiagak, Joan Ernataritzek eta Kle- ten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta
mente Aisoro apaizak ere aurreko urtean sinatu bigarren urteurrena.
zuten testamentu itxiaren azalean, baina egun harLimosna hauek eman zituen: kristau gatibuak
tan ez zeuden Zestoan. Joan Ernataritz itsasoz Andaluziara joana zen, Migel Artazubiaga Getariara askatzeko, erreal bat; Zestoako elizari, 2 dukat; Aijoana zen eta Klemente Aisorok denboraldia zuen zarnako elizari, 6 erreal; Santa Engraziako ermitari,
2 erreal (langileei ordaintzeko); Sasiolako San Franherritik kanpo.
tziskoren komentuari, dukat bat; eta Arroako elizari,
Joan Otxoa Artazubiagakoak testamentu itxiaren erreal bat.
azalean bere sinadura eta beste lekukoenak ezagutu
Zestoako elizan 30na meza emango zituzten zazzituen; baita Esteban Eztiola eskribauarena ere. Tespi apaiz hauek haren arimaren alde: Esteban Aisoro
tamentuan ezer susmagarririk ez zegoen.
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1. irudia. Ipintza
baserria (desagertua).

bikarioak, Joan Martinez Lilikoak, Klemente Aiso- mehatz aipatu zituen. Gainera Zestoako ospitaleari 2
rok, Domingo Urbietak, Joanes Ibañetak, Joanes Ga- erreal eman zizkion.
rratzak eta Antonio Lizarraratsek.
Tetamentuan Mariatxo Ipintzak oinordeko uniOndoren Mariatxo Ipintzak egin zizkioten eta ko- bertsal Ana Ipintza iloba izendatu zuen, eta testamenbratzeko zuezkan zorrak zerrendatu zituen: Grazia tu-betearazle Ana bera, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Perez Baltzolakoak, Joan Blasen alargunak, 14 kintal eta honen emaztea (ikus [XVI. m. (41-II) 4] agiria).
burdina zor zizkion; Maria Martinez Altzolaraskoaren
oinordekoek, 10 kintal burdina; Graziana Zabalak, 1.1.2. Ana Lasaoren testamentua
Kristobal Artzubiagaren emazteak, 4 dukat (zilarrezko zinta bahituran zeukan); Fernando Olazabalen - 1541-II-7an, Zestoako errebalean, Ana Lasaoren
emazte Ana Ipintzak (Mariatxoren ilobak) 5 dukat etxean Esteban Eztiola eskribaua agertu zen. Beleta 4 erreal; Joan Gorosarrik, 2 dobloi; Madalena tran Iraetaren Ana Lasao alarguna gaixo zegoen,
Zuubek, Martin Lizasoren alargunak, 2 dukat (zoron- eta testamentu bidez bere ondasunen herenaren eta
ga berria eta zilarrezko zintatxoa bahituran zeuzkan); bostenaren hobekuntza alaba Grazia Iraetari eman
Gregorio Arano mazolariak, 18 erreal, eramandako zion.
urdaiagatik; Pedro Martinez Baltzolakoak eta Joan
Amak ondasun hauek zeuzkan: bizi zen errebalePerez Areitzagakoa suhiak, 160 txanpon urdaiagatik;
Debako Maria Erramunek (Martin Ipintzaren emaz- ko etxea baratzearekin, Gezatedia izeneko sagastiaren
teak) 2 dobloi (Maria Ruiz neskameak emanda arro- ondoko baratzea, Artigako sagastia eta Zabaleta basepak bahituran zeuzkan); Martin Artzuriaga merioak, rria bere ondasun guztiekin.
dukat bat, Joan Fernandez Dornutegikoak eta anaia
Amak, bizi zen artean, ondasun guztien gozameDomingo Fernandez Dornutegikoak ordaintzeko; eta
naren erdia hartuko zuen, eta hiltzen zenean Grazia
Kristobal Uzkangaren alargunak, 2 erreal.
Iraeta alabarentzat eta honek izaten zuen senarrarenOndoren Mariatxo Ipintzak etxean zeuzkan arro- tzat izango zen. Alabak egin beharko zizkion hiletak
pak, izarak, mantalak, platerak eta tresneria zehatz- eta elizkizunak.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats, Migel Artazubiaga eta Domingo Garratza (ikus
[XVI. m. (41-II) 9] agiria).
1.1.3. Maria Perez Baltzolakoaren testamentua
- 1541-III-2an, Zestoan, Maria Perez Baltzolakoak
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez bere testamentua egin zuen. Hiltzen zenean Zestoako elizan, bere
etxearen hilobian, ehortziko zuten, eta bertan egingo
zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena.

Maria Perezi zenbait pertsonak guztira 16 dukat
inguru zor zizkioten, eta haien xehetasunak Pedro
Altzolarats semeak bere liburuan zeuzkan. Joan Martinez Lasaokoaren, Joan Otxoa Urangakoaren eta
Martin Otxoa Irarrazabalgoaren aginduz linazia saldu
zuen Maria Perezek, eta Pedro semeak zeuzkan kobratu gabe zeuden ordainagiriak. Pedro semeak, gainera, idatzita zeuzkan Maria Perezek bere ahizpei eta
senideei ematekoak ziren arropak eta oihalak.

Maria Perez hiltzen zenean, haren zilar, ohe, arreo,
arropa eta tresneriaren inbentarioa egingo zuten. Maria Perez Bidaurretakoaren aginduz ere linazia saldu
Limosna hauek utzi zituen: gatibu zeuden kristauak zuen, eta Zestoako elizan 6 meza emango zituen apaiz
askatzeko, zilarrezko 4 erreal; elizako Gurutze san- batek Maria Perez Baltzolakoaren kontzientzia segurtuaren irudia berniztatzeko eta urreztatzeko eta beste tatzearren.
Gurutze-irudi bat egiteko 6 dukat; Aizarnako elizaPedro Altzolarats semearen eta Ana Olazabal errairi, dukat bat; Santa Engraziari urrezko goleta, izara
eta harizko oihala; San Migel Aizarnazabalgoari, 2 naren alaba Katalinari ohe bat utzi zion. Ondasun hoerreal; Arroako Santa Anari, Beaingo San Lorenteri riez gain Maria Perezek berea zuen Pagiogoikoa baseeta Itziarko elizari, bina erreal; eta Zestoako ospita- rria, bertako ondasun eta ganaduekin.
leari, harizko arropak eta ohe-jantziak
Maria Perez Baltzolakoak herenaren eta bostenaSasiolako San Frantziskoren komentuko fraideek ren hobekuntza seme Pedro Altzolaratsi eman zion,
20 meza errezatuko zituzten haren arimaren alde, eta eta hau izendatu zuen oinordeko unibertsal. Maria Pedukata emango zieten. Aizarnako elizan Santa Kata- rezek bere seme Joan Perez Altzolaraskoari, Frantzislinaren aldarean Joanes Potzuetak 22 meza erreza- ko Altzolaratsi eta Domingo Altzolaratsi ohe oso eta
tuko zituen haren Pagio baserrikoen arimen alde, eta berri bana utzi zien, eta bina zoronga ere bai.
dukata ordainduko zioten. (Aizarnako Santa Katalina
Joan Perez Altzolaraskoa seme zaharrena Indiehonek Sinai mendiko Santa Katalina eta tenplarioak
gogorarazten ditu). Zestoako elizan Maria Perez Bal- tan zen, eta Frantzisko eta Domingo adin txikikoak
tzolakoaren arimaren alde 30na meza emango zituzten ziren. Beraz, Maria Perezek aita Pedro Martinez Balzazpi apaiz hauek: Esteban Aisoro bikarioak, Domin- tzolakoari ahalordea eman zion 10 urteko epearen
go Urbietak, Antonio Lizarraratsek, Joanes Ibañetak, barruan aipatutako hiru semeei zenbateko senipartea
Klemente Aisorok, Joanes Garratzak eta Joan Marti- zegokien erabakitzeko.
nez Lilikoak. Bakoitzari 8 erreal emango zizkioten.
Pedro Altzolarats legezko seme-alabarik gabe hilAizarnako elizan 30na meza emango zituzten Joan tzen bazen, Frantzisko semea izango zen oinordeko,
Otxoa Artazubiagakoa erretoreak, Joanes Potzuetak eta eta Frantziskorik ezean Domingo, eta Domingo ezean
Joanes Ipintzak. Horiez gain, Zestoako elizan 30 meza Joan Perez semea. Seme bakoitari zekor bana eman
“itxi” emango zituen Antonio Lizarraratsek edo honen zien Maria Perezek.
ordezkoren batek. 5 dukat ordainduko zizkioten. GaiLehenago Joan Blas Orio zenak Joan Perez Altzonera, Zestoako elizan mezak abestuak emango zituzten
laraskoari 9 dukat ordaindu zizkion, jantzitarako eta
haren arimaren alde, eta 2 dukat ordainduko zituzten.
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ehortziko zuten, bere etxearen hilobian, eta han egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.
Zazpi apaizek Zestoako elizan 30na meza emango zituzten haren arimaren alde. Hauek ziren apaizak:
Esteban Aisoro bikarioa, Joan Martinez Lilikoa, Joanes Ibañeta, Joanes Garratza, Domingo Urbieta, Antonio Lizarrarats eta Klemente Aisoro.
Ana Ipintzak limosna hauek eman zituen: gatibu
zeuden kristauak askatzeko, zilarrezko 2 erreal; Zestoako elizari 6 dukat; Aizarnako elizari dukat bat; eta
Santa Engraziari, Aizarnazabalgo San Migel elizari,
Arroako Santa Anari eta Itziarko elizari bina erreal.
Sasiolako San Frantzisko komentuari ere eman zion
limosna.
Anak hiru erromeria zeuzkan aginduta: Santa Marina, San Pelaio eta Arantzazuko Andre Mariarengana. Pertsona bat joango zen leku horietara.

2. irudia. Baltzola baserriaren armarria.

beste zerbaitetarako. Joan Blasen oinordekoei Joan
Perez semeak bere senipartetik ordainduko zien.
Maria Perez Baltzolakoaren Joan Perez Altzolaraskoa senarra aspaldian Indietan zebilen, baina itzultzen
bazen, semeek obeditu egingo zioten. Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen Maria Perezek: Pedro
Martinez Baltzolakoa aita, Pedro Altzolarats semea,
Domingo Lizarrarats zaharra eta Joan Perez Areitzagakoa. Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats zaharra, Migel Artazubiaga eta Jakobo
Ipintza eskribaua (ikus [XVI. m. (41-III) 2] agiria).

Ondoren Ana Ipintzak zeuzkan zorrak aipatu zituen:
Joan Otxoa Artazubiagakoari 22 erreal, eta urrezko
Gurutzea Indietako makilaz bahituran zeukan Joan
Otxoak; Madalena Artzubiagari 15 erreal; Ana Baltzolari (Joan Perez Areitzagakoaren emazteari) 2 dukat;
Maria Perez Baltzolakoari 2 dukat; Maria Migelez
Ipintzakoari 2 dukat; eta Pedro Altzolaratsi 2 dukat.
Lehenago Ana Ipintzak Joan Perez Urkiakoari
(Anaren anaia zela zioenari) 6 dukat eman zizkion.
Jakobo Ipintzak 4 dukat eman eta bahituran urrezko 7
eraztun hartu zizkion Anari.

Gero Ana Ipintzak kobratzeko zeuzkan zorren
zerrenda egin zuen: Azpeitiko Maria Martinez Lasaokoak 4 dukat zor zizkion gariagatik; Maria Perez
Antziakoak? 20 erreal, emandako gariagatik; Maria
Martinez Lasaokoak beste 16 anega gari, Anaren
neskame Katalina Lizarraratsek emanda; Azpeitiko
1.1.4. Ana Ipintzaren testamentua
Katalina Iturrik 3 anega gari; Maria Martinez Oli- 1541-III-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- dengoak 6 erreal; Maria Joanes Ibañetakoak 4 erreal;
bauarekin bidez Ana Ipintzak (Fernando Olazabalen Iribarrenekoek 2 erreal; eta Maria Martinez Lilikoak
emazteak) testamentua egin zuen. Zestoako elizan beste zerbait. Maria Asentzio Olanikoari? zilarrezko
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enez, Fernando Olazabal senarrari urrezko 7 eraztun
eta 10 dukat eman zizkion, baina klausula hura aldatu
egin zuen. Eraztunak oinordekoarentzat izango ziren,
Joan Perez Areitzagakoaren Katalina alabari 12 eta Fernando Olazabal senarrari 30 dukat emango zizerreal zor zizkion, eta Grazia Iraetari? 2 erreal. Maria kioten.
Ipintzari soineko morea utzi zion, eta Fernando OlaFernandok bere arropak ere hartuko zituen. Soinzabal medikuari 2 dukat emanak zizkion maileguz.
eko gorria Zestoako elizarentzat izango zen, Santa
Haiek kobratu egingo zituzten.
Anaren aldarean ipintzeko. Fernando ondasunik gabe
Ana Ipintzak Marina Diaz Zumaiakoari 8 anega hiltzen bazen, Anaren ondasunetatik ordainduko ziren
gari zor zizkion, eta anega erdia baba ere bai, anega- hiletak eta elizkizunak. Testamentuaren gainerakoa
ren prezioa 7 erreal baino gutxiagokoa izanik. (He- berretsi egin zuen Ana Ipintzak, lekuko apaiz hauek
men “baba” izena lehen aldiz aipatzen da, eta badirudi izanik: Joanes Ibañeta, Joanes Garratza eta Domingo
Urbieta (ikus [XVI. m. (41-III) 3] agiria).
Amerikatik etorritako “indabaz” ari dela).
6 koilara emanak zizkion, baina Maria Martinez Lilikoarenak ziren.

Joan Ezenarroren Grazia alabari 6 dukat utzi zizkion, eta Debako Fernando Arantzari 2 dukat. Grazia
Ipintzari ohe bat eman zion. Mariatxo Ipintzak bere
testamentuan agindutakoa ere bete egingo zuten, eta
Fernando Olazabal senarrari lehenago aipatutako
urrezko 7 eraztun emango zizkioten; baita 10 dukat
eta arropa guztiak ere.

1.1.5. Maria Joango Ganbararen testamentua
- 1541-IV-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Maria Joango Ganbarak testamentua egin
zuen. Zestoako elizan ehortziko zuten, Maria Perez
Legoiagakoa ama zegoen hilobian. Bertan egingo zizkioten hiletak, urteurrenak eta gainerako elizkizunak.

Maria Joangoren arimaren alde Joanes Ibañeta
Martin Esteban Makatzagaren zilarrezko katilua
zeukan, eta 20 erreal kobratuta itzuli egingo zioten. apaizak 60 meza emango zituen, eta Joanes Garratzak
Fernando Olazabal senarra hiltzen zenean hiletak Ana beste 30. Sasiolako San Frantziskoren monasterioan
16 meza emango zituzten fraideek 8 errealen truke.
Ipintzaren ondasunetatik ordainduko zituzten.
Ana Ipintzak oinordeko unibertsal Frantzisko Altzolarats izendatu zuen, Joan Perez Altzolaraskoaren
eta Maria Perez Baltzolakoaren semea. Baldintza bat
bete beharko zuen, hau da, ezkondu eta Ana Ipintzaren etxean bizi beharko zuen. Bestela oinordeko Domingo Altzolarats anaia izango zen, eta bestela Joan
Perez Areitzagakoaren eta Ana Baltzolaren alaba bat.

Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askatzeko, erreal bat; Zestoako elizari, dukat bat; eta
Zestoako ospitaleari, ohea janzteko lau izara multzo
berri.

Maria Joangok kobratzeko zeuzkan zorrak hauek
ziren: Maria Perez Arronakoari (Beduako andreari),
14 dukat; Santxa Gesalagari, dukat bat; Grazia ArAna Ipintzak beste zenbait zor eta agindu ere aipa- tigari (Kristobal Zelaietaren alargurnari), dukat bat;
tu zituen. Testamentu-betearazle Pedro Altzolarats eta Sauztitza Portukoari, 6 txanpon; Maria Artiga errainJakobo Ipintza izendatu zituen. Lekuko zestoar hauek ak zekien pertsona bati, 3 dukat; Madalena Etorrari,
izan ziren: Joanes Garratza, Domingo Garratza, Pedro 8 erreal; eta Martin Zubiaurreri, dobloi bat (2 dukat).
Altzolarats eta Jakobo Ipintza.
Ondoren Maria Joango Ganbarak bere beste ondaAna Ipintzak bi egun geroago kodiziloa idaztarazi sun batzuk izendatu zituen: 6 dukat dirutan, bi ohe
zion Blas Artazubiaga eskribauari. Testamentuan zio- janzteko bi izara multzo oso eta bost oherentzako
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3. irudia. Zestoako
elizaren korupea.

Arroako Joan Sorazu bikarioaren bidez bere ondaizara erabiliak. Halaber, 30 kanako zoronga berria
sunen eta aginduen txostena egin zuen, eta hura ontzat
zeukan, 10 kanako beste bat eta etxeko tresneria.
emanez, bertan agindutakoa bete egingo zuten.
Testamentu-betearazle honako hauek izendatu ziBere ondasunen oinordeko unibertsal semeak izentuen: Marina Artiga erraina (Joan Arretxe semearen
emaztea) eta Joanes Ibañeta apaiza. Oinordeko uni- datu zituen: Joaniko, Txomin eta Martin Akertza sebertsal Joan Arretxe semea izendatu zuen (Joan Perez meak (alabarik ez zuen). Haientzat izango ziren Ana
Arretxekoarekin izandako seme naturala). Joan Arre- Lizarrarats amak bere ezkontzara ekarritako ondatxe semeak ezingo balu, oinordeko unibertsal Joaniko sunak, hau da, 185 kintal burdina, 11 ontza inguruko
Zelaieta izango litzateke (Kristobal Zelaietaren eta katilua eta 4 ohe. Martin Akertza senarrak eta honen
Grazia Artigaren semea), baina Marina Artiga errai- ama Maria Joango Akertzak onartu egin zuten Anak
naren senideren batekin ezkondu beharko zuen. Mari- aitortu zuena.
na Artigak hautatuko zuen senidea.
Oinordeko izateko semerik ez balego, txostenean
Joaniko Zelaietan onartuko ez balu, Marina Artigak izen- agindutakoa bete ondoren, aipatutako kintal eta ondadatuko luke senide oinordekoa. Testamentuan lekuko ho- sunak jatorrizko enborrera itzuliko ziren. Testamentunako hauek izan ziren: Joanes Garratza, Domingo Garratza betearazle senar Martin Akertza eta anaia Joan Lizarrarats izendatu zituen. Lehenago egindako testameneta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (41-IV) 27] agiria).
tu guztiak baliogabetu egin zituen.
1.1.6. Ana Lizarraratsen testamentua
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Debako
- 1541-XII-1ean, Arroako Akertza baserrian, Esteban Migel Zulaika-Etxeberria eta Kristobal Zulaika (DoEztiola eskribauaren bidez Ana Lizarraratsek testa- nostiako Migel Igartzaren semea).
mentua egin zuen. Martin Akertzaren emaztea zen,
Arroako Joan Sorazu bikarioaren bidez Ana Lizaeta hiltzen zenean Arroako elizan, Akertza etxearen
hilobian, ehortziko zuten. Han egingo zizkioten ohiko rraratsek egindako txostenean, zenbait agindu eman
zuen. Limosna hauek eman zituen: Arroako San
hiletak eta elizkizunak.
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Esteban elizako sagrarioa egiteko, dukat bat; Andre Mariaren aldarerako izara bat; lepoan erabiltzen
zuen Gurutzea Santa Anaren irudian ipintzeko; gatibu
kristauak askatzeko, erreal bat; Itziarko elizarentzat,
erreal bat; Elorriagako San Sebastian ermitari, erreal
erdia; San Lorenteko ermitari, erreal erdia; eta Santa
Marinari, ereal erdia.

dukat. Lekuko hauek izan ziren: Joan Perez Areitzagakoa, Joan Oliden gaztea eta Pedro Lartzabal?-Arimasagasti (ikus [XVII. m. (41-XII) 1] agiria).
1.1.7. Joanes Ipintza apaizaren kodiziloa

- 1541-XII-2an, Aizarnan, gaixo zegoen Joanes
Ipintza apaizak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez
Arroako elizan bikarioak 2 aldiz 30 meza emango kodiziloa erantsi zion aurreko urtean egindako teszituen haren arimaren alde, eta beste horrenbeste ere tamentu itxiari (ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN
bai (guztira 4 x 30 = 120 meza). Arroako bi serorei (1540) liburuko [XVI. m. (40-XI) 11] agiria).
erreal bana emango zieten. Horretarako Anaren soineKodiziloan zioenez, Joanes Ipintzak testamentu
ko eta arropekin zer egin ere zehaztu zuen. Hauek ziren onuradunak: Maria Joango Akertza amaginarreba, itxia egin ondoren oihal berde iluna eta emakumeMaria Joanes Lizarrarats ahizpa, Grazia Azkaeta ahi- jantzi beltza saldu egin zituen. Maria Joan Legardari
zpa, Maria Joanes Zelaia iloba, Maria San Joan Etxe- bahituran hartuta zeukan kapa beltza, berriz, Maria
berria, etxeko Katalintxo, Maria Lizarrarats sasiko Joanek zorra ordaindu eta berreskuratu egin zuen.
ahizpa, eta Domingo Olearen Domikutza Olea alaba.
Testamentuan Maria Zuube zerbitzariari dirua
Anaren semeak testamentua egiteko adina baino eta lihoa agindu zizkion, baina Mariak zerbitzualehen hiltzen baziren, hark ezkontzara ekarritako do- ri utzi egon zion bere soldatak kobratuta, eta Joatea jatorrizko enborrera itzuliko zen, baina ohe bat eta nesek testamentuan agindutakoa baliogabetu egin
30 kintal burdina Martin Akertza senarrarentzat gera- zuen. Orduan Domenja Igartza zen zerbitzaria, eta
hari intxaurrezko kutxa handia, aulki bat eta kutuko ziren.
txa txiki bat agindu zizkion; baita suil-burdinak,
Anak zioenez, Azkaetako Maria Joanez Lizarraras- eta koralezko aleak eta zilarrezko gurutzea zituen
koa ahizpari 20 dukat zor zizkioten, eta Joan Uraini 6 arrosarioa ere. Halaber zegokion bidezko soldata.

4. irudia. Lizarrarats
etxea.
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Domenja Igartzarentzat izango ziren Joanes Ipin- 1.2. Zestoako eta inguruko ezkontzatzarentzat Apategin hamarrenengatik jasotako li- kontratuak
hoen erdia.
1.2.1. Domenja Etxegarairen eta Domingo
Maria Martinez Iribarrengoak, egin zizkion lanen- Ezenarroren ezkontza
gatik, aipatutako lihoen beste erdia emango zioten.
Joanes Ipintzaren otoitz-orduen liburua Joanes Pot- - 1541-I-13an, Azpeitiko Badiolan, Esteban Eztiozuetari emango zioten.
la eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik Maria
Fernandez Edarritzagakoa (Joan Etxegarairen alarguTestamentuan Zestoako elizan hainbat meza haren na), eta, bestetik, alaba Domenja Etxegarai eta honen
arimaren alde ematea agindu zuen. Aizarnako Joan senar Domingo Ezenarro. Bi hauek lehenago ezkondu
Otxoa Artazubiagakoa erretoreak Zestoan ordez Ai- ziren, eta ezkontza-kontratuak zioena euskaraz adierazi zion Esteban eskribauak Maria Fernandezi.
zarnan eman ahal izango zituen 10 meza.
Honek onetsi egin zuen kontratua, eta konpromisoa hartu zuen doteko dukat, ohe, arropa eta ganaduak
adierazitako epeetan ordaintzeko. Maria Fernandezek
alaba Domenja Etxegarairi herenaren eta bostenaren
hobekuntza eman zion, baina Domenjak egingo zizkion, ama hiltzen zenean, hiletak eta elizkizunak AiBlas Artazubiaga eta Joan Indoren borondatez, zarnako elizan.
Joanes Ipintzak Joan Otxoa Gorosarrikoa zenaren
Senar zenak izendaturiko fidatzaileak kontratu hartaupela eduki zuen, eta jabeari itzuliko zioten. Madalena Arronak 8 erreal zor zizkion, baina bi oilanda tik onik ateratzeko konpromisoa ere hartu zuen. Lekuko
(6 txanpon balio zutenak) eman zizkion. Joanesek honako hauek izan ziren: Azpeitiko Arnaot Aleman maieta Maria arreba zenak mahuka batzuk bahituran su zirujaua, eta Zestoako Martin Esteban Makatzaga eta
zeuzkaten. Batak zilarrezko 12 xafla zituen, eta bes- Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (41-I) 13] agiria).
teak 11.
- 1541-XII-30ean, Zestoako Edarritzagabarrenan,
Errezilgo Martin Eizagirrek edo Joan Eizagirrek 16 Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi
dukateko zorra ordaindu egin zion. Etxeberriko Ana zuen. Senarra Domingo Ezenarro zen, Martin EzeZabala andreak zor zuena ere ordaindu zion. Migel narroren eta Katalina Ezenarroren semea. Emaztea,
Artazubiagaren Ana Aisoro emazteak ere 3 dobloiko berriz, Domenja Etxegarai, Azpeitiko Badiolan bizi
ziren Joan Etxegarairen eta Maria Fernandez Edarri(6 dukateko) zorra ordaindu egin zion.
tzagakoaren alaba.
Zumaian bizi zen Martitza Ipintzari testamentuan
Martinek eta Katalinak semeari eta Domenjari doagindutakoaz gain, soineko berdea eta erreala eman
zizkion. Maria Martinez Iribarrengoari, egin zizkion haintzan Ezenarro baserria bere lur, soro, belardi, gazzerbitzuengatik, lihoaz gain zegokiona ordainduko tainadi, sagasti, etxola eta gainerako ondasunekin eman
zieten. Herenaren eta bostenaren hobekuntza ere eman
zioten.
zieten. Gurasoek dohaitzan emandako ondasun guztien
Kodiziloan lekuko hauek izan ziren: Joan Otxoa gozamenaren erdia beretzat gordeko zuten, eta hiltzen
Artazubiagakoa erretorea, Joan Igartza eta Migel Ar- zirenean Domingok eta Domenjak egingo zizkieten hiletak eta elizkizunak Aizarnako elizan.
tazubiaga (ikus [XVI. m. (41-XII) 2] agiria).
Neskame zuen Mariatxo Etxegarairi soineko bat
egingo zioten. Zarauzko Martin Gorosarrik 18 erreal
balio zuen balezta (Joanes Ipintzarena) eraman zuen
Probintziak egindako errekrutatze batean. Hura kobratu egingo zioten.
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5. irudia. aizarnako
etxegarai. (Indalezio
oiangurenen
argazkia).

Martinek eta emazteak ezkonberriei behia bere txa- Maria Fernandez gurasoei Aizarnako elizan hiletak
halarekin eta idi parea erdi bana ere eman zieten, eta eta elizkizunak.
hil baino lehen gozamenaren erdiari uko egiten bazioJoan Etxegaraik fidatzaile hauek aurkeztu zituen:
ten, Domingok eta Domenjak behar bezala elikatu eta
Azpeitiko Joan Arregi, Joan Etxegarai semea eta Joan
mantenduko zituzten gurasoak.
Garagartza
Dohaintzan emandako ondasunen saneamendua
Domingo eta Domenajaren arteko ezkontza lebermatzeko, Martinek eta Katalinak fidatzaile gisa
gezko seme-alabarik gabe hausten bazen edo semeJoan Igartza maisu barberua aurkeztu zuten.
alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, doOndoren, Domenjaren Joan Etxegarai aitak, Mar- haintzan emandako ondasunak eta ezkontza aldian
tini eta Katalinari 140 dukateko dotea agindu zien, izandako irabazien erdia jatorrizko enborrera itzuliko
haien beste seme-alaben seniparteak eta zituzten zo- ziren.
rrak ordaintzeko. Horrez gain, ezkonberriei 4 ohe beJoan Potzueta apaizak ezkondu zituen Domingo
rri, Domenjari arropak eta kutxa bat emango zizkien.
Halaber Azpeitiko Badiolan Bikuñakoekin erdi bana Ezenarro eta Domenja Etxegarai. Ezkonberriek onartu egin zuten ondasunak bere enborrera itzultzeko
zeuzkan ganaduen erdia.
klausula.
140 dukatak epeka ordainduko zizkien Martini eta
Alde bakoitzak konpromisoa hartu zuen aurkezKatalinari: 60 dukat hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean; beste 40 dukat 1543. urtean, abuztuko tutako fidatzaile bakoitza ezkontza-kontratu hartatik
Andre Mariaren egunean; eta azken 40 dukatak 1544. onik eta kalterik gabe ateratzeko. Agirian lekuko zesurtean, Andre Mariaren egunean. Domenjari Joan toar hauek izan ziren: Joanes Potzueta apaiza, EsteEtxegarai aitak herenaren eta bostenaren hobekuntza ban Edarritzaga eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m.
eman zion, baina Domenjak egingo zizkien Joan eta (41-XII) 28] agiria).
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1.2.2. Grazia Amilibiaren eta Martin
Etxezarretaren ezkontza

Bestalde, Zestoako Grazia Baltzola alargunak Grazia Amilibiari ohea agindu zion.

Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten baldin bazen edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza
jatorrizko enborrera itzuliko zen. Ezkontza-kontratuan lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) eta Joan Artiga, eta Aizarnazabalgo Migel Agirre bikarioa, Martin
Etxezarreta apaiza eta Esteban Ezuri (ikus [XVI. m.
Martin eta Grazia Aizarnazabalgo Martin Agirre (41-VIII) 18] agiria).
bikarioak ezkondu zituen. Ondoren, Joan Etxezarreta
aitak ezkonberriei dohaintza egin zien. Aizarnazabal- 1.2.3. Katalina Areitzagaren eta Esteban Olidenen
go Etxezarreta baserria bere lur, baso, arreo, tresneria ezkontza
eta ondasun guztiarekin eman zien; baita 3 ohe, arropak, 12 txerri, behia bere txahalarekin (beste behiak - 1541-IX-25ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaberetzat gorde zituen Joanek) eta 7 erlauntza ere. Hala ren aurrean hauek agertu ziren: batetik Joan Oliden
ere, ondasun haien gozamenaren erdia beretzat gorde zaharra (edo Joan Martinez Olidengoa), eta, bestetik,
Joan Akertza-Oliden, Domingo Berridi eta Joan Igazuen bizialdirako, eta txerrien erdia ere bai.
rategi. Joan Olidenek beste hirurak auzitara eraman
Joan aitak gozamenaren bere erdia senar-emazteei zituen korrejidorearen aurrera, Joan Olidenen seme
bizi zela ematen bazien, hauek elikatu eta jantziko zu- Esteban Oliden-Arbe gaztea ezkutuan Katalina Areiten aita, eta hauek egingo zizkioten hiletak hiltzen ze- tzagarekin (Joan Perez Areitzagakoaren alabarekin)
nean. Martin semeari herenaren eta bostenaren hobe- ezkontzera eraman zutelako.
kuntza eman zion.
Dena den, bi aldeek auzia bertan behera utzi eta
Joan Etxezarreta semeari eta Domingo Etxezarre- Joan Zugasti arbitroaren esku uztea erabaki zuten.
tari (Martinen anaiari) 40na dukat emango zizkieten Joan Zugastik emandako epaia bi aldeek bete egingo
senar-emazteek seniparteagatik; baita Joan aitak Do- zuten. Bestela 100 dukateko isuna ordainduko zuen
obeditzen ez zuen aldeak. Lekuko arroar hauek izan
menja Zuube zenari zor zizkion 40 dukat ere.
ziren: Joan Sorazu bikarioa, Fernando Zubeltzu eta
Ibaiaren eta etxearen artean zegoen basoa bota eta San Joan Agote.
irabazia Joan aitarentzat izango zen osorik lehen alEgun hartan bertan eman zion Esteban Eztiola esdian, eta hurrengoetan erdi bana.
kribauak Joan Zugastiri bi aldeek erabaki zutena, eta
Maria Joan Baltzola amak eta Domingo Ami- Joan Zugastik onartu egin zuen arbitro izatea.
libiak (Graziaren anaiak) emazteari 80 dukateko
Jarraian Joan Zugasti arbitroak bere epaia eman
dotea agindu zioten. Horrez gain Tomas Amilibia
anaiak eta San Joan Etxegarai koinatuak (Katalina zuen. Lehenik eta behin, Joan Oliden zaharrak korreAmilibiaren senarrak) 10na dukat emango zizkieten, jidorearen aurrean Joan Akertza-Oliden suhi gazteaAmilibian zegokien senipartetik. Beraz, 100 dukat- ren, Joan Igarategiren eta Domingo Berridiren aurka
eko dotea 8 eguneko epean ordainduko zioten Joan ipinitako auzia kendu egingo zuen, horretarako lehenbizi zin eginda.
Etxezarretari.
- 1541-VIII-14an, Aizarnazabalgo Amilibian, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Aizarnazabalgo Martin
Etxezarreta zen, Joan Etxezarretaren eta Elbira Esnal
zenaren semea. Grazia Amilibia emaztearen gurasoak
hauek ziren: Joan Amilibia zena eta Maria Joan Baltzola alarguna.
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Joan Oliden zaharrak auzi hartan ordura arte
egindako gastuak beste aldekoek ordainduko zituzten. Joan Akertza-Olidenek 16 erreal ordainduko zizkion Joan Oliden aitaginarrebari, eta beste
3 erreal prokuradordeeak egindako gastuengatik.
Joan Igarategik Joan Oliden zaharrari 8 erreal ordainduko zizkion auzi-gastuengatik, eta beste 2
erreal prokuradoreak eta Joan Zugasti arbitroak
egindako gastuetarako. Domingo Berridik 4 erreal
emango zizkion Joan Oliden zaharrari auzi-gastuetarako, eta beste erreal bat arbitroaren gastuetarako. Joan Oliden zaharrari 10 eguneko epean
ordainduko zioten hiru kondenatuek, eta prokuradoreari eta arbitroari orduantxe.

Perez Areitzagakoa esandako obligaziotik aske geratuko zen.
Bi aldeetako pertsona bakoitzak erreal bana ordainduko zion eskribauari egindako agiriengatik eta
jakinarazpenengatik. Epaian lekuko hauek izan ziren:
Domingo Narruondo, Martin Azkaeta eta Domingo
Larretxe.

Egun berean, Esteban Eztiolak epaiaren berri
eman zien Joan Oliden zaharrari, Joan AkertzaOlideni, Joan Igarategiri eta Domingo Berridiri.
Lekuko Joan Armendia eta Pedro Otalora izan ziren. Geroago, Joan Perez Areitzagakoari jakinarazi zion eskribauak Joan Zugastiren epaia. Martin
Joan Oliden zaharra Esteban Oliden semearen Akertza eta Joan Sorazu izan ziren lekuko (ikus
tutore zen, eta Esteban Oliden-Arbe, aldi berean, [XVI. m. (41-IX) 22] agiria).
Esteban Arberen oinordekoa. Tutoreak hurrengo
Domu Santu egunerako 50 dukat ordaindu be- 1541-XII-31n, Iraetako burdinolan, Blas Arhar zizkien San Joan Ermuari eta emazte Maria tazubiaga eskribauaren aurrean, Arroako Joan
Sebastian Elorriagari. Joan Perez Areitzagakoak Oliden eta Joan Perez Areitzagakoa aurkeztu ziJoan Oliden tutoreak zuen ordaintzeko epea luzatu ren. Joan Olidenen seme Esteban Oliden-Arbe
egin beharko zuen hurrengo Domu Santu egunetik eta Joan Perez Areitzagakoaren alaba Katalina
1543ko Eguberriak arte.
Areitzaga elkarrekin ezkontzen saiatu ziren, baina horretarako eragozpenak zeudelako, Iruñeko
Joan Olidenek Esteban semea ezkontzen ba- apezpikutegiko epaileek ezkontza baliorik gabe
zuen, edo Esteban Oliden ezkontzen bazen, Joan utzi zuten.

6. irudia. arroako
oliden.
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Epaileek, gainera, Joan Oliden kondenatu egin
zuten auzi-gastuak Joan Perez Areitzagakoari ordaintzera. Joan Olidenek 10 dukat Pazko maiatzekoan ordaintzeko obligazio-agiria eman zion Joan Perezi.

1.3. Santa Engraziako, Arroako, Zestoako
eta Aizarnako elizetako agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa eta Tomas Azkona, eta Debako Joan
Sorazu apaiza (ikus [XVI. m. (41-XII) 30] agiria).

- 1541-V-3an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Aizarnako
elizako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea, eta Domingo Urbieta apaiza. Joan Otxoak zioenez, bera ez
zen gauza Aizarnako elizaren mende zegoen Santa Engraziako ermita behar bezala zerbitzatzeko eta kudeatzeko. Horretarako Aizarnako eta Zestoako elizetako
Domingo Urbieta benefiziadua aurkeztu zuen. Domingo bere familiarekin Santa Engrazian biziko zen, eta
ermitan elizkizunak egingo zituen, bertako ganaduak
zainduko zituen (morroien bidez), eta dena gobernatu eta kudeatuko zuen. Hango limosnak, etekinak eta
testamentuetan emandako diruak bereganatuko zituen,
eta ondasun haietaz gozatu ahal izango zuen.

1.2.4. Katalina Igartzaren eta Jakobo Gesalaga
semearen ezkontza
- 1541-XII-4an, Zestoako Ariztondon, Joan Arrona zenaren etxean, Esteban Eztiola eskribauak
ezkontza-kontratua idatzi zuen. Jakobo Gesalaga
semea zen senarra, eta Katalina Igartza emaztea.
20 bat egun lehenago ezkondu zituen Joanes Ibañeta apaizak.

1.3.1. Santa Engraziako ermitako agiriak

Katalinak ezkontzara ekartzeko dote hau agindu
zuen: 60 dukat, jantzitako 2 ohe, 5 ardi, 2 izara,
Joan Otxoak eskea egin zien Iruñeko apezpikuei
lau mantal eta bere arropak. 60 dukatak izan ezik, eta bere bikario nagusiei aurkezpen hura ontzat jo
gainerakoa Jakobo Gesalagak jasota zeukan.
zezaten eta baiezta zezaten. Lekuko Martin Ondalde, Martin Indo eta Domingo Aranguren izan ziren
60 dukat haietatik Katalinak 56 dukat Arroako (ikus [XVI. m. (41-IV) 25] agiria).
Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta honen seme
Joan Etxenagusiari kobratu behar zizkien, eta bes- 1541-V-14an, Aizarnako Santa Engrazian, Este 4 dukat Joan Igartza anaiari. Arroarrei 20 dukat teban Eztiola eskribauarekin Aizarnako Joan Otxoa
1542. urteko Pazko garizumakoan kobratuko ziz- Artazubiagakoa erretorea eta Domingo Urbieta apaikien, eta gainerakoa kobratzeko ahalordea eman za agertu ziren. Joan Otxoak Domingo Santa Engrazion Jakobo senarrari. Anaiari 4 dukatak Katalinak ziako ermitara sartu zuen. Gero, Joan Otxoa irtenda,
kobratu eta senarrari emango zizkion.
Domingok meza-liburua hartu eta kanpaia jo zuen, ermitaren edukitza bere gain hartu zuela erakustearren.
Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe
hausten bazen, edo seme-alabak testamentua egiOndoren, Joan Otxoak ermita ondoko kapilau eta
teko adina izan baino lehen hiltzen baziren, Kata- seroraren etxera sartu zuen. Han biziko zen handik
linak ekarritako dote osoa eta irabazien erdia jato- aurrera kapilau gisa. Ermitak zituen ukuiluen eta garrizko enborrera itzuliko ziren.
naduen (ardi eta ahuntzen) edukitza ere bere gain hartu zuen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
Jakobok hipotekatu egin zuen bere Gesalagako Arretxe, Martin Zulaika eta Joan Altzolarats (ikus
etxea baldintza hau betetzeko. Lekuko honako zestoar [XVI. m. (41-V) 20] agiria).
hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza harakina, Frantzisko Artiga eta Domingo Etxauzelin (ikus [XVI. m.
- 1541-V-24an, Santa Engrazian, Esteban Eztio(41-XII) 5] agiria).
la eskribauaren aurrean Joan Otxoa Artazubiagakoa
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7. irudia. santa
engrazia. (Indalezio
oiangurenen argazkia).

(Aizarnako erretorea) eta Domingo Urbieta apaiza
aurkeztu ziren. Domingo Urbieta zen Santa Engrazia
ermitako kapilau berria, eta Joan Otxoak bertan zeuden ondasunen inbentarioa egin zuen.

- 1541-V-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Urbieta apaizak bere ondasunen inbentarioa egin zuen.

Ermitaren zenbait ganadu zegoen: 2 ardi, 13 arkume, 30 ahuntz eta 6 antxume. Horiez gain hauek zeuden: 3 ohe-estalki, 5 izara, beste izara bat, burko-azala, bi mahai-zapi, alkandora, etab. Gainerako tresneria
hau ere bazuen ermitak: 8 taiel, pitxer bat, lurrezko 4
plater, beste 9 plater, eztainuzko 2 plater, 3 saltsontzi,
lurrezko 10 katilu, argimutil bat, harizko eliz jantziak,
3 aldare-zapi, aldareko 2 argimutil, Holandako zapi
landuak (bata Joan Altzolaratsen alabak emana), burdinazko 2 argimutil, izara bat, oheko zenbait jantzi,
burdinazko 3 koilara, pertza, lurrezko lapikoa, zartaginak, burruntziak, lastairak lumarekin, lurrezko
bi ontzi, burdinazko bi barra, suila, ohe-estalkiak eta
beste zenbait tresna.

Domingo Urbietak kobratzeko zeuzkan zorrak
hauek ziren: Domingo Lizarrarats semeari, 51 dukat
seniparteagatik; Katalina Gebarari, 3 dukat; Aizarnako Aranburu etxearen jabeei, 4 dukat ken 2 erreal;
San Joan Etxegarairi, dukat bat eta 3,5 erreal; Graziana Aranori, 7 dukat eta zilarrezko katilua; Iraetako andreari, 20 erreal mezengatik; Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspaginari, 48,5 erreal; Joan Ereñori,
4 dukat mezengatik; Pedro Iribarrenari, 44 txanpon;
Joanes Goikoetxeari, 7 erreal; Jakobo Gesalagari, 4
erreal; Klemente Aisorori, 8 erreal; Anton Altzolaratsi, 12 dukat; Mateo Urbietari, 4 dukat; Arakiristaingo
hargin-maisuari (Sebastian Arakiristain debarrari), 4
erreal; Zabalako serorari, 4 erreal; Margarita Igartzari, 2 erreal; eta Esteban Edarritzagari, 10 erreal.

Haiek denak hartu zituen Domingo Urbieta kapilau
berriak, eta haietaz gozatu ahal izango zuten bertako
zerbitzariek, erromesek eta ibiltariek. Inbentarioan lekukoetako hiru hauek izan ziren: Domingo Potzueta,
Joanes Potzueta eta Jakobo Ipintza.

Beste zordun batzuk hauek ziren: Joan Martinez
Amilibikoa eskribauaren oinordekoak, Katalina Gebararen oinordekoak, Blas Artazubiaga, Joan Akertza
(Alkizakoa), Ana Ipintza (Jakobo Ipintzaren arreba),
Martin Indo, Joan Ezenarro, Antonio Lizarrarats, Ka-
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Lekuko hauek izan ziren: Joan Lizarrarats, Anton
talina Lizarrarats eta Ana Ipintza (Fernando Olazabal
Sorazabal eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (41medikuaren emaztea).
XII) 10] agiria).
Domingo Urbietak balezta eta arkabuza zeuzkan.
- 1541-XII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriBere beste ondasun batzuk hauek ziren: jantzitako 2
ohe, mahai-zapiak, burdinazko koilarak, aulkia, kri- bauaren aurrean Domingo Urbieta apaiza agertu zen.
seilua, bi upel, gaztainazko kaxa, 3 pitxer, zilarezko Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak
katilua, aizkora, etab. Mila sagar-landareko mintegia Santa Engraziako kapilau gisa aurkeztu zuen Domingo, eta horretarako agiria egin zuten.
ere bazeukan. Halaber arropak eta gainjantziak.
Domingo Urbietak ondasun haiek bereak zituela
zin egin zuen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Arano, Domingo Garratza eta Domingo Lizarrarats aita (Joan Martinez Olotzagakoa alkatearen ordezkoa) (ikus [XVI. m. (41-V) 31] agiria).
- 1541-XII-11n, Aizarnako elizaren ondoko arte
handiaren azpian, Esteban Eztiola eskribauaren eta
Frantzisko Zubiaurre alkatearen aurrean eliztar hauek
bildu ziren: San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Joan Gartzia Lasaokoa, Joan Gorriaran, Pedro
Etxeberria, Domingo Aizpuru, Martin Azkue, Pedro
Iribarrena, Domingo Aranguren, San Joan Amilibia,
San Joan Egaña, Joan Aurrekoetxea, Lope Zelaia, Pedro Ausoroetxea, Esteban Edarritzaga, Martin Indo,
Joan Martinez Amilibikoa, Martin Ezenarro, Joan Pagino, Migel Sorazabal, Martin Legarda, Domingo Legarda, Domingo Aldalur, Joan Majado Pozakoa, Joan
Arretxe eta Domingo Ereño.

Dena den, Iruñeko apezpikuak izendapena egin eta
titulua jasotzera Iruñera joaterik ez zeukan Domingok,
herrian Klemente Aisoro apaiza gaixo zegoelako. Beraz, ahalordea eman zien Iruñeko Joan Ziritzari, eta
Zestoako Antonio Lizarrarats apaizari eta San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari Iruñean Domingorentzat kapilau-izendapena lor zezaten.
Lekukoetako bi Klemente Aisoro eta Pedro Goienetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (41-XII) 16] agiria).
1.3.2. Arroako elizako agiriak

- 1541-V-15ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Gipuzkoako
Soraluzeko Pedro Loiola apaiza, eta, bestetik, Martin
Akertza (Arroako San Esteban elizako administratzailea). Pedrok Arroako elizarentzat larruzko pergaminoz ofizio-liburua egingo zuen, igandetarakoa
eta santuen egunetarakoa. Tinta beltz, urdin eta gorri
Maria Zuube aurkeztu zen, Joan Zuube “Arotzarte”ren onak eta finak erabiliko zituen horretarako.
alaba. Bere burua Santa Engraziako ermitan Jainkoaren
Liburuan erabiliko zuen letraren tamaina eta formaz
zerbitzura serora izateko eskaini zuen; baita 30 dukateko dotea ere. Diru hura, Santa Engraziako ermita lagina utzi zien Martin Akertzari, Joan Zelaia apaizamantentzeko edo konpontzeko, 3 urteko epean emango ri eta Esteban Eztiola eskribauari. Orrialde bakoitzean
zien ermitako kofradiako administratzaileei. Diru hura zazpi lerro ipiniko zituen, edo gutxienez sei lerro. Liadministratzaileek, erretoreak eta ermitako kapilauak burua osatzeko koaderno bakoitzak pergaminozko 8
orri izango zituen, eta koaderno bakoitzagatik Martin
erabakitako gauzetan gastatuko zen.
Akertzak Gaztelako 11 erreal ordainduko zizkion.
Kontzejuak eta eliztarrek ermitako patronatua zuPedro Loiola apaizak ofizio-liburu osoa hurrengo
tenez gero, onartu egin zuten Maria Zuube bizialdirako seroratzat, zintzo eta kastitatean bizi zedin. Or- ekaineko San Joan egunetik urtebetera amaitutzat edudura arte Santa Engrazian izandako seroren moduan kiko zuen. Arroako Martin Ibarrolaren aginduz, Martin
Akertzak Pedrori 12 dukat aurreratu zizkion. Domenzerbitzatuko zuen, eta haien sariak izango zituen.
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ja Sorazabalek eta Fernando Sorazabal fidatzaileak
Arroako elizari urrezko 15 florin zor zizkioten, eta
haiek epeka kobratzeko eskubidea Pedro Loiolari
eman zioten. Martin Akertzak azken ordainketa Pedro apaizari honek liburu eginda ekarritakoan egingo zion.
Pedro Loiolak bere fidatzaile gisa Arroako Joan
Zugasti aurkeztu zuen. Pedrok, gainera, konpromisoa hartu zuen Joan Zugasti kontratu hartatik
onik ateratzeko. Lekuko honako hauek izan ziren:
Fernando Sorazabal, Martin Azkaeta, Agote batxiler eta apaiza, eta Urretxuko Joan Zelaia apaiza.
Azken honek zin egin zuen Pedro Loiola ezagutzen
zuela (ikus [XVI. m. (41-V) 21] agiria).
- 1541-V-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: Arroako Martin
Kortazar, arreba Grazia Kortazar eta Joan Sorazu
apaiza. Martin eta Grazia anai-arrebek anaia Joanes
Kortazar batxilerraren (Arroako San Esteban elizako bikarioaren) ahalordea zuten. Joanes, hain zuzen, Erroman zen, eta urtebeterako Arroako bikarioorde Joan Sorazu apaiza izendatu zuten.

8. irudia. arroagoiko eliza. (Indalezio oiangurenen
argazkia).

Arroako bikarioak ordura arte eramaten zituen fruLehenago Iruñeko Pedro Pacheco apezpikuak bituak eta ofrendak jasoko zituen Joan Sorazuk. Beste
zenbait baldintza ere zehaztu zuten. Azken aldian So- sita egin zien, Arroako San Esteban elizara etorrita,
raluzeko Bartolome apaizak egin zituen bikarioaren eta agindua eman zuen hiru gauza egiteko: Jauna edukitzeko sagrarioa, elizako ofizio-liburua eta kaperako
lanak, eta haren saria dirutan ordaindu zuten.
horma konpontzea edo berria egitea.
Joan Sorazu bikariordea Arroan biziko zen bikarioHorretarako elizak kobratzeko zeuzkan diruak (78
etxean, eta zintzo lan egingo zuen sakramentuak emanez. Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Bizente dukat eta 39 txanpon) eta Debako parrokiak eramaten
Sorazu eta Martin Antsorregi debarrak eta Grazian zituen hasikin edo primiziak erabiliko zituzten. ApezEzenarro zestoarra (ikus [XVI. m. (41-V) 38] agiria). pikuaren agindua betetzeko eliztarrek ahalordea eman
zieten honako hauei: Martin Akertza kudeatzaileari,
- 1541-VIII-11an, Arroako Irao etxearen ondoan, Martin Azkaetari, Joan Zelaia apaizari eta beste hiru
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Arroako eliz- pertsonari. Hauek Iruñeko apezpikuaren epaitegira
tar hauek bildu ziren: Joan Perez Areitzagakoa, Joan edo Zaragozako artzapezpikuaren epaitegira edo besArmendia, Domingo Arretxe-Etxenagusia, Martin te edozein epailerengana jo ahal izango zuten.
Azkaeta, Martin Armendia, Pedro Otalora, Kristobal
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Agote apaiza,
Artzubiaga, Domingo Berridi, Joan Otalora eta MarBartolome Larretxe eta Kristobal Larretxe.
tin Akertza (elizako administratzailea).
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Lekuko hauek izan ziren: Sebastian Aduna, ZuJarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izanik,
Arroako eliztarrek erabakia hartu zuten elizako kape- maiako zilargina, Martin Azkaeta, Joan Oliden eta
rako hormaz. Adituek ziotenez, zaharra bota eta hor- Joan Etxenagusia (ikus [XVI. m. (41-IX) 9] eta [XVI.
ma berria egin behar zen, zaharraren neurriak zituena, m. (41-IX) 11] agiriak).
kareharriz eta karez. Kanpo aldea entokatu egingo
- 1541-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizioten, eta barruko aldea karez zuritu.
bauaren bidez Arroako Joan Zugastik obligazio-agiria
Horma berria egitea 100 dukat inguru kostatuko eman zion bertako Domingo Arretxe-Etxenagusiari.
zitzaien, eta lanak hurrengo iraileko San Migel egu- Arroako eliztarrek Debako Kontzejuarekin eta apaiznetik urtebetera amaituta egongo ziren. Domingo ekin zuten auzian, Domingori 10 dukateko zorra egin
Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak eraikiko zuen zion Joan Zugastik, eta zor hura 1542ko iraileko Anhorma, eta honela ordainduko zioten: 25 dukat hu- dre Mariaren egunean ordainduko zion.
rrengo urteko Pazko garizumakoan, beste 25 dukat
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratlanak amaitu, aztertu eta balioetsitakoan, eta gainerakoa balioetsitako egunetik urtebetera (ikus [XVI. za apaiza, Pedro Goienetxea eta Anton Arretxe (ikus
[XVI. m. (41-X) 8] agiria).
m. (41-VIII) 14] agiria).
- 1541-IX-11n, Arroako plazan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako San Esteban elizako
kide hauek bildu ziren: Domingo Arretxe-Etxenagusia,
Joan Zugasti, Joan Armendia, Joan Perez Areitzagakoa,
Joan Etxenagusia, Martin Azkaeta, Joan Oliden, Joan
Armendia gaztea (burdinolako ielea), Julian Otalora,
Diego Ariztondo, Kristobal Goienetxea, Pedro Otalora,
Domingo Baztan, Domingo Larretxe, Petri Sara, Domingo Berridi, Joan Igartza, Joan Otalora, Martin Diaz
Ermukoa, Domingo Areitzaga, Bartolome Larretxe,
Esteban Oliden, Fernando Sorazabal, Martin Luberriaga, Esteban Luberriaga, Joan Larretxegoikoa, Joan Domingo Areitzaga, Grazian Etxea, Fernando Artzubiaga,
Anton Olea, Joan Agote, Joan Akertza-Oliden, Joan
Zubeltzu, Joan Olea eta Peru Joan Arano.
Arroako parrokiakoek auzia zuten Debako parrokiarekin eta apaizekin elizetan gorde beharreko lehentasunei buruz (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN
(1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-V) 30] eta [XVI.
m. (39-VII) 18] agiriak). Egun hartan eliztarrek ahalordea eman zieten Joan Perez Areitzagakoari, Joan
Armendiari, Joan Zugastiri, Joan Etxenagusiari, Martin Azkaetari eta Martin Akertzari. Hauek ahalmena
zuten auziari jarraipena emateko diruak edo burdinak
maileguz eskuratzeko. Ahalordea zutenak arduratuko
ziren auzia bideratzeaz.

1.3.3. Zestoako elizako agiriak
- 1541-VI-26an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako eta Aizarnako elizetako
administratzaileak, Joan Amilibia hargin-maisu zestoarra eta San Joan Amilibia semea azaldu ziren. Elizetako administratzaileak ados jarri ziren urte hartako
bi elizetako hasikin edo primiziak biltzeko eskubideak
37 dukatean Joani eta San Joan semeari emateko.
Aspaldi-aspaldiko ohitura zen hasikinen bi heren
Aizarnako elizarentzat eta heren bat Zestoako elizarentzat izatea. Aurreko urteetan, ordea, Zestoako elizak zegokion zatia osorik ez zuen kobratu, eta urte
hartan hasikinen 33,66 dukat Zestoarentzat eta 3,33
dukat Aizarnakoarentzat izatea erabaki zuten.
Ondorioz, Joan Amilibiak eta semeak obligazioagiria egin zuten hurrengo azaroko San Martin egunerako hurrenez hurren 33,66 dukat eta 3,33 dukat ordaintzeko. Lekuko Joan Gorosarri, Domingo Arrona
eta Martin Lizasoeta izan ziren.
- 1541-VI-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Artiga (Zestoako elizako administratzailea) agertu zen. Probintizatik kanpo joan behar zuelako, ahalordea eman zien Maria Artiga emaz-
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teari, Frantzisko Artiga semeari eta Domingo Arronari izan ziren: Kelmente Aisoro eta Domingo Urbieta
(elizako beste administratzaileari). Haiek ordezkatuko apaizak, eta Domingo Garratza (ikus [XVI. m. (41XI) 9] agiria).
zuten elizako karguan kanpoan zen bitartean.
Lekukoetako bi San Joan Artazubiaga eta Domingo Arretxe-Etxenagusia izan ziren (ikus [XVI. m. (41VI) 26] agiria).
- 1541-XI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarekin Migel Artazubiaga eta Joanes Garratza
apaiza elkartu ziren. Esteban eta Migel Zestoako elizako administratzaile ziren, eta Joanes Garratza Maria Perez Larretxekoa zenaren testamentu-betearazle.
Joanesek bi kudeatzaileei 1,5 marko pisuko zilarrezko katilu urreztatua, zilarrezko 1,5 ontza eta 1,5
erreal eman zizkien, Maria Perezek testamentuan
aginduta bezala. Sebastian Aduna zilarginak katilua
balioetsi egin zuen, eta harekin Maria Perezek aginduta bezala kaliza egiterik ez zegoela ikusi zuten. Ondorioz, Joanes Garratzak katilua prezio handiagoan
(markoa 2.210 maraian) erosi zien, hau da, guztira
4.046 marai ordaindu zien.
Bi administratzaileak arduratuko ziren saldutako zilarraren saneamenduaz, eta Joanesi ordainagiria eman zioten. Lekuko honako zestoar hauek

Zestoako elizako Esteban Aisoro bikarioa hil egin
zelako, bikario berria Iruñeko apezpikuak izanda zezan apaiza aurkezteko eskubidea zuten Aizarnako eta
Zestoako parrokietako eliztarrek eta Kontzejuko auzotarrek, bi elizen patronatua zutelako.
- 1541-XI-21ean, Zestoako hiribilduan eta errebaletan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats apaiza bikario izan zedin
apezpikuari aurkezteko aldeko botoa emandako
zestoarrak hauek izan ziren: Pedro Martinez Baltzolakoa, Maria Perez Portalekoa, Esteban Artazubiaga
eta Katalina Ipintza emaztea, Maria Perez Olazabalgoa (San Joan Artazubiagaren emaztea), Maria Perez
Mantelolakoa, Grazia Arratia, Maria Antxieta, Maria Perez Lizarraraskoa, Domingo Arrona, Katalina
Akertza, Ana Artazubiaga, Maria Perez Idiakaizkoa,
Maria Perez Altzolaraskoa, Katalina Etorra, Martin
Intxaurregi, Domenja Aizarna, Maria Joan Ganbara,
Grazian Etorraetxea, Ana Lasao, Maria Indo, Maria
Lopez amaginarreba, Marina Arrona, Domingo Lizarrarats aita eta semea, Joan Artiga eta Maria Martinez Baltzolakoa.

9. irudia. Zestoako
parrokia. elizkalea.
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Hauek guztiek Antonio Lizarrarats aurkeztearen aldeko botoa eman zuten. Lekuko Martin Perez
Artzubiagakoa eta Joan Lizarrarats izan ziren. Botoa
emateko eskubidea, 12 besoko luzera eta 10 besoko
zabalerako etxeen jabeek zeukaten.
- 1541-XI-22an, Zestoako Akoan, Antonio Lizarrarats Zestoako bikario izan zedin Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean botoa emandakoak hauek
izan ziren: Joan Arretxe (Akoakoa), Maria Perez
Goikoetxekoa, Joan Zuube hargina, Margarita Zuube eta bere seme-alabak, Katalina Ereño eta erraina,
Ezenarrogoiko etxekoandrea, Joan Majado Pozakoa
(Gorosarrigoikoa), Joan Otaegi, Martin Azkue (Gorosarrikoa), Martin Zulaikaren emaztea, San Joan Egaña, Pedro Egaña, Gorosarri Garroko etxekoandrea,
Joan Arano, Pedro Etxeberria eta emaztea, Martin
Amilibia, Domenja Larrea, Maria Joangotxo Gorosarri, Barbara Gorosarri eta ahizpak, Martin Legarda,
Domingo Legarda, Domingo Aldalur, Domingo Arizmendi, Joan Bikendi, Grazia Aizpuru, Grazia (Joanotxeren? alarguna), Domenja Ezenarro alarguna, Maria
Joango Zabala, Grazia Arretxe, Maria Oliden, Marina
Arizmendi, alaba eta suhia, Mateo Urbietaren emazte
eta amaginarreba, Maria Zelaia (Joango Gorosarriren
emaztea), Maria Edarritzaga, Maria Igartza, Maria
Martinez Intzinakoa, Anton Altzolarats, Maria Potzueta-Intzina, Martin Lizasoeta (Potzuetakoa), Maria Aranburu, Maria Askatsua ama-alabak, San Joan
Etxegarairen emaztea, Pedro Olaskoaga eta Pedro
Bikendi.

Maria Indo eta alaba, Martin Indo, Mariatxo Araneta,
Maria Goikoetxeta, Joan “Gorri” Lizasoetakoa, Martin Lizaso (“Suhi”rena), Joan Sorazabal, Joan Pagino,
Maria Perez Aizarnatekoa eta Esteban Edarritzaga.
Hauek denek botoa lekuko Domingo Lizarrarats
aita, honen morroi Migel Igartza eta Joan Artiga izanik eman zuten (ikus [XVI. m. (41-XI) 11] agiria).
- 1541-XI-26an, Zestoako Artiga etxean, Blas Artazubiagaren aurrean zestoar hauek bildu ziren: Martin Arzallus (Kontzejuko fiel eta errejidorea), Pedro
Martinez Baltzolakoa, Domingo Arrona, Migel Artazubiaga, Joan Fernandez Arreitzakoa, Frantzisko Artiga, Martin Perez Artzubiagakoa, Martin Intxaurregi,
Domingo Ezenarro, Grazian Etorraetxea, Domingo
Lizarrarats aita, Maria Martinez Baltzolakoa, Maria
Perez Baltzolakoa, Domenja Aizarna, Maria Perez
Mantelolakoa eta Katalina Akertza.
Denek aho batez ziotenez, Antonio Lizarrarats zen
bikario izateko hautagai egokiena. Eliztar gehienak
ziren iritzi horretakoak, eta Iruñeko apezpikuari aurkeztu egingo zioten Antonioren hautagaitza, gero
hark edo bere epaile eta ofizialek agiri bidez Zestoako
bikario izenda zezaten. Zestoako eta Aizarnako eliztarrek patronatua zutenez gero, beren ahalmena erabili
zuten horretarako.

Zin egin zuten ez zutela botoa aldatuko, eta gai
hartan simoniarik edo bidegabekeriarik ez zela erabiliko. Prokuradore izendatu zituzten Iruñeko Joan
Hauek denek Antonio Lizarraratsen aldeko botoa Ziritza eta Anton Orendain, eta Zestoako Domingo
eman zuten, Zestoako bikario izan zedin apezpikuari Urbieta apaiza.
aurkezteko, lekuko Domingo Lizarrarats aita eta Joan
Antonio Lizarrarats apaizak onartu egin zuen
Artiga izanik.
apezpikuaren aurrean aurkez zezaten. Lekuko zestoar
- 1541-XI-23an, Zestoako Urbietan eta Altzola- hauek izan ziren: Esteban Artiga, Grazian Ezenarro,
rats bailaran, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Domingo Urbieta eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI.
Antonio Lizarrarats bikario izan zedin botoa eman- m. (41-XI) 12] agiria).
dakoak hauek izan ziren: Bartolome Txiriboga eta
- 1541-XI-26an, Zestoan, Antonio Lizarrarats
amaginarreba, Anitza Artazubiaga alaba, Joan Martin
Indo, Joan Bengoetxea, Pedro Ausoroetxea, Bartolo- apaiza Frantzisko Zubiaurre (edo Frantzisko Akoabame Etxabe (Urbietakoa), Joan Urbieta, Joan Kortazar, rrena) alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren
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aurrean agertu zen. Antonio apaizak zioenez, egun
gutxi batzuk lehenago Zestoako Esteban Aisoro betiko bikarioa hil egin zen. Iruñeko apezpikuari bikario
berria aurkezteko eskubidea (gero apezpikuak bikario
izenda zezan) Zestoako Kontzejuak zeukan.
Horretarako alkateak Kontzejua bildu behar zuen,
baina Antoniok eskatu arren, alkateak ez zion jaramonik egiten. Antonio Lizarrarats omen zen eliztar
gehienek bikario izateko hobesten zutena.
Kontzejua biltzeaz gain, Antoniok alkateari zigilua
Esteban Eztiola eskribau fielari eman ziezaiola eskatu
zion, aurkezpen-agiria egin eta zigila zezan.
Alkateak eskea entzun eta bere garaian Kontzejua
bildu eta zigilua emango zuela zioen, baina gai hark
lehentasunik ez zuela zioen. Apaizak protesta egin
zuen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez
Artzubiagakoa, Domingo Etxauzelin eta Domingo
Urbieta (ikus [XVI. m. (41-XI) 13] agiria).
- 1541-XI-28an, Iruñeko elizbarrutiko epaile Joan
10. irudia. Zestoako elizako atea.
San Pablok beren buruak Zestoako elizaren patroitzat
zutenei, eta, beraz, bikarioa aukeratzeko eskubidearen
jabe zirela uste zutenei, lau egunen buruan bere epai- zegoen Antonio Lizarraratsek ontzat eta mesedetzat
hartu zuen aurkezpen hura.
mahaiaren aurrean aurkez zitezela agindu zien.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Artiga, Joan Altzo- 1541-XI-30ean, Joan Potzuetak Iruñeko apezpikutegiko epailearen agindua bete izanaren testigan- larats, Domingo Baltzola eta Joan Artazubiaga.
tza eman zuen (ikus [XVI. m. (41-XI) 11] agiria).
Aipaturiko zina egin zuten egun hartan, halaber,
Egun berean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribaua- Joan Gartzia Lasaokoak, Joan Majado Pozakoak, Esren aurrean, lehen Antonio Lizarraratsi bikario izateko teban Eztiola eskribauak eta beste zenbaitek ere.
botoa emandakoek berretsi egin zuten beren botoa aho
Zestoako hiribilduan eta errebaletan ere eliztarrak
batez. Zestoako eta Aizarnako parrokietako patronatua
Kontzejuak eta eliztarrek zuten, eta Antonio Lizarra- bildu ziren lehen Antonio Lizarraratsen alde emandako botoa berresteko eta lehentxeago aipatu dugun
rats pertsona egokia zen apezpikuari aurkezteko.
zina egiteko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Zin egin zuten iritziz ez zirela aldatuko, aurkez- Artiga, Grazian Ganbara, Joan Lizarrarats eta Bartopen hartan simoniarik ez zegoela eta legez kanpoko lome Loiola.
ezer ere ez zegoela. Ahalordea eman zieten Iruñeko
- 1541-XII-1ean, Aizarnan, beste zenbait eliztar
Joan Ziritzari, Anton Orendaini eta Zestoako Domingo Urbieta apaizari, prokuradore izan zitezen. Bertan elkartu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
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Lehenago Antonio Lizarrarats bikario izateko emandako botoa berretsi egin zuten. Zestoako alkateari
eskatu zioten Kontzejua bil zezan eta bertan Antonio
Lizarrarats Iruñeko apezpikuari aurkez ziezaioten.
Alkateak ez zuen, ordea, Kontzejurik bildu eta eliztarrek banaka eman zuten botoa.

izanik, eta egun berean lurperatu zuten. Bezperan testamentua egin zuen Blas Artazubiagaren bidez.
Gauza bera aitortu zuten, zin eginez, Joan Zubiaurrek eta Fernando Olazabal medikuak. Lekuko Joan
Fernandez Arreitzakoa eta Martin Ondalde izan ziren
(ikus [XVI. m. (41-XI) 12] agiria).

Zin egin zuten aurkezpen hartan simoniarik ez zela
- 1541-XII-3an, Zestoan, bertako Frantzisko Zuegon eta ez zirela iritziz aldatuko. Lekuko Joanes Potzueta, Joango Artazubiaga eta Joan Altzolarats izan biaurre alkatea eta Fernando Olazabal mediku eta
probestuordea Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
ziren.
agertu ziren. Fernando, hain zuzen, Alonso Idiakaitz
Egun berean, Zestoako hiribilduan eta errebalean, errege-idazkariaren izenean zen probestuorde Zestoan.
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean beste hainbat
Aurreko azaroaren 21ean Zestoako elizako Esteeliztar elkartu zen. Aizarnakoen zin bera egin zuten.
Lekuko Domingo Lizarrarats, Fernando Amilibia eta ban Aisoro bikarioa hil egin zen, eta Iruñeko apezpikuaren ofizialak zitazioa eta legezko abisua bidali
Zumaiako Martin Ibañez Amilibikoa izan ziren.
zituen hutsunea betetzeko.
- 1541-XII-2an, Zestoan, Blas Artazubiagarekin
Alkateak eta probestuordeak ziotenez, Kontzejuak
beste zenbait eliztarrek berretsi egin zuten Antonio
Lizarraratsen aldeko botoa, eta zin ere egin zuten aur- bilduta aukeratu behar zuen bikario izango zena apezkezpen haren alde. Pedro Goienetxea eta Grazian Ar- pikuari aurkezteko, baina horretarako legez lau hilabeteko epea zuten. Beraz, boto partikularren bidez ez
zallus izan ziren lekuko.
eta Kontzejua bilduta aurkeztuko zuten bikariogaia;
- 1541-XII-3an, Altzolarats bailaran eta Urbietan, Kontzejuarena baitzen patronatua eta horretarako esBlas Artazubiaga eskribauaren aurrean Antonio Li- kubidea.
zarrarats apaiza aurkeztearen alde (Zestoako bikario
Ahalordea eman zieten Iruñeko Joan Ziritza eta
izan zedin) botoa emandakoak hauek izan ziren: Bartolome Txiriboga eta amaginarreba, Aniza Artazu- Anton Orendain prokuradoreei. Lekuko zestoar hauek
biaga eta alaba, Joan Martin Indo, Joan Bengoetxea, izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa, Martin OnPedro Ausoroetxea, Bartolome Etxabe (Urbietakoa), dalde eta Esteban Artiga (ikus [XVI. m. (41-XII) 3]
Joan Urbieta, Joan Kortazar, Maria Indo eta alaba, agiria).
Martin Indo, Maritxo Araneta, Maria Goikoetxeta,
- 1541-XII-5ean, Iruñean, Antonio Lizarrarats
Joan “Gorri” Lizasoetakoa, Martin Lizaso, Joan Sorazabal, Joan Pagino, Maria Perez Aizarnatekoa eta apaiza apezpikutegiko epailearen aurrean aurkeztu
zen, eta aurkaririk agertu ez zenez gero, Zestoako
Esteban Edarritzaga.
bikariotza eman ziezaiola eskatu zion. Bide batez,
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats Antonio Lizarraratsek bere prokuradore Joan Ziritza
aita, Joan Artiga eta Migel Igartza (Domingo Lizarra- izendatu zuen, auzian ordezka zezan (ikus [XVI. m.
(41-XI) 11] agiria).
ratsen morroia) (ikus [XVI. m. (41-XI) 11] agiria).
- 1541-XII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1541-XII-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak aitorpena egin zuen: Zestoako Esteban Aisoro bauaren aurrean Joanes Garratza apaiza aurkeztu zen.
bikarioa aurreko azaroaren 21ean hil zen, Blas bertan Hark zioenez, Antonio Lizarraratsek Zestoako eta Ai- 22 -
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zabal, Joan Amilibia hargin-maisua, Domingo Bikendi, Martin Enbil, Joan Arretxe, Martin Arano, Pedro
Olaskoaga, Joan Gartzia Lasaokoa, Joan Zuube, Joan
Martinez Erretzabalgoa, Joan “Gorri” Lizasoetakoa,
Domingo Garratza eta beste zenbait, hau da, gutxieJoanes Garratzak ontzat eman zuen aurkezpen nez 74 eliztar.
hura, eta Iruñeko apezpikuari eskea egin zion KleHaiek ziotenez, Esteban Aisoro (Zestoako elizako
mente Aisoro apaiza benefiziadu izenda zezan. Joanes
Garratza zen Zestoako eta Aizarnako elizetan benefi- bikarioa) hil egin zen, eta patronatua Zestoako Kontzejuak eta Aizarna nahiz Zestoako eliztarrek zutenez
ziorik gabe geratzen zen apaiz bakarra.
gero, Antonio Lizarrarats apaiza aukeratu zuten, aho
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Perez batez, Iruñeko apezpikuari eta haren bikario nagusi
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Domingo Urbieta eta ofizialei aurkezteko, apezpikuak Zestoako bikario
izenda zezan.
apaiza (ikus [XVI. m. (41-XI) 11] agiria).
zarnako elizetan zuen benefizioa utzi egin zuen Zestoako bikario izateko. Zestoako Kontzejuak elizetako
patronatua zuenez, Klemente Aisoro aurkeztu zion
apezpikuari benefizio hartarako.

- 1541-XII-12an, Zestoako Enekosauztegin, zinegotziek deiak egin ondoren eta Zestoa zein Aizarnako
elizetan argitaratu ondoren, Kontzejua bildu zen bi
elizetako eliztarrekin. Esteban Eztiola eskribauarekin batera, hauek elkartu ziren: Frantzisko Zubiaurre alkatea, Martin Arzallus fiel eta errejidorea, Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa, Blas Artazubiaga eskribaua,
Fernando Olazabal medikua eta probestuordea, Pedro
Martinez Baltzolakoa, Martin Artzuriaga, Domingo
Amilibia, Miguel Artazubiaga, Lope Ernatariz zinegotzia, Martin Ondalde, Martin Indo, Joan Pagino,
Joan Igartza maisua, Joan Arano, Pedro Egaña, Martin
Amilibia, Joango Zuube, Pedro Ausoroetxea zinegotzia, Lope Zulaika, Joan Kortazar, Domingo Lizarrarats aita, Domingo Lizarrarats semea, San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Pedro Iribarrena, San
Joan Egaña, Bartolome Etxabe, Esteban Edarritzaga,
Jakobo Gesalaga, Anton Apategi, Domingo Aranguren, Martin Azkue, Domingo Legarda, Pedro Ezenarro, Joan Martinez Akoakoa gaztea, Martin Legarda,
Urbano Txiriboga, Joan Ezenarro, Martin Perez Artzubiagakoa, Martin Intxaurregi, Fernando Zubeltzu,
Martin Olazabal, Grazian Etorraetxea, Migel Zubeltzu, Martin Otxoa Ermukoa, Joanto Amezketa, San
Joan Amilibia, Domingo Arrona, Joan Artiga, Martin
Arrona, Martin Lizarraga, Martin Gorosarri, Esteban
Artazubiaga, Martin Aizpuru, Domingo Etxauzelin,
Domingo Edarritzaga, Joan Urbieta, Domingo Ereño, Joan Bikendi, Bartolome Txiriboga, Joan Sora-

Lehenago Esteban Aisorok zituen eginkizunak
eta sariak izango zituen Antonio Lizarraratsek, zeinak izendapena eta baldintzak onartu egin baitzituen.
Konzejuak ahalordea eman zien Iruñeko kuriako Anton Orendaini eta Joan Ziritzari, eta Zestoako San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari, batzarrean
erabakitakoa Kontzejuaren izenean bete zezaten.
Iruñeko apezpikuak Zestoako eta Aizarnako elizetara egindako bisitan liburuan idatzita geratu zen
apaizek egin beharreko elizkizunak eta bete beharreko baldintzak zein ziren. Haiek guztiak onartu zituen
Antonio Lizarrarats apaizak, eta zin egin zuen bete
egingo zituela.
Lekuko hauek izan ziren: Aiako Domingo Ostolatza, Zestoako Anton Sorazabal eta San Joan Amezketa, Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eta Zestoako
San Joan Amezketa eta Joango Ernataritz.
Jarraian, Enekosauztegiko hariztian Kontzeju irekia
bilduta zegoela, Antonio Lizarrarats Zestoako bikario
izateko hautatu ondoren, honek uko egin zion ordura arte
Zestoako eta Aizarnako elizetan izandako benefizioari,
Kontzejuak eta eliztarrek (patronatua zutelako) ordezko
benefiziadua Iruñeko apezpikuari aurkez ziezaioten. Anton Orendaini, Joan Ziritzari eta San Joan Perez IdiakaitzLilikoari ahalordea eman zieten Kontzejuak erabakitakoa
prokuradore gisa bete zezaten.
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11. irudia. Iruñeko
katedrala.

Ondoren, Enekosauztegin, Kontzejua eta eliztarrak bilduta zeudela, denek aho batez Klemente Aisoro apaiza hautatu zuten Antonio Lizarraratsek utzitako benefizioa har zezan. Joanes Garratza apaiza zen
benefiziorik gabe zegoen bakarra, baina hau ere ados
zegoen Klemente Aisoro Iruñeko apezpikuari, Zestoako eta Aizarnako elizetako patronatua zutelako,
aurkez ziezaioten.

zentziaturari, Iruñeko apezpikuarengandik eta bere
bikario nagusi eta ofizialengandik benefiziadu-titulua
lor zezaten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zubiaurre,
Joan Akoa eta Bartolome Amilibia (ikus [XVI. m.
(41-XII) 18] agiria).

Zestoako elizako bikario izateko Antonio LizarraKlemente Aisorok, apezpikuak egindako bisitan li- ratsek bere benefizioa utzi egin zuen, eta Zestoako
buruan idatzitako elizkizunak eta aginduak, bete egin- Kontzejuak eta eliztarrek Klemente Aisoro aurkeztu
go zituen. Zin egin zuen horretarako, eta Kontzejuak zioten Iruñeko apezpikuari benefiziadu izenda zezan
ahalordea eman zien lehenago aipatutako hiru proku- (ikus [XVI. m. (41-XII) 20] agiria).
radoreei (ikus [XVI. m. (41-XII) 12] agiria).
- 1541-XII-17an, Iruñean, Antonio Lizarratsek
- 1541-XII-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eta eskea egin zuen apezpikutegiko epailearen aurrean.
Blas Artazubiaga eskribauen aurrean Klemente Aiso- Bere aurkako botoa eman zutenak agertu ez zirelako,
ro apaiza aurkeztu zen. Bi egun lehenago Zestoako haiek auzi-ikeslaritzat jo eta Zestoako bikario kargua
Kontzejuak Iruñeko apezpikuari Klemente Aisoro bere esku utzi behar zuen. Bikario nagusiak halaxe
Zestoako eta Aizarnako elizetako benefiziadu izateko egin zuen. 88 bizilagunek eman zuten Antonio Lizaaurkeztea erabaki zuen, baina Klemente apaiza gaixo rraratsen aldeko botoa.
zegoen, eta, gainera, mutikoentzat zuen eskolan lan
Egun berean, Zestoako Kontzejuak, Aizarnako
egin beharrez, Iruñera joaterik ez zuen.
erretoreak eta biztanleek (hau da, patronatua zutenek)
Ondorioz, ahalordea eman zien Iruñeko Joan Zi- eskea egin zioten Iruñeko apezpikuari. Antonio Liritzari eta Anton Orendaini, eta Zestoako Antonio zarrarats bikario izanik, Aizarnako eta Zestoako eliLizarraratsi eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li- zetako bi epistolania utzi egin zituen, eta haiek Kle- 24 -
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mente Aisoro apaizari eman ziezazkiola eskatu zio- 1.3.4. Aizarnako elizako agiriak
ten. Bikario nagusiak baiezkoa eman zion eskabideari
- 1541-XII-26an, Aizarnan, elizaren ondoko artea(ikus [XVI. m. (41-XI) 11] agiria).
ren azpian, bertako eliztarrak bildu ziren, San Este- 1541-XII-18an, Iruñean, Joanes Berrio bikario ban egunez, Esteban Eztiola eskribaua bertan zutela.
nagusiak Pedro Pacheco apezpikuaren izenean Kle- Azken urtean San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizenmente Aisorori Zestoako eta Aizarnako parrokietako tziatua eta Joan Gartzia Lasaokoa izan ziren elizako
benefizioa eman zion, eta horretarako agiri zigilatua administratzaile, eta, aspaldi-aspaldiko ohiturari jaegin zuen Joan Ollakerizketa idazkariaren bidez. Zes- rraituz, hurengo urterako administratzaileak izendatu
toako Kontzejuaren eskea Iruñeko Joan Ziritza proku- zituzten. San Joan Perezek Martin Lizaso aukeratu
zuen, eta Joan Gartziak Joan Igartza maisu barberua.
radoreak egin zuen.
Eliztarrek ontzat hartu zituzten bi izendapenak, eta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Lukiaingo maisua
(teologia-irakaslea eta Deierriko artzapeza), Joan Alon- agirian lekukoetako bi Bizente Ezenarro eta Joan Marso eta Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizen- tin Indo izan ziren (ikus [XVI. m. (41-XII) 22] agiria).
tziatua izan ziren (ikus [XVI. m. (41-XII) 20] agiria)

1.4. Zestoako Kontzejuaren bilerak eta
- 1541-XII-25ean, Zestoako elizan, Blas Artazu- tratuak

biaga eskribaua bertan zela, besteak beste zestoar
hauek bildu ziren: Frantzisko Zubiaurre alkatea, Domingo Lizarrarats, Domingo Arrona, Domingo Amilibia eskribaua, Pedro Martinez Baltzolakoa, Joan
Artiga, Martin Perez Artzubiagakoa, Joan Fernandez
Arreitzakoa, Esteban Artazubiaga, Migel Artazubiaga, Joan Martinez Erretzabalgoa, Frantzisko Artiga
eta Joan Akoa.

Domingo Urbieta apaiza bertan izanik, Zestoako
Antonio Lizarrarats betiko bikario berria aurkeztu
zen, eta Iruñeko apezpikuak aginduta Joanes Berrio
bikario nagusiak abenduaren 18an latinez egindako,
eta Martin Ollakerizketa idazkariak sinatutako, gutunak irakurri zituzten.
Zestoako Kontzejuak eta eliztarrek patronatua zutelako aurkeztu eta apezpikuak Antonio Lizarrarats bikario izendatu zuen. Domingo Urbietak Antonio Lizarrarats eskutik heldu eta aldare nagusira eraman zuen.
Han sagrarioko giltzak, kaliza, meza-liburua eta eliz
jantziak eman zizkion; baita isipua eta txintxarria ere.
Bikario berriak haiek erabili egin zituen denen aurrean,
eta karguaren jabe egin zen. Lekuko zestoar hauek izan
ziren: Joan Martinez Lilikoa, Joan Artiga eta Domingo
Garratza (ikus [XVI. m. (41-XII) 21] agiria).

- 1541-I-30an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean
Kontzejuko Domingo Arrona fiela eta Bartolome
Txiriboga aurkeztu ziren. Aurreko urtean Gregorio
Elizaldek, Bartolome Txiriboga fidatzaile izanik,
Zestoako Kontzejuari eskribauen alkabalak jasotzeko eskubidea hartu zion enkantean (ikus VII ZESTOA
XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-I) 33]
agiria).
Gregoriok 26,5 erreal zor zizkion Kontzejuari, eta
ordaintzen ez zuelako preso zegoen. Orduan Domingo Arronak Bartolome Txiriboga fidatzaileari kobratu
zion 26,5 errealeko zorra eta auzi-gastuengatik beste
3 erreal ere bai. Ondorioz, Domingok ahalordea eman
zion Bartolomeri, honek gero zorra Gregoriori kobra
ziezaion.
Lekuko Zestoako Martin Intxaurregi eta Debako
Joan Liendo eta Pedro Arrazola errementariak izan
ziren (ikus [XVI. m. (41-II) 5] agiria).
- 1541-II-9an, Zestoan, Joan Gorosarri eskribauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren: batetik Blas
Artazubiaga, eta, bestetik, Joan Igartza. Blas zestoar hauen ordezkari ere bazen: Nikolas Martinez
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Egiakoarena, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarena, San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuarena, Pedro
Altzolaratsena, Martin Perez Artzubiagakoarena eta
Joan Majado Pozakoarena. Joan Igartza, hain zuzen,
Joan Gartzia Lasaokoaren eta Martin Ezenarroren ordezkari ere bazen.

dakoaren errekerimenduarena. Jakobo Gesalaga eta
Fernando Etxeberria izan ziren lekuko.
Ondoren Joan Gorosarrik gauza bera egin zion
Ezenarroazpikoan Martin Ezenarrori. Katalina Ezenarro eta Maria Ezenarro izan ziren lekuko, inguruan
beste gizonik ez zegoelako.

Aurreko urtean Blas Artazubiagari eta aipatutako
lagunei Zestoako Kontzejuak lursail bana saldu zien,
eta salerosketako agiriak zituzten (ikus VII ZESTOA
XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-IV)
15], [XVI. m. (40-V) 32], [XVI. m. (40-V) 33], [XVI.
m. (40-V) 34], [XVI. m. (40-VI) 8] eta [XVI. m. (40VI) 23] agiriak).

- 1541-II-12an, Zestoan, Joan Gartzia Lasaokoak
eta Joan Igartzak (Martin Ezenarro ere ordezkatuz),
Blas Artazubiagak lehenago egindako errekerimenduari erantzuna eman zioten. Aurreko urtean saldutako herri-lurretan haiek ez omen zuten saneamendua
egiteko obligaziorik hartu. Salmentak, gainera, Kontzejuaren kaltetan eta behar baino lur gehiago hartuz
Salmenten ardura Joan Gartzia Lasaokoak, Joan egin omen ziren. Horretarako Kontzejuak emandako
Igartzak eta Martin Ezenarrok zuten, baina salmen- ahalordean zeuden baldintzak ez omen ziren bete.
tei aurka egin zietelako auzitan zebiltzan. Ondorioz,
Hura guztia korrejidorearen aurrean zuten auziko
Blasek eta lagunek errekerimendua egin zieten Joan
Igartzari eta bere bi lagunei, saldutako lursailen sa- prozesuan azaltzen omen zen. Beraz, errekerimenneamendua egin zezaten. Lekuko Joan Martinez Ami- dua bertan behera uztea eskatu zuten. Lekuko hauek
libikoa alkateordea, Joan Pagino ermandade-alkateor- izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Miguel
Etxegarai eta Grazian Ganbara (ikus [XVI. m. (41dea eta Domingo Garratza izan ziren.
II) 10] agiria).
- 1541-II-10ean, Lasaon, Joan Gorosarrik Joan
- 1541-III?-26an, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Gartzia Lasaokoari errekerimenduaren berri eman
zion, hau da, Blas Artazubiagak Joan Igartzari egin- Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu

12. irudia. Zestoako
udaletxeko Batzargela.
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zen. Bertan ziren zestoar hauek: Domingo Lizarrarats alkateordea (aita), Domingo Arrona fiela, Nikolas Martinez Egiakoa, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa,
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Fernando Olazabal medikua, Martin Ondalde, Frantzisko Akoabarrena, Pedro Baltzola, Pedro Ausoroetxea,
Martin Iribarrena, Joan Zuube, Joan Erretzabal,
Joan Bengoetxea, Martin Zubiaurre, Joan Fernandez
Arreitzakoa, Migel Artazubiaga, Martin Indo, Martin
Artzallus, Martin Intxaurregi, Martin Perez Artzubiagakoa, Esteban Eztiola, Esteban Edarritzaga, Domingo Aizpuru, Joan “Gorri” Lizasoetakoa, Joan Ezenarro, Fernando Zubeltzu, Lope Zelaia, Martin Zulaika,
Domingo Aranguren, Domingo Legarda, Jakobo Gesalaga, Domingo Ezenarro, Joan Pagino, Joan Arano,
Martin Arano, Domingo Garratza, Joan Majado Pozakoa, Domingo Amilibia, Joan Igartza, Bartolome
Txiriboga, Pedro Altzolarats, Joan Apategi eta Martin
Ezenarro (Sebastianen semea).
Kontzejuak lau gizon izendatu zituen Joan Gartzia
Lasaokoarekin eta lagunekin hitz egin eta aurreko urtean saldutako herri-lurrei buruz zuten auzitik erretira
zitezen eskatzeko. Hauek ziren lau gizonak: Fernando
Olazabal medikua, Martin Ondalde, Joan Fernandez
Arreitzakoa eta Lope Zelaia. Auzi hura Kontzejuaren
eta herritarren kalterako zela zioten.

13. irudia. azpeitiko udaletxeko armarria.

siko zen. Frantziako ahari-okela Pazko maiatzekoa arte
libra 8 maraian eskainiko zuen, eta Pazko maiatzekotik Domu Santu egunera arte, Gaztelako, Nafarroako
eta bertako ahari-okela libra 8,5 maraian salduko zuen.
Ardi, ahuntz, aker, behi edo bildotsen okela Azpeitiko
Jarraian Kontzejuak agindua eman zion Domingo prezioetan salduko zuen. Domu Santu egunetik hurrenArrona fielari; izan ere fielaren eskariz Gregorio Eli- go urteko zaldun-inaute egunera arte edozein lekutako
zalde preso zegoen 12 dukateko zorragatik, eta Kont- aharien okela saldu ahal izango zuen. Urdaia ere horzejuak Gregorio askatzea nahi zuen (ikus [XVI. m. nituko zuen Joan Iribek, libra 12,5 maraian, Azpeitian
prezioa finkatzen zen arte.
(41-III) 29] agiria).
- 1541-IV-14an, Zestoako Kontzeju-etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats aita (alkateordea) eta Azpeitiko Joan Iribe bildu
ziren. Azpeitiarrak Zestoako Kontzejuarekin tratua
egin zuen, herria urtebetez haragiz hornitzeko.

Okela falta zuen bakoitzean, Joan Iribek 50 maraiko isuna ordaindu beharko zuen. Aukera izango
zuen, nahi izanez gero, antxume-okela ere saltzeko,
baina alkateak debekatu egingo zuen beste inork herrian aipatutako edozein haragi-mota saltzea. Araua
hausten zuenak 100 maraiko isuna ordainduko zuen.

Bete beharreko baldintzak ere adostu zituzten. Behi,
Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
ahari, ardi, aker eta abarren okela salduko zuen Joan
Iribek. Behi-haragia Azpeitiko prezioan eskainiko Domingo Amilibia, Nikolas Martinez Egiakoa eta
zuen, eta ahari-okela saltzen Pazko garizumakoan ha- Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (41-IV) 11] agiria).
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- 1541-IV-26an, Zestoako Enekosauztegin, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu
zen. Bertan ziren Domingo Lizarrarats aita (alkateordea), Domingo Arrona (fiel errejidorea), Joan Fernandez Arreitzakoa zinegotzia, Joan Perez IdiakaitzLilikoa, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua,
Pedro Martinez Baltzolakoa, Fernando Olazabal medikua, Pedro Iribarrena eta beste auzotar asko.

dako San Joan Artazubiagak ere. Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa, Martin Ondalde eta Meltxor Artazubiaga (ikus
[XVI. m. (41-IX) 19] agiria). Meltxor lekukoak Blas
Artazubiaga eskribaua zuen aita, eta aurreko urteetan
turkoen gatibu izan zen (ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-XI) 8] agiria).

- 1541-XI-12an, Zestoako udaletxean, Blas ArtaAhalordea eman zieten Domingo Arronari, Blas zubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Artazubiaga eskribauari eta Migel Artazubiagari, Besteak beste, hauek zeuden bertan: Frantzisko ZuTolosara Probintziaren Batzar Nagusietara joan zite- biaurre alkatea, Martin Arzallus fiel eta errejidorea,
zen eta Zestoako prokuradore izan zitezen. Domingo Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Fernando Olazabal
Amilibia, Esteban Eztiola eta Pedro Altzolarats izan medikua, Pedro Martinez Baltzolakoa, Martin Perez
Artzubiagakoa, Domingo Ezenarro eta Domingo Gaziren lekuko (ikus [XVI. m. (41-IV) 26] agiria).
rratza.
- 1541-VI-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriKontzejuak ahalordea eman zien hil hartan Probauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren
Domingo Lizarrarats alkateordea (aita), Domingo bintziak Arrasaten egingo zituen Batzar Nagusietara
Arrona fiela, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Fernan- joateko honako hauei: Frantzisko Zubiaurre alkateado Olazabal medikua, Pedro Baltzola, Martin Perez ri, Martin Arzallus fielari, Domingo Amilibiari, MarArtzubiagakoa, Esteban Eztiola eta beste asko. Pro- tin Perez Artzubiagakoari eta Migel Artazubiagari.
bintziak Batzar Bereziak egin behar zituen Usarragan Hauek Zestoaren prokuradore izango ziren.
hurrengo ostiralean, Gaztelako kondestablearekin eta
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
emazte Julianarekin hamarren zaharraz zituzten desaPerez Idiakaitz-Lilikoa, Fernando Olazabal eta Joandostasunez erabakiak hartzeko.
es Garratza apaiza (ikus [XVI. m. (41-XI) 7] agiria).
Zestoaren izenean prokuradore izateko ahalordea
Domingo Arronari eta Migel Artazubiagari eman zie- 1.5. Esteban Akertza merkatariaren tratu
ten. Lekuko Pedro Altzolarats, Joan Akoa eta Domin- eta agiriak
go Ezenarro izan ziren (ikus [XVI. m. (41-VI) 33]
agiria). (Batzar Berezi hauei buruzko albisterik ez Esteban Akertzak 1541. urtean Sevillatik Mexikon zedugu bete inon topatu).
goen Domingo Arangutiri 4 dozena arraun luze bidali
zizkion. Domingok han saldu behar zituen, eta ordai- 1541-IX-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- na hurrengo itzuliko ziren lehen itsasontzietan bidali
kribauaren bidez Antonio Lizarraratsek ordainagiria behar zion Estebani (ikus [XVI. m. (41) 2] agiria).
eman zion bere aita Domingo Lizarrarats fielari. Zestoako Kontzejuak aurreko urtean (1540an) apirilaren
- 1541-I-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua5ean eta irailaren 27an 23.708 marai Antonio Lizarra- ren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Arroako
rats apaizari ordaintzea erabaki zuen, eta kopuru hura Joan Arbe aurkeztu ziren. Joan Arbek 5 kintal burdina
ordaindu zion Domingo Lizarrarats aitak.
zor zizkion Zestoako Esteban Akertza merkatariari,
eta harentzat Domingo Arronari ordaindu zizkion;
Kontzejuko fiel Domingo Arrona zen 1541ean, eta baita beste 2 erreal ere, obligazio-agiria eta exekuziohonek ere zor zion kopururen bat. Halaber fiel izan- agindua ordaintzeko. Domingok ordainagiria eman
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14. irudia. sevillako
Indietako Kontratazio
etxea.

zion Joan Arberi. Lekuko zestoar hauek izan ziren: tzeko ere bai. Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek
Bartolome Loiola, Asentzio Arretxe eta San Joan izan ziren: Bartolome Loiola, Esteban Edarritzaga eta
Domingo Arano.
Amezketa (ikus [XVI. m. (41-I) 12) agiria).
- 1541-VII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Gorosarri eskribaua
aurkeztu zen, Maria Ibañeta adingabearen kudeatzaile
eta zaintzaile gisa. Maria Ibañetak, hain zuzen, Joan
Martinez Ibañetakoa eta Ana Ipintza zenak izan zituen
guraso. Gainera, Joan Ibañeta zenaren arreba zen.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Joan Gorosarrik eta emazte Grazia Ibañetak ahalordea eman zieten Esteban Akertzari eta Mexiko hirian
eta Veracruz hirian zebiltzan aipatutako lau pertsonei.
Grazia Ibañeta ere Joan Ibañeta zenaren arreba zen,
eta ondasunen herena eskuratzeko eskubidea zuen
(ikus [XVI. m. (41-VII) 5] agiria).

Joan Gorosarrik Maria Ibañetaren izenean ahalor- 1541-VIII-5ean, Sevillako Francos kalean (oraingo
dea eman zien honako hauei: Sevillan bizi zen Esteban Akertza zestoarrari, eta Indietan, Mexiko hirian Pajaritos eta Alvarez Quintero kaleen artean), Franciseta Veracruz hirian, zebiltzan Domingo Arangutiri, co Perezen etxean, Zestoako Esteban Akertza eta Pedro
Durango (Hondarribiko Lorentzo Durangoren semea)
Martin Ibañez Hernanikoari eta Sebastian Rosalesi.
bildu ziren Alonso Cazalla eskribauaren aurrean.
Ahalordea zutenek Mexiko hirian bizi zen Joan IbañPedro Durangok Esteban Akertzaren zerbitzura
eta zenaren ondasunak, inbentarioaren arabera, bereganatzen saiatuko ziren. Joan Ibañeta zenaren onibarrak, jardungo zuen merkataritzan hurrengo bost urteetan
ondasun higigarriak, mandoak, urre eta zilarrak, diruak, Sevillan, Bizkaiko konderrian, Gipuzkoako probinsalgaiak, ganaduak, arropak, etab. eskuratuko zituzten; tzian edota Espainiako edozein erreinutan. Horretaizan ere, Maria Ibañeta hiru arreba oinordekoetako bat rako zenbait baldintza ezarri zituzten.
zelako, herena kobratzea zegokion.
Urte hartan Esteban Akertzak dirua ipiniko zuen,
Ahalordea zutenek auzitara jotzeko ahalmena zu- berak nahi zituen salgai eta ondasunak erosteko, eta
ten, eta desadostasunak arbitro epaileen esku ipin- haiekin tratuen bidez irabaziak lortzeko. Ipinitako
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- 1541-X-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskridiru hura ez zen ukituko, urtero gauza hauetarako izan
ezik: Estebanek ondasunen mesedetan egindako gas- bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Marina
tuetarako, eta 60 dukat Pedroren zerbitzu, soldata eta Artiga (Joan Arretxeren emaztea), eta, bestetik, Domingo Lizarrarats gaztea (Esteban Akertza merkatari
(behar izanez gero) zaldiaren gastuetarako.
zestoarraren izenean). Estebanek Domingoren bidez
Geroago Estebanek merkataritzarako diru gehiago Marinari 50 dukat maileguz eman zizkion, eta Mariipini nahi bazuen, ipini ahal izango zuen, eta Pedrok na Artigak zorra hurrengo 6 hilabeteko epean ordainere bere dirua sartu ahal izango zuen bazkide gisa. duko zion.
Gero bakoitzak ipinitako proportzioan banatuko ziLekuko hauek izan ziren: Joan Lizarrarats, Asentuzten izandako irabaziak eta galerak, baina inola ere
ezingo zuten (ez Estebanek eta ez Pedrok) beste ino- tzio Amilibia eta Migel Igartza (Jofre Igartzaren seren bazkide izan. Hori egiten zuenak irabazi guztiak mea eta Domingo Lizarrarats semearen morroia).
galduko zituen eta 50.000 maraiko isuna ordainduko
Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izanik,
zion beste aldeari.
Pedro Akoaren emazte Katalina Akertzak ordainagiPedro Durangok bere lan eta zerbitzuengatik ur- ria eman zion anaia Esteban Akertzari; izan ere, Dotean jasoko zituen 60 dukatez gain, Estebanek sartuko mingo Lizarrarats semearekin anaiak bidalitako 150
zituen 200 dukaten irabazi garbietatik proportzioan dukat kobratu baitzituen (ikus [XVI. m. (41-X) 17]
kobratuko zuen. Lehenbizi gastuak eta gero Esteban- agiria).
ek ipinitako dirua kenduko ziren, eta geratzen zen irabazi garbitik bere ehunekoa hartuko zuen Pedrok.
1.6. San Joan Artazubiagaren kontratu eta

agiriak

Pedro Estebanen faktore leial gisa saiatuko zen,
beti ere Estebanen izenean, salgaiekin eta ondasune- 1.6.1. San Joan Artazubiagaren zorrak
kin merkataritzan, salerosketan eta abarretan. Estebanek gutun bidez, txosten bidez edo beste eraren batez - 1541-II-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaemandako aginduak betetzen saiatuko zen.
ren aurrean San Joan Artazubiaga eta Valentzian bizi
zen Joan Olazabal azaldu ziren. Jon Olazabal ValenPedrok eta Estebanek beste pertsona baten bidez tziako Joan Gartzia Espina eta Fernando Olazabalen
negozioak egiteko, bien akordioa beharko zen. Bost prokuradorea zen.
urteko denboraldi hartan Pedrok ezingo zuen obligazio-agiririk edo fidantzarik eman.
San Joan Artazubiagak azken biei zorra egin zien
Valentziako Frantzisko Olazabalekin batera, eta San
Indietan bizi zen norbaitek Pedrori edo Estebani Joanek 331,5 dukat ordainduko zizkion Joan OlazabaSevillara urrea edota zilarra bidaltzen bazien, merka- li. Horretarako Azkoitiko Frantzisko Perez Idiakaiztaritzan inbertitzeko eta irabaziak bidaltzeko ez zuten koak eta honen suhi Bidaniko Errodrigo Idoiaga fioztoporik izango.
datzaileak San Joani zor zizkioten 331,5 dukatak kobratzeko eskubidea eman zion honek Joan Olazabali.
Pedro Durangok zin egin zuen, adinez 20 eta 25 urte Horretarako San Joanek Agirre baserria erosi eta zenbitartekoa zelako, kontratu hark zioena bete egingo zuela. tsuan ipinita zeukan.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Rodrigo Mayorga eta Gaspar de los Santos eskribauak (ikus [XVI. m.
(41-VIII) 7] agiria).

Zorraren lagapen-agirian lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Erretzabal, Domingo Garratza eta
Grazian Etorraetxea.
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15. irudia. olazabalelortza baserria.
(deba).

Mikolas Martinezek konpromisoa hartu zuen hurrengo Domu Santu egunean 46 kintal burdina Joan
Olazabali ordaintzeko. Fernandok San Joani zor zizkion kintal haiek, baina aldi berean San Joanek Joan
Olazabali zor zizkion, eta 46 kintal Joan Olazabali
emango zizkion Beduako portuan, zerga guztiak or- 1541-II-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- dainduta. San Joan Artazubiagak ordainagiria eman
bauaren aurrean San Joan Artazubiaga eta Eibarko zion Nikolas Martinezi, eta eskubideak ere bai zorra
Martin Isasi aurkeztu ziren. Martin Isasik Valentziako gero Fernando Sorazabali kobra ziezaion.
Joan Gartzia Espinaren ahalordea zuen, Beltran MenObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
dia eskribauak idatzitako agiriaren bidez.
Blas Artazubiaga, Domingo Arrona eta Tomas AzkoSan Joan Artazubiagari Usurbilgo Madalena Ge- na (ikus [XVI. m. (41-VI) 19] agiria)
bara andreak 156 dukat zor zizkion, eta haiek kobraZestoan, egun berean eta lekuko berak bertan zitzeko eskubidea Martin Isasiri eman zion, Joan Garrela, Esteban Eztiolaren bidez San Joan Artazubiagak
tzia Espinaren izenean eskura zitzan.
agiri berezia egin zuen Nikolas Martinez Egiakoari
Lekuko hauek izan ziren: Valentziako Joan Olaza- ordainagiria eta ahalordea emanez. Nikolasek obligabal, honen Joan Aizpuru morroia, eta Zestoako Do- zio-agiria eman berria zion Valentzian bizi zen Joan
Olazabali 46 kintal burdina pletina ordaintzeko, Fermingo Garratza (ikus [XVI. m. (41-II) 23] agiria).
nando Soraluze zordunaren fidatzaile zelako, eta, hain
- 1541-VI-25ean, Zestoako zubiaren portalean, Esteban zuzen, San Joanek kintal haiek Joan Olazabali zor ziEztiolaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak zkion.
obligazio-agiria eman zion Valentzian bizi zen Joan OlaHorrez gain, San Joan Artazubiagak eta Nikolas
zabal zestoarrari. Fernando Sorazabalek 200 kintal burdina pletinaren zorra egin zion San Joan Artazubiagari, eta Martinezek elkarrekin izandako tratuen kontuak egin
zituzten. Nikolasen San Joanen zilar urreztatuzko kaNikolas Martinez Fernandoren fidatzaile zen.
Jarraian, Joan Olazabalek Valentziako Pedro Mallea eskribauaren bidez Joan Gartzia Espinak eta Fernando Olazabalek emandako ahalordea erakutsi zuen,
eta ontzat eman zuen lehentxeago egindako lagapenagiria (ikus [XVI. m. (41-II) 3] agiria).
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tilua zuen, honek hari 14 dukat zor zizkiolako. Dukat- tetik, San Joan Artazubiaga, eta, bestetik, San Joan
ak ordainduta katilua itzuli egingo zion Nikolas Mar- Amilibia (aita Joan Amilibia hargin-maisuaren ordezkari ere izanik). Bi aldeek egun hartara arte elkatinezek.
rrekin izandako tratu, eraikuntza-lan, garraio eta abaSan Joan Artazubiagak jakinarazi zuenez, Fernan- rren kontuak egin zituzten, eta elkarri ordainagiria
do Sorazabalek 200 kintalez gain beste 10 kintaleko eman zioten.
zorra ere egin zion, baina dena ordaindu zion (ikus
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arre[XVI. m. (41-VI) 20] agiria)
txe, Joan Gorosarri eta Joango Amilibia.
- 1541-VI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJarraian, Zestoako Gurutzeagan, San Joan Artazubauaren bidez Valentzian bizi zen Joan Olazabal zestoarrak ordainagiria eman zion San Joan Artazubia- biaga eta Joango Amilibia elkartu ziren Esteban Ezgari. San Joanek zorrak egin zizkien lehenago Valen- tiola eskribauaren aurrean. Joangok San Joani ordaintziako Joan Gartzia Espinari eta Fernando Olazabali, agiria eman zion, honek Blas Artazubiaga eskribauaeta egun hartan 46 kintal burdina pletina eman zizkion ren aurrean lehenago egindako obligazio-agiriko 4,5
zorretik deskontatzeko Joan Olazabali. Kintal haiek dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Horrez gain,
Nikolas Martinez Egiakoak eta Fernando Sorazabalek egun hartara arte elkarrekin harri, eraikin eta abarrez
izandako tratuen kontuak egin zituzten.
zor zizkioten San Joan Artazubiagari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri,
Lekuko hauek izan ziren: Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoa eta Zestoako Blas Artazubiaga (ikus San Joan Amilibia eta Asentzio Arretxe.
[XVI. m. (41-VI) 23] agiria).
Egun eta leku berean, San Joan Artazubiaga eta
- 1541-VI-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Martin Perez Artzubiagakoa (hau Domingo Lizarrabauaren aurrean Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoa rats gaztearen izenean) elkartu ziren. San Joanek Doeta Zestoako San Joan Artazubiaga agertu ziren. Elka- mingorekin desadostasunak eta auzia zituen elkarren
rren artean egun hartara arte izandako tratuen kontuak arteko tratu batzuen kontuei buruz, eta bi aldeek auzia
egin zituzten, eta Martinek San Joani 16 kintal bur- Zestoako Pedro Altzolalarts merkatariaren esku utzi
dina zor zizkiola erabaki zuten. Martinek zor hura zuten. Pedrok, arbitro epaile gisa, bi eguneko epean
Valentzian bizi zen Joan Olazabal koinatu zestoarrari epaia emango zuen, eta bi aldeek hura obeditzeko
ordainduko zion. Gainerakoagatik elkarri ordainagi- konpromisoa hartu zuten. Bestela 4.000 maraiko isuna
ordaindu beharko zuen epaia betetzen ez zuenak.
ria eman zioten.
Konpromiso-agirian lekuko zestoar hauek izan ziLekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola,
ren: Joanes Garratza, Bartolome Loiola eta Joan GoEsteban Artiga eta Domingo Gorosarri.
rosarri.
Jarraian, eskribaua eta lekuko berak bertan zireOndoren, eskribau berak, lekukoak aurrean izanik,
la, Joan Olazabal koinatuari (hau ere bertan egonik)
lagapen- eta eskualdatze-agiria eman zion San Joan Pedro Altzolarats arbitro epaileari konpromiso-agiArtazubiagak, Martin Ibañezi 16 kintalak kobra zie- riak zioena jakinarazi zion.
zazkion (ikus [XVI. m. (41-VI) 25] agiria).
Egun berean Pedro Altzolarats gazteak bere epaia
- 1541-VI-30ean, Zestoako errebalean, Esteban eman zuen. Kondenatu egin zuen San Joan ArtazubiaEztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: ba- ga Domingo Lizarrarats semeari 2.908 marai ordain- 32 -
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tzera. Gainera, Domingo Lizarrarats aitak San Joan arbitroak San Joan kondenatu egin zuen Domingo
Artazubiagari zor zizkion 6 dukatak deskontatu egin Lizarrarats semeari 2.908 marai ordaintzera, eta egun
zizkion. Beraz, Domingo aita bere zorra ordainduta hartan eman zizkion aipatutako maraiak.
geratu zen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio ArreSan Joan Artazubiagak 2.908 maraiak 3 eguneko txe, Pedro Goienetxea eta Domingo Gorosarri (ikus
epean ordaindu behar zizkion Domingo Lizarrarats [XVI. m. (41-VII) 4] agiria).
semeari. Auzi-gastuei zegokienez, alde bakoitzak bereak ordainduko zituen. Epaia ematean lekuko hauek 1.6.2. San Joan Artazubiagaren eta Joan
izan ziren: Domingo Arrona, Blas Artazubiaga eta Olazabalen sagasti-salerosketa
Joan Gorosarri.
- 1541. urtean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJarraian Joan Inperialek onartu egin zuen Pedro ren aurrean San Joan Artazubiaga eta Maria Perez
Altzolarats gazteak emandako epaia, Joan Gorosarri Olazabalgoa emaztea agertu ziren. San Joan Artazueskribauak jakinarazi ondoren.
biagak Joan Martinez Amilibikoa eskribauari erosita Zestoako Gezatedi izeneko sagastia zeukan (ikus
Egun berean Joan Gorosarri eskribauak San Joan VI. ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko
Artazubiagari eman zion epaiaren berri, eta honek [XVI. m. (39-II) 22] agiria).
onartu egin zuen. Lekuko Arroako Joan Zugasti eta
Domingo Arretxe-Etxenagusia izan ziren (ikus [XVI.
San Joanek sagasti hura Valentzian bizi ziren Joan
m. (41-VI) 34] agiria).
Gartzia Espina eta Fernando Olazabal merkatariei
saldu zien 245 dukatean. Heskaiz hesitutako sagastiak
- 1541-VII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 147 sagarrondoko azalera zuen, bakoitza 10 besokoa
bauaren bidez Martin Perez Artzubiagakoak (Do- izanik. Sagastiaren mugakide hauek ziren: Enekomingo Lizarrarats aitaren eta izen-deitura bereko sauztegiko bidea, Grazia Zabalaren lurrak, ibai aldera
semearen izenean) ordainagiria eman zion San Joan Zubiaurreko lurrak, Ana Lasaoren lurrak eta Blas ArArtazubiagari. Lehenago Zestoako Pedro Altzolarats tazubiagaren sagastia.

16. irudia.
olazabalgoikoa.
(deba).
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Sagastiaren sagarrondo azalera-unitate bakoitzagatik 1,66 dukat kobratu zuten San Joanek eta Maria
Perez emazteak, valentziarren prokuradore Joan Olazabalen eskutik. Maria Perez Olazabalgoak, emakume
ezkondua zelako, zin egin zuen salerosketa-agiriak zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (41) 3] agiria).

nari egindako zorrari deskontatu egingo zioten. Joan
Olazabalek ordainagiria eman zion San Joani 285
dukatengatik. San Joan arduratuko zen bi sagastien
saneamenduaz.

Ondoren, San Joanen emazte Maria Perez Olazabalgoak parte hartu zuen, Zestoako Domingo Lizarra- 1541-VI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- rats alkateordea (Joan Martinez Olotzagakoa kontubauaren aurrean hauek agertu ziren: San Joan Artazu- lari eta alkatearen izenean) bertan zela. Alkateordeak
biaga eta emazte Maria Perez Olazabalgoa, eta Joan (Domingo Lizarrarats aitak) bere aginpidea erabili
Olazabal (Maria Perezen anaia). San Joanek Valen- zuen Maria Perezek egindako zinean. Joan Olazabali
tziako Joan Gartzia Espinari diru kopuru handia zor bi sagastiak salduta, Maria Perezek ez zuen inolako
zion, eta Joan Olazabal Valentzian bizi zen, ehun-den- erreklamaziorik egingo ondasun haiek bere dotekoak
zirela, haietan eskubidea zuela edo beste ezer argudariaren lanak eginez.
diatuta. Aitzitik, saldutako bi sagastien saneamenduaz
Lehenago, Valentzian, Joan Gartzia Espinak eta arduratuko zen senarrarekin batera.
San Joanek auzia izan zuten, eta Valentziako Luis
Salerosketa-agirian lekuko zestoar hauek izan ziMazip eta Alonso Gartzia Trujillo arbitroek (bertako
merkatariek) epaia eman zuten. Arbitroen epaia bi ren: Domingo Arrona, Pedro Altzolarats, Fernando
aldeek onartu zuten, eta San Joanen fidatzailea Va- Olazabal medikua eta Joan Gorosarri (ikus [XVI. m.
lentziako dendari Joan Olazabal koinatua zen. San (41-VI) 16] agiria).
Joanek konpromisoa hartuta zeukan Joan Olazabal
Egun eta leku berean, Valentzian bizi zen Joan
fidatzailea auzi hartatik onik ateratzeko.
Olazabal zestoarrak San Joan Artazubiagari erosi
Gero Joan Gartzia Espinak ahalordea eman zion Joan berria zion Gezatediko sagastia Blas Artazubiaga esOlazabali, Valentziako notario zen Pedro Ortuño Ma- kribauari saldu egin zion. Sagastiaren mugak aurreko
lleakoaren bidez, San Joani zorra kobratzeko. Zorraren salmenta-agirian zehaztu ziren, eta ibai aldeko Zuzati bat ordaintzeko, San Joanek Zestoako bi sagasti saldu biaurreko Habee? izeneko lurra ere mugan zuen.
zizkion Joan Olazabali. Bata Gezatedia izeneko lekuan
Joan Olazabalek Blasi 160 dukatean saldu zion
zegoen, lehentxeago aipatu dugunez, eta San Joanek
lehenago Joan Martinez Amilibikoari erosi zion. Ge- sagastia. Joan Olazabal saltzailea eta Martin Ibañez
zatediko sagastiak mugakide hauek zituen: hiribildutik Jausorokoa fidatzaile azkoitiarra arduratuko ziren salEnekosauztegiko bidea, Graziana Zabalaren lurrak, dutako sagastiaren saneamenduaz. Horretarako MarAna Lasaoren lurrak eta Blas Artazubiagaren sagastia tin Ibañezek bere ondasunak hipotekatu egin zituen:
Azkoitiko Jausoro dorretxea, bere burdinola, errota
eta baratzea. 200 dukateko prezioa zuen.
eta lur guztiekin, Jausoro eta Abiolako etxeak, EpelBigarren sagastia Arretxeazpian zegoen. Behean de, Aritzederraga, Kaminburu, Zukiazu eta Kataolamuga Legazpi (Urola) ibaiak egiten zuen, Aizubi alde- tza baserriak, beren ondasun guztiekin.
tik Maria Martinez Lilikoaren lurrak, zubi aldetik Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo ArroArretxetxipiren sagastiak, eta goitik Osana Erretzabana, Joan Gorosarri, Pedro Altzolarats eta Asentzio
len sagastiak. 85 dukateko prezioa zuen.
Arretxe. Jarraian Joan Olazabalek eta Martin Ibañes
Beraz, bi sagastiek 285 dukat balio zuten, eta ko- Jausorokoak zin egin zuten salmenta-agiriak zioena
puru hori San Joan Artazubiagak Joan Gartzia Espi- bete egingo zutela (ikus [XVI. m. (41-VI) 17] agiria).
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Egun berean, Zestoan, Joan Olazabalek Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari Arretxeazpiko sagastia (lehentxeago San Joan Artazubiagari erosia) saldu egin zion 70
dukatean. Prezioa ordaindu ziolako, Joan Olazabalek
ordainagiria eman zion Joan Perezi.

Joan handik irtenda, Joan Olazabalek sagarrondoen
adar batzuk moztu zituen, eta horrela jabetza bere
gain hartu zuela adierazi zuen. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Domingo Arrona, Joan Gorosarri, Pedro
Altzolarats eta Asentzio Arretxe.

Joan Olazabalek Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoa fidatzailetzat aurkeztu zuen, sagastiaren saneamenduaz arduratuz. Martin Ibañezek hipotekatu egin
zituen Azkoitian zituen ondasunak (lehenago izendatu ditugunak) salmentaren berme gisa.

Ondoren, eskribau eta lekuko berak bertan zirela,
Joan Olazabalek Blas Artazubiaga, eskutik helduta,
Gezatediko sagastira sartu zuen. Joan Olazabal kanpora irtenda, Blasek belarrak eta sagarrondo batzuen
adarrak moztu zituen, jabea bera zela erakustearren.

Egun berean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean,
Joan Olazabalek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa saldutako Arretxeazpiko sagastira sartu zuen eskutik helduta. Joan Perezek bertan belar eta adar batzuk moztu
zituen, eta jabetza bere gain hartu zuela erakutsi zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona,
Egun berean, eskribau eta lekuko berak aurrean zi- Anton Sorazabal eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
rela, San Joan Artazubiagak Arretxeazpiko sagastira lizentziatua.
Joan Olazabal sartu zuen, eskutik helduta. Gero, San
Ondoren, San Joan Artazubiaga eta Maria Perez
Joan irtenda, Joan Olazabalek sagarrondo bateko adaOlazabalgoa Zestoako Domingo Lizarrarats aitaren
rrak moztu zituen, jabea bera zela adieraztearren.
(alkateordearen) eta Esteban Eztiola eskribauaren
Jarraian, San Joan Artazubiagak Joan Olazabal aurrean aurkeztu ziren. Berronetsi egin zuten Joan
Gezatediko sagastira sartu zuen, eskutik helduta. San Olazabali egindako Gezategiko eta Arretxeazpiko
Salmenta-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Arrona, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Anton Sorazabal. Jarraian Joan Olazabalek eta
Martin Ibañezek zin egin zuten Joan Perezekin egindako salerosketa-agiriak zioena bete egingo zutela.

17. irudia.
arretxeazpiko etxeak.
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sagastien salmenta; baita gero Joan Olazabalek Blas
Artazubiagari eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari egindako salmenta ere. Konpromisoa hartu zuten sagastien saneamenduaz eta izan zitezkeen erreklamazioez
erantzukizun guztiak hartzeko. Zestoan eta Errezilen
zituzten etxe, lur eta ondasun guztiak hipotekatu egin
zituzten Blas eta Joan Perezen alde. Maria Perez Olazabalgoak ere ez zuen salmenta haien aurka sagastiak
bere dotekoak zirela edo beste ezer argudiatuko.

betza, eta etxearen errentagatik eman zion San Joanek
dukata (ikus [XVI. m. (41-I) 3] agiria).

- 1541-V-10ean, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik, Aiako Joan Aranburu eta Zarauzko Martin
Esnal-Argoain, eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua. Blasek beste biei dirutan 30 kintal burdinaren
balioa eman zien maileguz, eta hauek zorra epeka
ordainduko zioten. 15 kintal burdina Beduako errenSan Joan Artazubiagak eta Maria Perez Olazabal- terian emango zizkioten hurrengo ekaineko San Joan
goa emazteak zin egin zuten berronetsitako salmen- egunean, eta azken 15 kintalak leku berean hurrengo
ta-agiriek ziotenaren aurka ez zirela hasiko. Lekuko Eguberrietan.
Domingo Arrona, Tomas Azkona eta Anton Sorazabal
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zesizan ziren (ikus [XVI. m. (41-VI) 18] agiria).
toako Meltxor Artazubiaga, eta Arroako Joan Zugasti
eta Martin Kortazar (ikus [XVI. m. (41-V) 9] agiria).
1.7. Blas Artazubiaga eskribauaren

tratuak

- 1541-I-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Blas Artazubiaga eskribaua aurkeztu zen. Lehenago Blasek Zestoako Gregorio Elizalderi eta Maria Etorra emazteari maileguz 50 dukat (25 dobloi)
eman zizkion. Obligazio-agirian fidatzaile hauek izan
ziren: Zestoako San Joan Amilibia eta Zumaiako Joan
Perez Etxezarretakoa eskribaua.

- 1541-V-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Blas Artazubiaga eskribauak, Anton
Sasiola adingabearen izenean, ahalordea eman zien
Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari
eta beste bost prokuradoreri. Auzia zuen Arraga baserriko soro batzuetako hesiez, hango bidea zela eta,
Debako Kontzejuarekin, Errodrigo Sasiolarekin, Migel Igartzarekin eta Martin Garaterekin. Ahalordea
zutenek ordezkatuko zituzten Blas Artazubiaga eta
Anton Sasiola.

Gregoriok zorra ordaintzen ez ziolako, Blasek San
Joan Amilibia fidatzailearen ondasunak exekutatu
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
egin zituen, eta, korrejidorearen aginduz, San Joan
Amilibia preso hartu zuten. Hala ere, San Joan Amil- Martin Perez Artzubiagakoa, Jakobo Ipintza eta Pedro
ibiak Blasi epeka 50 dukatak eta auzi-gastuen beste Altzolarats (ikus [XVI. m. (41-V) 24] agiria).
dukat bat ordaindu egin zizkion.
- 1541-VI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriOndorioz, Blasek ordainagiria eta ahalordea eman bauaren aurrean Arroako Joan Igarategi eta Zestoako
zizkion San Joani, honek zor osoa Gregoriori edota Blas Artazubiaga eskribaua agertu ziren. Joanek eta
Joan Fernandez Etxezarretakoa fidatzaileari kobra zie- Blasek egun hartara arte izandako tratuen kontuak
zaien. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Martinez egin zituzten, eta Joanek Blasi 12 kintal burdina pletinaren balioa zor ziola erabaki zuten.
Baltzolakoa, Domingo Arrona eta Asentzio Arretxe.
Arroarrak burdinak Beduako errenterian hurrengo
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Blasek San Joani ordainagiria eman zion, dukat bat abuztuko Andre Mariaren egunerako emango zizkiola
ordaindu ziolako. Korrejidorearen aginduz Blasek agindu zion Blasi obligazio-agirian, aurrean lekuko
bere gain hartu zuen Zestoako Amilibia etxearen ja- zestoar hauek izanik: Asentzio Arretxe, Bartolome
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18. irudia. Beduako
portua.

Loiola eta Joanes Garratza apaiza (ikus [XVI. m. (41VI) 4] agiria).

go Blasek senar-emazteei obligazio-agiria eman zien,
eta haren bigarren epeari zegozkion 10 dukatak ordaindu egin zizkien Blasek. Ondorioz, Blasi ordainagiria
eman zioten.

- 1541-X-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Igarategik obligazioLekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaagiria eman zion Blas Artazubiaga eskribauari. Joanek eta Blasek ordura arte elkarrekin izandako tratuen ga, Joan Lizarrarats eta Joan Artiga (ikus [XVI. m.
kontuak egin zituzten, eta Joanek Blasi 28 dukat eta 7 (41-XI) 18] agiria).
kintal burdina zor zizkiola erabaki zuten.

1.8. Fernando Olazabal medikuaren tratu
Joanek zorra epeka ordainduko zuen: 12 egun ba- eta agiriak

rru 7 kintal burdina Beduako portuan emango zizkion,
eta gainerako 28 dukatak hurrengo urteko martxoko
Andre Mariaren egunean. Joan Igarategik hipotekatu
egin zituen etxean zituen ganaduak eta Joan Zugastiri
erositako Igarategi ondoko bi harizti, Blasi zor osoa
ordaindu arte.

- 1541-I-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Fernando Olazabal medikua eta Zumaiako
Martin Diaz Mirubikoa agertu ziren. Fernandok zioenez, Aizarnazabalgo Mateo Enbilek 30 dukat eta 12,5
kintal burdina pletina (Beduan utzi beharrekoak) zor
zizkion, baina haietako 15 dukat ordaindu egin zizAgirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza kion. Beraz, Mateoren zorra 15 dukat eta 12,5 kintal
harakina, Domingo Garratza eta Frantzisko Zubiaurre burdinakoa zen.
(Martin Ibañez Zubiaurrekoaren semea) (ikus [XV. m.
(41-X) 11] agiria).
Orduan Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak 15
dukat eta 12,5 kintal burdina Zestoako Domingo
- 1541-XI-30an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Aranguren-Potzueta, San Joan Etxegarai eta Dominbauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Fernan- go Aranbururi kobratzeko eskubidea eman zion Ferdo Olazabal medikua bere emazte Marina Larretxere- nandori. Ondorioz, Fernandok ahalordea eman zion
kin, eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua. Lehena- Martin Diazi zorra Mateo Enbili kobra ziezaion.
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19. irudia. errezilgo
san Martin
Zallurroakoa.
erretaula.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fer- semeek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean
nandez Arreitzakoa, San Joan Elgoibar eta Asentzio ordainduko zioten.
Arretxe (ikus [XVI. m. (41-I) 7] agiria).
Migel Iturriagak, 25 urte bete gabea zelako, zin
- 1541-I-30an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuetiolaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Zu- la. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Ziorraga
maiako Martin Diaz Mirubikoa azaldu ziren. Martin maisua, Asentzio Arretxe eta Grazian Ezenarro (ikus
Diazek Domingo Arangureni eta lagunei kobratzeko [XVI. m. (41-III) 30] agiria).
zeuzkan beste 30 kintal burdina pletinagatik, onda- 1541-IV-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrisunak exekutatu egin zizkien, eta Domingo Arangubauaren aurrean Orioko Martin Santxez Ondarkoa
ren preso zegoen korrejidorearen kartzelan.
kapitaina eta Errezilgo Pedro Iturriaga elkartu ziren.
Azken 30 kintal haiek Martin Diazi ordaintzeko Pedro Iturriaga Errezilgo Antxiturbiko maizterra zen,
konpromisoa hartu zuen Fernando Olazabalek bere eta aurreko urteko irailean, San Migel egunean bi
gain. Obligazio-agiria eman zion Martin Diazi 30 urte bete ziren Pedrok Joan Albisu nagusiari errenta
kintal haiek Beduako errenterian hurrengo abuztuaren ordaindu ez ziola. Ondorioz, Joan Albisuk Pedro Iturriagaren ondasunak exekutatu egin zituen.
lehen egunean ordaintzeko.
Zor hura Pedro Iturriagari kobratzeko eskubidea
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspagina, Joan Gorosarri eskribaua eta Martin Santxez kapitainari eman zion Joan Albisuk.
Bi urteko errentan eman beharreko gari, artatxiki eta
Martin Olaskoaga (ikus [XVI. m. (41-I) 28] agiria).
oloen balioa dirutan zenbat zen kalkulatu ondoren,
- 1541-III-27an, Zestoan, Esteban Eztiola es- Martin Santxezek ordainagiria eman zion Pedro Itukribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Zestoako rriagari, zorra ordaindu egin ziolako.
Fernando Olazabal medikuak 32 erreal balio zuHorrez gain, Aizarnako Pedro Etxeberriak eta
ten 8 anega artatxiki eman zizkien Errezilgo Pedro
Iturriagari eta honen seme Migel Iturriagari. Aita- Maiora Etxeberria errainak ahalordea eman zioten
- 38 -

(1541)
Martin Santxezi, Errezilgo Joan Martinez Loidikoa
eskribauaren aurrean. Aizarnarrek beste bi urterako
errentan eman zioten Antxiturbiko baserria, eta Martin Santxezek bi urte haietako errentaren ordainagiria
eman zion Pedro Iturriagari; izan ere, honek baserrian
eraikuntza-lanak eta konponketak egin baitzituen.
Lope Trekuk eta Pedro Zabala zurgin-maisuak ikertu
eta balioetsi zituzten lan haiek.

eman zizkion. Domingok, hain zuzen, Zestoako Fernando Olazabali zor zizkion dukat haiek.
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Martin Lizasoeta, Antonio Sorazabal eta Asentzio Arretxe (ikus
[XVI. m. (41-V) 22] agiria).

- 1541-X-18an, Zestoan, Blas Artazubiagaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta AizarnazabalOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Aiako Pedro go Joan Martinez Etxabekoa aurkeztu ziren. Joan
Altuna, Errezilgo Joan Lopez Ibarbiakoa eta Zestoako Martinezen aita Martin Etxabe zenak bere garaian
zorra egin zion Fernando medikuari, eta honek EtxaUrbano Txiriboga (ikus [XVI. m. (41-IV) 13] agiria).
begoikoa baserria bere ondasunekin exekutatu egin
- 1541-V-3an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- zuen korrejidorearen aginduen bidez.
tiola eskribauaren aurrean Martin Indo (Bekolako
Hala ere, Joan Martinezek baimena eskatu zion
olagizona) azaldu zen. 1537-XII-26an, Zestoan, Esteban Eztiolaren bidez Fernando Olazabal medikuak Fernando Olazabali Etxabegoikoa baserriak zituen
10 dukaten ordainagiria eman zion Martin Indori. basoetan txerriak ezkurraz gizentzeko eta hango diLekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabal- ruaz aita zenaren zorra ordaintzeko. Fernandok baigoa, Gabriel Artzubiaga eta Fernando Amilibia (ikus mena eman zion, baina lehendik berak zeuzkan esV ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko kubideen kalterik gabe.
[XVI. m. (37-XII) 24] agiria).
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Arzallus,
Agiri hark zioenez, Fernando Olazabalek 10 dukat Esteban Edarritzaga eta Martin Indo (ikus [XVI. m.
haiek Martin Indok Domingo Ormaetxearen izenean (41-X) 15] agiria).
ordaindu zizkion.
Dena den, 10 dukat haiek Martin Indok arreba Katalina Indori (Domingo Lizasoeta “Suhi”ren emazteari) etxeko seniparteagatik zor zizkiola agertu arren,
diru haiek ez ziren arreba Katalinaren senipartea ordaintzeko. Hain zuzen Domingo Lizasoeta “Suhi”
koinatuak Martin Indori Domingo Ormaetxeari ordaintzeko eman zizkion.

1.9. Gregorio Elizalderen tratu eta agiriak

- 1541-I-5ean, Azpeitian, Alvar Perez de Navia korrejidorearen aurrean, Martin Perez Idiakaizkoa eskribauaren ordezko Joan Eizagirre bertan izanik, Azpeitiko eta Zestoako auzotar ziren Martin Igartza-Etorra
eta Katalina Igartza-Etorra aurkeztu ziren.

Joan Perez Arranibarkoa prokuradorearen bidez
Aitorpen-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan demanda ipini zieten Katalina Etorrari, Maria Etorra
Fernandez Olazabalgoa, Fernando Olazabal medikua alabari eta Gregorio Elizalde suhiari. Martinek eta
eta Joan Gorosarri (ikus [XVI. m. (41-V) 4] agiria).
arrebak ziotenez, haiek Joan Perez Igartza-Etorrakoa
(Joan “Ezker” goitizenekoa) aitaren eta Katalina
- 1541-V-16an, Aizarnan, Esteban Eztiola es- Larretxe amaren legezko seme-alabak ziren. Joan
kribauaren bidez Joan? Lizasoetak San Joan Perez “Ezker” aita 29 urte inguru lehenago hil zen, eta bere
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren Urdanetako Maiaga herentzia gisa Etorragoikoa (oraingo Etorrazar) basebaserriko maizterra zen Martinek Joan? Lizasoeta- rria bere lur, tresneria, arreo, abere larri eta xehe, eta
ren izenean 10 dukat Zumaiako Domingo Lizasoetari beste zenbait ondasunekin utzi zituen.
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Ondasun horiek Martini eta Katalina arrebari itzuli
behar zizkieten, eta urte haietan demandatuek jasotako errentak ere bai (10 dukat urtean). Korrejidoreak
demandatuei agindua bidali zien, auzitara etor zitezen. Lekuko Pedro Lopez Gabirikoa eta Joan Migel
Larrea izan ziren.

Elizaldek, Maria Etorra emazteak eta Katalina Etorra
amaginarrebak, ahalordea eman zieten auzitarako Jeronimo Atxagari, Joan Herediari eta Beltran Arizmendiri, Zestoako Joan Artiga eta Bergarako Migel Ibarra
eta Joan Otamendi izan ziren lekuko.

- 1541-I-25ean, Azpeitian, Jeronimo Atxaga proku- 1541-I-13an, Ibañarrietan, Blas Artazubiaga es- radorea azaldu zen korrejidorearen aurrean. Gregorio
kribauak korrejidorearen agindua jakinarazi zion Ma- Elizalde, emazte eta amaginarrebaren izenean. Joan
ria Etorrari (Gregorioren emazteari) Joan Itziar eta “Ezker” eta Katalina Larretxek Esteban Etorra semea
Martin Artazubiaga izan ziren lekuko. Egun berean Katalina Etorrarekin ezkondu omen zuten. Ezkontza
abisu bera eman zion Katalina Etorra amari, Domingo hartara dohaintzan eman omen zituzten baserria eta
gainerako lur, ganadu eta ondasunak. Beraz, ipini
Arrona eta Joan Gorosarri lekuko izanik.
zieten demandak ez zuen oinarririk, eta baztertu egin
- 1541-I-14an, Azpeitiko kontzeju-etxean, Pe- behar zen. Pedro Ruiz Errekondokoa eta Pedro Lopez
dro Uranga eskribauak Zestoako Gregorio Elizalde- Gabirikoa izan ziren lekuko.
ri eman zion korrejidorearen aginduaren berri. Joan
- 1541-II-3an, Azpeitian, Joan Perez Arranibarkoak
Ibañez Malleakoa eibartarra eta Domingo Usandizaga
Martin Igartza-Etorra eta arrebaren izenean, honako hau
azpeitiarra izan ziren lekuko.
adierazi zion korrejidoreari: alegia, Joan “Ezker” aitak
Korrejimenduan Joan Perez Arranibarkoa prokura- ezin zizkiola bere baserria eta ondasunak sasiko semeadoreak auzia amaitutzat ematea eskatu zuen, deman- ri utzi, eta auzi-jartzaileeei eman behar zizkiela. Migel
datuak agertu ez zirelako. Joan Martinez Untzetakoa Ipintza eta Pedro Lopez Gabirikoa izan ziren lekuko.
eta Jeronimo Atxaga izan ziren lekuko.
- 1541-II-19an, Azpeitian, Joan Perez Arrani- 1541-I-20an, Azpeitiko kartzelan, Urretxuko barkoak auzia amaitutzat eman zezala eskatu zion koJoan Martinez Benetxea eskribauaren bidez, Gregorio rrejidoreari.

20. irudia. etorratxiki.
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- 1541-II-22an, Azpeitian, Alvar Perez de Navia
korrejidoreak epaia eman zuen. Bi aldeak auzitara
onartu zituen, eta 9 eguneko epea eman zien frogak
eta testigantzak aurkezteko. Gero epea beste 20 egunez luzatu zien bi aldeei.
- 1541-II-24an, Azpeititik, korrejidoreak agindua
bidali zion Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari.
Martin Igartza-Etorraren eta arrebaren eskribau izango zen, eta Gregorio Elizalderen aldeak izendaturiko
eskribauarekin lekukoei testigantzak nola hartu eta
egin beharreko zinak zehatz-mehatz adierazi zizkion.
- 1541-III-7an, Donostian, korrejidoreak bi aldeei testigantzak aurkezteko epea 80 egunera arte luzatu zien.
- 1541-III-8an, Zestoan, Blas Artazubiagak Gregorio Elizalderi eta amaginarrebari, korrejidorearen
agindua jakinarazi zien, testigantzak hartzeko beren
eskribaua izanda zezaten. Zestoako Joan Fernandez
Olazabalgoa eta Martin Akoa izan ziren lekuko. Biharamunean, Blas Artazubiagak Ibañarrietan Maria
Etorrari eman zion eskribaua izendatzeko agindua.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Segura, Grazian Gebara eta Martin Artazubiaga.
- 1541-III-18an, Donostian, Joan Perez Arranibarkoak Martin Igartza-Etorraren eta arrebaren izenean, lekukoei egin beharreko galderak aurkeztu zituen. Hauek ziren galderak:

4) Ea zekiten Joan “Ezker” aitak eta amak 30 urte
baino gehiagotan (hil ziren arte) Etorragoikoa berea izan zutela eta hango errentak eta etekinak jaso
zituztela.
5) Ea zekiten 28 bat urte lehenago Joan “Ezker” hil
egin zela eta legezko seme-alaba auzi-jartzaileak
utzi zituela. Ea zekiten testamenturik egin gabe
baserria bere lur, ganadu, tresneria eta gainerako
ondasunekin utzi zuela.
6) Ea zekiten Joan “Ezker” hil zenean Katalina Igartza-Etorrak 12 urte zituela eta anaia Martinek 14 urte.
7) Ea zekiten Joan “Ezker” hildakoan Gregorio
Elizalde, Maria Etorra eta Katalina Etorra sartu zirela Etorragoikora eta haiek jaso zituztela hango
errenta eta etekinak.
8) Ea zekiten Etorrako baserriak bere ganaduekin
batezbeste urtean 10 dukateko errenta eman zuela.
9) Ea zekiten Gregorio Elizalde ez zela langile ona
eta baserria gaizki kudeatu zuela.
10) Ea zekiten aurreko galderetako guztia Zestoan
eta inguruetan ezaguna zela.

Egun hartan Gipuzkoako korrejidoreak Donostiatik agindua bidali zion Zestoako alkateari. Katalina Etorrak zin egin eta galderei erantzun behar zien
1) Ea ezagutzen zituzten Martin deta Katalina korrejidorearen aurrean, baina Katalina elbarria eta
auzi-jartzaileak eta Gregorio, Maria eta Katalina ezindua omen zen, eta Zestoan alkateak hartuko zion
demandatuak. Ea Etorragoiko baserriaren eta on- zina eskribauen aurrean.
dasunen berririk zuten.
- 1541-IV-2an, Zestoan, Blas Artazubiagak auzi2) Ea zekiten Joan “Ezker” (edo Joan Perez Eto- jartzaileen izenean eskea egin zien demandatuei, lerrakoa) eta Katalina Larretxe Elizaz ezkondu zirela kukoei testigantzak hartzeko beren eskribaua izenda
eta haien legezko seme-alaba zirela Martin Igar- zezaten. Bestela Blasek bakarrik hartuko zituen testigantzak. Lekuko Grazian Gebara eta Martin Artazutza-Etorra eta arreba Katalina Igartza-Etorra.
biaga izan ziren.
3) Ea zekiten auzi-jartzaileak gurasoek hazi zituz- 1541-IV-4an, Zestoan, Domingo Lizarrarats alkatela eta haien seme-alabatzat zituztela Zestoan eta
teordearen aurrean, Katalina Etorrak zin egin zuen
inguruetan.
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tuen. 8 idi eta behi-talde ugaria, ardiak, ahuntzak, zaldia eta mandoa ekarri omen zituen.
Etorragoikoa Zestoako Joan Arreitzak bereganatu omen zuen, hango zorrak ordaindu zituelako, eta
Joan “Ezker”ek 1.000 florin arrunt ordainduta erosi
omen zion. 40 bat urtez eduki zuen gero baserria Joan
“Ezker” nagusiak. Zestoako Kontzejuari 10-15 sagarrondoko azalerako lursaila erosi omen zion gero,
eta baserriko hormari eraikina erantsi omen zion ganaduentzat. Lan hura zela eta, 20 bat dukateko zorra
egin omen zuen.
Joan “Ezker”ek ondasunak Maria Etorra bilobari utzi omen zizkion. Maria Joan “Ezker”en seme
zaharrenaren (aita baino lehen hil zenaren) alaba
zen. Ganaduak Domingo Etorra legezko semeak
eta han bizi zen Katalina Beristainek eraman omen
zituzten.

21. irudia. etorrazar.

auzian asmo txarrez ez zela ari. Demandatuen eskribau izateko Esteban Eztiola izendatu zuen.
Egun berean auzi-jartzaileek Blas Artazubiaga eskribauari lekukoei egin beharreko galderak (lehentxeago zehaztu ditugunak) aurkeztu zizkioten. Domingo
Arrona, Martin Arrona eta Martin Akoa izan ziren
lekuko. Galderak egin beharreko lekukoak zestoar
hauek ziren: Joan Ameznabar, Domingo Lizarrarats
aita, Pedro Baltzola, Joan Martinez Erretzabalgoa,
Fernando Olazabal medikua, Esteban Artazubiaga,
Katalina Ipintza, Maria Perez Altzolarats-Portalekoa,
Marina Erretzabal, Maria Altzolarats eta Domenja
Garratza. Hauek zin egin zuten egia aitortuko zutela.
Bertan ziren Domingo Urbieta, Joanes Garratza, Pedro Goienetxea eta Grazian Gebara zestoarrak zinaren lekuko gisa.

Martin Igartza-Etorrak 40 urte baino gehiago omen
zeuzkan, eta Katalina arrebak 40 urte. Garai batean
etxea errentan hartuta Martin Gabiriak eduki omen
zuen. 7,5 dukat ordaintzen omen zuen, baina ongi kudeatuta 10 dukat eman omen zitzakeen.
- Domingo Lizarrarats aitak 70 urte zituen. Etorragoikoa baserria Martintxe Etorrarena omen zen.
Zorrak egin zituelako 1.000 florinean Joan Arreitzak
hartu omen zuen, eta honi Joan “Ezker”ek erosi zion.
Martintxe Etorra gero Zabaleta baserrian hil omen
zen. Gregoriok baserria gaizki kudeatu omen zuen
gero, eta etxea erreta omen zegoen.
- Pedro Baltzolak 80 urte zituen, eta bere aita eta
Katalina Larretxe lehengusu propioak izan ziren. Galderei baietz erantzun zien, oro har. Behi-azienda handia (50 burukoa) eduki omen zuen Joan “Ezker”ek.

- Joan Martinez Erretzabalgoaren txanda izan zen
gero. 70 baino urte gehiago zituen, eta Katalina Eto- Joan Ameznabar Etorrazpin bizi zen, eta 79 urte rra urruneko senidea omen zuen. Joan “Ezker” eta
zituen. Galderi baiezkoa erantzun zien, oro har. Joan emazteak semea Katalina Etorrarekin ezkondu omen
“Ezker”ek Etorragoikoan 40 bat urte egin omen zi- zuten. Gainerakoan baiezko erantzuna eman zuen.
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- Maria Perez Altzolarats-Portalekoak 63 urte zituen eta aurrreko lekukoak bezalatsu erantzun zuen.
Joan “Ezker” eta emazteak Esteban Etorra semea
Katalina Etorrarekin (hau ume zela) ezkondu omen
zuten. Olaberri baserritik ekarri omen zuen ganadua
Joan “Ezker”ek Etorrara, lehenago han bizi zelako.
- Marina Erretzabalek 64 urte zituen, eta aurreko
lekukoaren antzera erantzun zuen; baita 80 urteko
Maria Altzolaratsek ere. Esteban Etorra semea Katalina Etorrarekin ezkondu omen zuten.

Joan Perez Arranibarkoak testigantza haiek korrejidoreari aurkeztu zizkion, eta eskera ere egin
zion. Bere aldeak (Martinek eta Katalinak) ongi frogatu zuen arrazoi zuela eta haien aldeko epaia eman
behar zuen.
- 1541-VIII-20an, Azkoitian, Joan Perez Arranibarkoak korrejidoreari eskea egin zion, epaia amaitutzat jo zezan..

- 1541-IX-1ean, Azkoitian, Alvar Perez de Navia
korrejidoreak epaia eman zuen. Gregorio Elizalde,
- Domenja Garratzak 75 urte zituen, eta galderei, Maria Etorra emaztea eta Katalina Etorra demanoro har, baiezkoa erantzun zien. 68 urte lehenago datuak kondenatu egin zituen baserriaren eta onOlazabalen bizi zela, Joan Arreitzak maizter Etorra- dasunen bi heren Martin Igartza-Etorrari eta Maria
goikoan Maria Otxoa emakume zaharra omen zeukan. Igartza-Etorrari ematera. Joan “Ezker” hil ondorengo urteei zegozkien errenten bi herenak ere ordainGero Joan “Ezker” eta emaztea etorri omen ziren.
duko zizkieten. Alde bakoitzak bere auzi-gastuak
- Esteban Artazubiagak 71 urte zituen, eta Etorrako ordainduko zituen.
baserriak 18 dukateko errenta eman omen zezakeen
- 1541-IX-3an, Azkoitian, korrejimenduko Joan
urtean. Galderei baiezkoa erantzun zien, eta gauza
Eizagirre eskribauak demandatuen Jeronimo Atxaga
bera egin zuen 66 urteko Katalina Ipintzak ere.
prokuradoreari epaiaren berri eman zion. Epaiaren
- Fernando Olazabal medikuaren txanda izan zen aurka gora joko zuela esan zion Jeronimok.
ondoren. 72 urte zituen. Joan “Ezker” eta Joan Arrei- 1541-IX-10ean, Azkoitian, Domingo Amilibia estzari eta Etorrako beste hartzekodun batzuei ordaindu omen zien, baserria bere ondasunekin bereganatu kribauaren aurrean, Gregorio Elizaldek Joan Eizagirre
eskribauari prozesuaren kopia eskatu zion Kantzelarizuenean.
tzara apelazioa eginez bidaltzeko, eta zilarrezko erreala
Testigantza haiek Blas Artazubiaga eskribauak eman zion. Migel Ipintza eta Joan Migel Larrea izan
Joan Perez Arranibarkoa prokuradoreari eman ziz- ziren lekuko. Prozesua luzea omen zen, eta ahal bezain
kion, eta honek korrejidoreari aurkeztu eta argitara azkar egingo omen zuen kopia Joan Eizagirrek.
zitzala eskatu zion. Beltran Arizmendi eta Joan Bel- 1541-IX-12an, Azkoitian, Joan Beltran Segurotran Segurola eskribaua izan ziren lekuko.
la eskribauaren aurrean Gregorio Elizaldek berriz ere
- 1541-IV-16an, Zestoan, Domingo Lizarrarats prozesuaren kopia eskatu zion Joan Eizagirreri.
alkateordeak Katalina Etorra alargunari zin egina- 1541-IX-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrirazi zion, eta Martin Igartza-Etorraren parteak aurkezturiko galderei erantzun zien. Galdera batzuei bauaren bidez Gregorio Elizaldek eta lagunek ahalbaiezkoa, baina beste batzuei ezezkoa eman zien. ordea eman zieten Valladolidko prokuradore hauei:
Joan “Ezker”en semearkin ezkondu zenean, baserria Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Antezanari, Joan Coreta ondasunak ezkontzara egindako ekarpena omen tiguerari, Pedro Perez del Burgori, Joan Angulori eta
ziren. Beraz, Katalinarenak eta alaba Maria demanda- Joan Lazkanori. Hauek ordezkatuko zituzten Martin
Igartza-Etorra eta Katalina arrebarekin zuten auzian.
tuenak omen ziren.
- 43 -

VIII Zestoa XVI. Mendean (1541)

- 1541-X-20an, Azpeitiko Garmendiko errepidean,
San Joan Eizagirre eskribauaren aurrean, Gregorio
Elizaldek bere aldekoen izenean errege-aginduaren
berri eman zion Martin Igartza-Etorrari, Kantzelaritzan auzitara aurkez zitezen. Durangoko Martin
Otxabita eta Arrasateko Joan Araoz izan ziren lekuko.
Biharamunean Blas Artazubiaga eskribauak Zestoako errebalean jakinarazi zion errege-aginduak zioena Maria Ortiz Iraetakoari, Katalina Igartza-Etorrari
esan ziezaion.
- 1541-X-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Martin eta Katalina anai-arrebek ahalordea eman zieten Kantzelaritzako Joan Antezana,
Joan Lazkano eta beste hiru prokuradoreri. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxauzelin, Joan
Igartza eta Meltxor Artazubiaga.
- 1541-X-27an, Valladoliden, Joan Otxoa Urkizukoak, Gregorioren aldearen izenean, prozesuaren
kopia aurkeztu zuen Kantzelaritzan.
- 1541-XI-22an, Valladoliden, Joan Antezana
prokuradoreak Martin Igartza-Etorra eta arrebaren
- 1541-IX-15ean, Azkoitian, Domingo Amilibia izenean, eskea egin zien epaileei, korrejidoreak emaneskribauaren aurrean Jeronimo Atxagak prozesuaren dako epaia zuzena zela aitortuz.
kopia eskatu zion Joan Eizagirre eskribauari. Lope
- 1541-XI-26an, Valladoliden, Joan Antezanak
Irantzu eta Migel Marutegi izan ziren lekuko.
epaileei auzia amaitutzat jo zezatela eskatu zien.
- 1541-IX-17an, Valladoliden, Joan Otxoa Ur- 1541-XI-29an, Valladoliden, Joan Otxoa Urkizukoa prokuradoreak Gipuzkoako korrejidoreak
emandako epaia deusezta zezatela eskatu zien Kan- kizukoak, Gregorio Elizalderen eta lagunen aldeko
arrazoiak adierazi zizkien. Korrejidoreak emandako
tzelaritzako epaileei.
epaiaren aurka luze eta zabal idatzi zuen.
- 1541-IX-19an, Valladolidtik errege-agindua bi- 1541-XII-2an, Valladoliden, Joan Otxoa Urkidali zieten epaileek Martin Igartza-Etorrari eta Katalina arrebari, Gregorio Elizalderen aldeak egindako zukoak eskea egin zien epaileei auzia amaitutzat jo
zezaten (ikus [XVI. m. (41-I) 9] agiria).
apelazioagatik auzitara aurkez zitezen.
22. irudia. Valladolidko Plaza nagusia.

- 1541-IX-20an, Azkoitian, Jeronimo Atxagak
prozesuaren kopia eskatu zion korrejimenduko Joan
Eizagirre eskribauari. Gauza bera egin zuen hilaren
25ean, 30ean eta urriaren 5ean, 10ean, 15ean, 20an
eta 22an.

- 1541-IV-3an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Lopez Zelaikoa
(Joan Lopez Zelaikoaren alarguna) azaldu zen. Bere
seme-alaba adingabeen tutore gisa ere agertu zen.
Gregorio Elizaldek Maria Lopezi eta senar zenari zo-
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rra egin zien, eta ordaintzen ez zuelako, Maria Lopez- lea eta Itziarren bizi zen Martin Artzuriaga merioordea
elkartu ziren. Martinek zioenez, lehenago Joan Feren eskariz korrejidoreak preso zeukan Gregorio.
nandezi 60 dukat ordaintzeko obligazio-agiria eman
Egun hartan, ordea, Maria Lopezek eta Gregoriok zion. Horrez gain, beste 37 dukat ere zor zizkion Joan
tratua egin zuten, eta honek hari zorra hurrengo abuz- Fernandezi, honek erdi bana hazteko behiak eman ziztuko Andre Mariaren egunerako ordainduko zion. On- kiolako. Egun hartan, ordea, behien 37 dukat haien
dorioz, Maria Lopezek eskea egin zion korrejidoreari 23 dukat, behiak emanda itzuli egin zizkion Martinek Joan Fernandezi. Ondorioz, Joan Fernandezek 23
Gregorio kartzelatik aske utz zezan.
dukat haiek ordainagiria eman zion.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Pagino, Martin
Orduan, beraz, Martinek batetik 60 dukat eta besEnbil, Joango Ezenarro eta Grazian Ezenarro (ikus
tetik behien 14 dukat zor zizkion hauspogileari. Egun
[XVI. m. (41-IV) 3] agiria).
hartan, baina, Joan Fernandezek Martini beste 14
- 1541-V-10an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- dukat maileguz eman zizkion, eta zor osoa 60 + 14
bauaren aurrean Frantzisko Zubiaurre (Akoabarrene- + 14 = 88 dukatekoa zen. Obligazio-agiria eman zion
koa) azaldu zen. Gregorio Elizaldek eta Maria Etorrak Martin Artzuriagak Joan Fernandezi, zor osoa hurren2 dukat eta auzi-gastuak zor zizkioten Frantziskori eta go Pazko garizumakotik bi urtera ordaintzeko.
ama Domenja Akoabarrenari, eta horregatik Gregorio
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
kartzelan zegoen. Frantziskok semar-emazteei zorra
Arretxe, Domingo Bengoetxea eta Bartolome Loiola
barkatu egin zien, horretarako ordainagiria emanez.
(ikus [XVI. m. (41-III) 16] agiria).
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Esteban
- 1541-IV-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriArtazubiaga, Meltxor Artazubiaga eta Martintxo Arbauaren bidez Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagintazubiaga (ikus [XVI. m. (41-V) 10] agiria).
ak ahalordea eman zion bere morroi Domingo Ben- 1541-X-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- goetxeari. Joan Fernandezek hauspo-lanak egin zizkion
bauaren aurrean Azpeitiko Martin Igartza-Etorra eta Martin Perez Idiakaizkoa zenari, eta 6 dukat kobratzeKatalina Etorra emaztea aurkeztu ziren. Ahalordea ko zeuzkan. Dukat haiek Martin Perezen Katalina Olaeman zieten Valladolidko Kantzelaritzako Joan Ante- zabal alargunari jasotzen saiatuko zen Domingo.
zanari eta beste lau prokuradoreri; izan ere Zestoako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo AmiliGregorio Elizalderekin, honen emazte Maria Etorrarekin eta amaginarreba Katalina Etorrarekin auzia zu- bia eskribaua, Domingo Arrona eta Domingo Lizarrarats (aita?) (ikus [XVI. m. (41-IV) 23] agiria).
ten, eta han ordezkatu egingo zituzten.
- 1541-V-13an, Zumaian, Joan Arbestain eskriAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Etxauzelin, Joan Igartza eta Meltxor Arta- bauaren aurrean Zestoako Joan Fernandez Arreizubiaga (turkoek gatibu eduki zutena) (ikus [XVI. m. tzakoa eta Mutrikuko Esteban Arano azaldu ziren.
Joan Fernandezek Oikiako errenterian itsasontzi-sai(41-X) 16] agiria).
hetsetarako ohol lodiak zeuzkan, eta Estebanek erosi
egin zizkion, beso luzera bakoitza 16 maraian. Este1.10. Joan Fernandez Arreitzakoa
banek Joan Fernandezi egun hartan 4 dukat aurreratu
hauspaginaren agiriak
zizkion. Gero, hurrengo 10 eguneko epean, Estebanek
- 1541-III-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauare- ohol guztiak eraman eta ordaindu egingo zituen. Lekin Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogi- kuko hauek izan ziren: Zumaiako Mateo Mantzizidor
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- 1541-VII-15ean, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Guadalupeko Andre
Mariaren monastegiko fraide Gabriel Ruiz kudeatzailea agertu zen. Aizarnako elizan limosnatan 16 erreal
bildu ziren monasteriorako, eta diru hura Domingo
Aranburuk ez zion ordaintzen. Fraideak bahituran
soineko beltza hartuta zeukan.
Orduan 16 errealak Zestoako Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspaginak ordaindu zizkion Gabriek
Ruizi. Honek ahalordea, ordainagiria eta soinekoa
eman zizkion Joan Fernandezi, zorra Domingo Aranbururi kobra ziezaion. Lekuko Zestoako Fernando
Olazabal medikua, Antonio Lizarrarats apaiza eta
Martin Artzuriaga izan ziren (ikus [XVI. m. (41-VII)
9] agiria).
- 1541-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Artiga, Frantzisko Artiga semea
eta Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina aurkeztu
ziren. Joan Fernandezek aita-semeei 8 dukat maileguz
23. irudia. txiribogako auspagindegi.
eman zizkien, eta hauek zorra hurrengo Eguberrietan
ordainduko zioten. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
eta Domingo Goiburu, eta Nikolas Ubea (ikus [XVI. Antonio Lizarrarats, Joan Gorosarri eta San Joan
Amezketa (ikus [XVI. m. (41-VIII) 8] agiria).
m. (41-V) 14] agiria).
- 1541-VI-25ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik
Markinako Gartzia Arantzabal eta Martin Amallabieta fidatzailea, eta, bestetik, Zestoako Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspagina. Joan Fernandezek markinarrei burdinola nagusirako hauspo parea egingo zien hurrengo azaroko San Martin egunerako, eta bere etxetik
jasoko zituzten markinarrek 60 dukaten truke.

- 1541-IX-12an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Joan Fernandez Arreitzakoa eta Pedro Egaña elkartu ziren. Lehenago Pedrok Joan Fernandezi 15 kintal eta 8 libra burdinako
zorra egin ziolako, Joan Fernandezek Pedrori ondasunak exekutatu eta bereganatu egin zituen.

Egun hartan, ordea, Pedrok zorra eta auzi-gastuak
ordaindu egin zizkion, eta Joan Fernandezek ordaina3 dukat egun hartan ordainduko zizkioten Joan giria eman zion. Ondasunen exekuzioa eta errematea
Fernandezi, abuztuko Andre Mariaren egunean beste baliorik gabe geratu ziren. Lekuko zestoar hauek izan
20 dukat emango zizkioten, eta azaroko San Martin ziren: Antonio Lizarrarats apaiza, Domingo Lizarraegunean (edo lana lehenago amaitzen bazuen lana rats aita eta Grazian Ganbara (ikus [XVI. m. (41-IX)
13] agiria).
amaitutako egunean) azken 37 dukatak.
- 1541-XII-27an, Zestoan, Joan Fernandez ArreiLekuko Domingo Lizarrarats aita, Joan Majado
Pozakoa eta Meltxor Artazubiaga izan ziren (ikus tzakoa hauspagina Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean azaldu zen. Ahalordea eman zion bere morroi
[XVI. m. (41-VI) 22] agiria).
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Domingo Bengoetxeari, Bizkaiko zenbait pertsonarengandik egin zizkioten zorrak kobra zitzan.

tzari, eta elkarren arteko harremanen kontuak ordainduta geratu ziren.

Mateo Urbieta zestoarrak ere konpromisoa hartu
Arteaga etxeko Joan Arteaga jaunari kobratuko
zion zor bat. Mendatako Pedro Mendataliuriari eta zuen Joanes Ipintzari berriz zor hura zela eta erreklaJoan Mantxuetari? Berreinondorako egiten ari zen maziorik ez egiteko. Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Fernando Olazabal
hauspoak kobratuko zizkien.
medikua eta Frantzisko Olazabal (ikus [XVI. m. (41Ahalorde-agirian lekukoetako bi Joan Zubiaurre I) 1] agiria).
eta Grazian Ganbara izan ziren (ikus [XVI. m. (41- 1541-I-21ean, Zestoan, Esteban Eztiolaren auXII) 23] agiria).
rrean hauek agertu ziren: batetik Jakobo Ipintza, eta,
bestetik, Maria Ipintza, Migel Artazubiaga eta honen
1.11. Ipintzatarren agiri eta kontratuak
emazte Ana Aisoro. Bi aldeek lur batzuen jabetzaga- 1541-I-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren tik auzia arbitro epaileen esku utzita zeukaten (ikus
inguruan hauek bildu ziren: Graziana Arano (Martin VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI.
Egañaren emaztea), Joan Martinez Amilibikoa alka- m. (40-XII) 2] agiria).
teordea eta Joanes Ipintza apaiza. Herritik kanpo zeDomingo Lizarrarats semea eta Pedro Errazti ziren
bilen Martin Egaña, baina Azpeitiko Pedro Uranga
eskribauaren bidez ahalordea eman zion emazteari arbitro epaileak, eta 30 eguneko epea zeukaten epaia
emateko, baina, bi aldeek adostuta, epe hori beste 20
Joanesi ordainagiria emateko.
egunez luzatu zuten. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Grazianaren aita Martin Arano zenak utzitako zal- Joan Gorosarri eskribaua, Asentzio Arretxe eta Joanes
di bat erosi zuen Joanes Ipintzak, eta 8 dukat ordain- Garratza (ikus [XVI. m. (41-I) 23) agiria).
du zizkion apaizak Grazianari Migel Artazubiagaren
- 1541-V-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribidez. Graziana Aranok bere ahalordeaz eta alkateordearen baimenaz ordainagiria eman zion Joanes Ipin- bauaren aurrean, hauek agertu ziren: batetik, Maria

24. irudia. Zestoako
Ipintza elkartea,
Gurutze kalean.
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo LizaIpintza, Ana Aisoro alaba eta Migel Artazubiaga surrarats, Domingo Urbieta eta Migel Artazubiaga (ikus
hia, eta, bestetik, Jakobo Ipintza semea.
[XVI. m. (41-VII) 16] agiria).
Aipatutako lurren arazoa honegatik zen: Jakobo
Ipintza aita zenak eta Maria Martinez Altzolaraskoa 1.11.1. Jakobo Ipintzak Joan Perez Idiakaitzama zenak utzita, Jakobo Ipintza semeak Zestoako Ge- Lilikoaren burdinak Siziliara eramateko
salagan gaztainadia, intxaurdia eta sagastia zeuzkan. egindako kontratua
Haien jabetzagatik bi aldeek auzia zuten Valladolidko
Kantzelaritzan, Maria Ipintzak (Domingo Alkiza eta - 1541-VII-30an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-LiKatalina Ipintza zenen alabak) bereak zirela zioelako. likoa eta Jakobo Ipintza elkartu ziren, bertan Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua zutela. Joan PerezJakobo Ipintza semearen arabera, Gesalagako lur- ek Jakobori honako agiri hauek eman zizkion:
sail haiek Maria Ipintzaren tutore eta zaintzaileek sal- Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribauadu egin zizkieten Jakoboren gurasoei, Domingo eta
Katalina hil ondoren, zorrak ordaintzeko. Kantzela- ren aurrean, 1541-III-21ean, Beaingo San Lorenteko
ritzako epaiak zioenez, Jakobo Ipintza semeak Gesa- hariztian Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Zumaiako
lagako lursail haiek Maria Ipintzari itzuli egin behar Joan Martinez Arteagakoa kapitain eta ontzi-maisuak
zizkion, baina erosteagatik ordaindu zutena Jakobori egindako pleitamendu-kontratua. Joan Martinez zumaiarrak Santa Maria izeneko itsasontzia, orduan
itzulita.
Getariako kontxan zegoena, berea zuen.
Arazoa egoera hartan egonik, bi aldeek auzia ar- Joan Martinez Arteagakoak emandako kargabitro epaileen esku uztea erabaki zuten. Maria Ipintzak, Anak eta Migelek Domingo Lizarrarats semea mentu-zedula, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin Zuaukeratu zuten arbitrotzat, eta Jakobo Ipintza semeak maian, uztailaren 9an Joan Perez Etxezarretakoa esPedro Errazti azpeitiarra. Arbitroek epaia 20 eguneko kribauak idatzia. Itsasontzian Joan Perez zestoarraren
epean emango zuten. Bi aldeek bete egingo zuten ar- burdina hauek kargatu zituzten, zenbait portutaraino
bitroen epaia. Bestela, 30.000 maraiko isuna ordain- eta Siziliaraino eramateko: 1.809 barra pletina burdina lodi, barra bi “ertz” pisukoa izanik; 11.385 barra
duko zuen obeditzen ez zuen aldeak.
mehe, barra bi “ertz” pisukoa izanik (hiru “ertz” piAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joanes suko lau barra izan ezik); eta beste zenbait gai.
Garratza apaiza eta Frantzisko Enparan, eta Debako
- 324 dukateko obligazio-agiria, Joan Martinez
Martin Kortazar.
Arteagakoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari maileguz
Jarraian, eskribaua eta lekuko berak bertan iza- diru hura hartu ziolako, Joan Perez Etxezarretakoaren
nik, Maria, Ana, Migel eta Jakobok zin egin zuten, aurrean.
konpromiso-agiriak zioena bete egingo zutela (ikus
- 50 dukateko beste obligazio-agiri bat, Joan Mar[XVI. m. (41-V) 8] agiria).
tinezek Joan Perez Zestoarrari maiatzaren 28an mai- 1541-VII-30an, Zestoan, Blas Artazubiaga- leguz hartu zizkiolako.
ren bidez Jakobo Ipintzak 20 dukateko ordainagiria
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak egun hartan eta Blas
eman zion Joan Fernandez Arreitzakoari. Lehenago,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Jakobok Joan Artazubiagaren aurrean Jakobori emandako ahalorFernandezi mandarra saldu zion 20 dukatean, eta zor dea. Itsasontziko kargamentua bidaian saldu egingo
zuen, Joan Martinez Arteagakoari hartuta. Joan Marhura zen Jakobok kobratu zuena.
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tinezi, maileguagatik zor zituen dukatak ere kobratuko zizkion.
Jakobo Ipintzak konpromisoa hartu zuen burdinen
prezioa eta aipatutako dukatak Joan Perez zestoarraren izenean kobratzeko. Saldutako burdinak erosleek
Jakobori edo Joan Perezi “in solidun” (bietako edonori) ordainduko zizkieten.
Jakobok kobratutako dirua Joan Perezi truke-letren
bidez ordainduko zion. Truke-letrak Valentzia, Sevilla, Cadiz, Valladolid, Burgos edo Gaztelako feriara
igorriko zituen. Truke-letretan zehaztu egingo zuen
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak kobratuko zituela, baina Valentzian (Joan Perez bertan izan ezean) Antso
Anda jaunak, eta Sevillan eta Cadizen (Joan Perez
bertan izan ezean) Nikolas Sanz Aranburukoa jaunak.
Truke-letrak Jakobok berak kobratu behar bazituen,
idatzita ipiniko zuen Jakobok eta Joan Perezek “in solidun” kobratzekoak zirela.
Jakobo Ipintzak kobratzen zuen guztia gero Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoari ekarriko zion. Jakobok
konpromisoa hartu zuen Valentzia, Sevilla eta Cadizkoei truke-letretan diruekin beti Joan Perez zestoarrak agindutakoa egin behar zutela.
Erregeak edo aginpidea zuen beste edonork itsasontzia bahitzen bazuen, edo ezinbestean ezustekoak
gertatzen baziren, Jakobok Joan Perezen interesak
zainduko zituen, bai itsasoan eta bai lehorrean.
Jakobo Ipintzak bere lanengatik kobratutako guztiaren % 5eko komisioa jasoko zuen. Joan Perezek
Sizilian zituen ondasun eta negozioez Jakobo arduratuko zen, han zegoen bitartean, baina lan horregatik
ez zuen saririk jasoko.

25. irudia. Lili jauregiko gurutzea.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
Akoa, Joan Ezenarro eta Domingo Txiriboga (ikus
[XVI. m. (41-VII) 15] agiria).
- 1541-XI-3an, Zestoan, Frantzisko Zubiaurre
alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu zen. Joan Perezek zioenez, Zumaiako Joan Martinez Arteagakoa
ontzi-maisu eta kapitainaren Santa Maria itsasontzia Getariako kontxan burdinaz kargatu zuen bere
garaian. Iragandako abuztuan abiatu zen itsasontzia,
Joan Perezen honako salgai hauek zituela:

- Burdina lodiko 1.809 barra pletina, barra bakoiJakobo Ipintzak, bere kontura, Sizilian edo Plugian tza bi “ertz” pisukoa izanik, eta pisua guztira 1.027
(Italiako Bari, Brindisi, Tarento eta beste zenbait hiri kintal eta 64 librakoa izanik. Kintala Bedua, Deba eta
eta herrik osaturiko lurraldean) 1.000 upel gariraino Orioko neurrikoa zen.
itsasontzian kargatu eta itzuleran ekarri ahal izango
- Burdina meheko 11.385 barra, bakoitza bi “ertz”
zituen, gero Valentzian, Andaluzian, Portugalen, Bizpisukoa izanik, baina haietako lau barra 3na “ertz”
kaian edo Gipuzkoan saltzeko.
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pisukoak ziren. Guztira 1.630 kintal eta 47 libra pi- Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (41-XI)
3] agiria).
satzen zuten.
Kargamentu-polizan agertzen zen hura guztia, zeina iragandako uztailaren 9an Zumaiako Joan Perez
Etxezarretakoa eskribauaren eta Joan Martinez Arteagakoaren aurrean egin baitzen. Gainera, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak Joan Martinezi 324 dukat eman
zizkion, Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak uztailaren 9an egindako obligazio-agiriaren arabera. Beste
50 dukat ere eman zizkion, maiatzaren 28ko obligazio-agiriak zioenez.
Burdinak eta diruak hartzera Joan Perezek berak
joaterik ez zuenez gero, ahalordea eman zion Zestoako Jakobo Ipintzari uztailaren 20an, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, burdinak eta diruak Joan
Martinezi hartu eta kudea zitzan. Horretarako baldintzak lehenago ezarri zituzten, martxoaren 21ean,
Beaingo San Lorenteko hariztian (Zumaiako partean)
Joan Martinez Arteagakoak eta Joan Perez IdiakaitzLilikoak Joan Perez Etxezarretakoa eskribauaren aurrean egindako pleitamendu-kontratuan. Han ontziaren geldialdiak non egingo ziren ere zehaztu zuten.

1.12. Domingo Arronaren kontratu eta
agiriak
1.12.1. Domingo Arronaren obligazio-agiriak
- 1541-I-20an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiolaren aurrean Zumaiako Frantzisko Esnal eta Domingo Egaña agertu ziren. Obligazio-agiria eman zioten
Zestoako Domingo Arronari, maileguz bi kintal burdina pletinaren balioa hartu ziotelako. Zorra hurrengo
otsaileko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten,
burdinak Beduan zergak ordainduta utzita.
Lekuko Zestoako Joan Gorosarri eta Domingo
Ezenarro eta Arroako Anton Baltzola izan ziren (ikus
[XVI. m. (41-I) 22] agiria).

- 1541-IV-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Martin Ibañez Amilibikoak
obligazio-agiria eman zion Zestoako Domingo Arronari. Domingok Martin Ibañezi 14 dukat eta 6 erreal maileguz eman zizkion, eta Martinek zorra hurrengo ekaiJakobo Ipintzak burdinen balioa eta diruak jasotzen nean ordainduko zion. Lekuko honako zestoar hauek
zituenean, Joan Martinezi pleitak ordainduko zizkion, izan ziren: Bartolome Loiola, Joan Zabala eta Grazian
eta zegokienei ordainagiriak emango zizkien. Kontra- Ezenarro (ikus [XVI. m. (41-IV) 22] agiria).
tuko diruekin Jakobok bere nagusi Joan Perezek agindutakoa egingo zuen.
- 1541-V-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aiako Domingo Ostolatza, Zarauzko
Jakobo Ipintzari lehenago emandako ahalordea be- Martin Esnal-Argoain eta Zestoako Domingo Arrorretsi egin zuen Joan Perezek. Bidaian Jakobo Ipintza na agertu ziren. Domingo Ostolatzak eta Martinek
hiltzen bazen, honek ahalmena zuen ordezkoa izen- Domingo Arronari obligazio-agiria eman zioten, 13
datzeko, horrela ahalordean agindutakoa Joan Perez- kintal burdina pletina Beduan hurrengo Domu Santu
en izenean bete zezan.
egunerako emateko. Lekuko Pedro Altzolarats, Martin Indo eta Joan Igartza zestoarrak izan ziren.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eskea egin zion Zestoako alkateari agiria sina zezan eta Kontzejuaren ziOndoren Martin Esnalek konpromisoa hartu zuen
giluaz zigila zezan. Esteban Eztiola eskribau fielari Domingo Ostolatza obligazio hartatik onik ateraeta lekukoei ere eskatu zien agiria sina zezaten.
tzeko. Jarraian, bi aldeek elkarri ordainagiria eman
zioten, ordura arte izandako tratuen kontuak eginda.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Indarrean Domingo Arronari 13 kintal ordaintzeko
Martinez Lilikoa, Martin Perez Artzubiagakoa eta obligazioa eta Domingo Arronak Grazia Iraetari 10,5
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26. irudia. Zarauzko
argoaintxiki.

dukat ordaintzekoa baino ez ziren geratu (ikus [XVI.
m. (41-V) 36] agiria).
- 1541-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan
Bengoetxea eta Aizarnazabalen bizi zen Domingo
Bengoetxea anaia, eta, bestetik, Zestoako Domingo
Arrona. Bi anaiek zorra egin zioten Domingo Arronari, eta hura hurrengo Eguberrietan ordainduko zioten
Beduako errenterian 4 kintal burdina pletina emanda.
Lekuko Anton Baltzola arroarra, Lope Ernataritz eta
Domingo Aizpuru zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
m. (41-VI) 30] agiria).

go Goiburu-Bengoetxea hurbildu ziren. Zumaiarrak
obligazio-agiria eman zion Domingo Arronari, hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean Beduako
errenterian 2 kintal burdina emateko konpromisoaz.
Agirian lekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Pedro Goienetxea eta Asentzio Arretxe
(ikus [XVI. m. (41-XII) 29] agiria).
1.12.2. Domingo Arronaren ahalordeak

- 1541-VIII-25ean, Zestoako Altzolarats jauregian,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li- 1541-VII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zentziatua Maria Perez Arronakoa emaztearekin, eta,
bauaren aurrean, Joan Igarategik obligazio-agiria bestetik, Domingo Arrona.
eman zion Domingo Arronari. Premia izan zuenean
Domingok Urbietako Bartolome Etxaberi, MaDomingok Joani maileguz 12 dukat eta Gaztelako 6
erreal eman zizkion, eta Joan Igarategik zorra hil har- ria Urbieta emazteari eta Joan Urbietari 13 dukat eta
tako Santiago egunetik 10 egunera ordainduko zion. 1.075 marai eman zizkien, eta kopuru hori Domingori
hurrengo Domu Santu egunean ordaintzeko konproLekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro misoa hartu zuten San Joan Perezek eta Maria Perez
apaiza, Grazian Ezenarro eta Asentzio Arretxe (ikus emazteak.
[XVI. m. (41-VII) 7] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Bartolome
- 1541-XII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Etxabe eta Anton Sorazabal, eta Aiako Erretzabalgo
bauarengana Domingo Arrona eta Zumaiako Domin- Joan Azpiazu maizterra.
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27. irudia. Urbieta
baserria.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak eta Martin
Azkue bertan izanik, San Joan Perez lizentziatuak
ahalordea eman zion Domingo Arronari. Errezilgo
Joan Arzallusek 8 dukat zor zizkion lizentziatuari, eta
Domingo Arronak egun hartan ordaindu zion zor hura
San Joan Perezi. Beraz, ahalordeaz, Domingo Arronak diru hura Joan Arzallusi kobratu ahal izango zion
(ikus [XVI. m. (41-VIII) 26] agiria).

geratu ziren, Bartolomek eta Maria Urbietak onetsita.
Bartolome Etxaberi, emazteari eta Domingo Lizarrarats fidatzaileari zorra eta auzi-gastuak kobratzeko eskubidea zuten lizentziatuak eta Maria Perezek.
Bartolomek eta Maria Urbietak zin egin zuten agiriak zioenaren aurka ez zutela ezer argudiatuko. Lekuko Zestoako Anton Sorazabal eta Martin Azkue, eta
Aiako Erretzabalgo Joan Azpiazu maizterra izan ziren.

- 1541-VIII-25ean, Zestoako Altzolarats jauregian,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
ziren: Domingo Arrona, Bartolome Etxabe, emazte
Maria Urbieta (edo Maria Joan Urbieta), San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Maria Perez
Arronakoa emaztea.

Jarraian, eskribaua eta lekuko berak hantxe izanik,
Bartolome Etxabek eta Maria Urbietak aitortu zutenez, San Joan Perez lizentziatuak 24 dukat eta 1.075
marai ordaindu zizkion Domingo Arronari. Gero lizentziatuak eta Bartolomek kontuak egin zituzten,
elkarrekin egun hartara arte izandako tratuez. BartoJoan Urbietak (eta alaba Maria Urbietak eta suhi lomek guztira 13 dukat eta 8 erreal zor zizkion San
Bartolome Etxabek) Domingoren ama Ana Arretxe Joan Perezi, eta hurrengo iraileko San Migel egunean
zenari 24 dukateko zorra egin ziotelako. Domingo ordainduko zion zorra.
Arronak Urbieta etxea eta ondasunak exekutatu eta
Berme gisa Bartolomek Urbietako Ibarrolako errobereganatu egin zituen Bartolome eta Maria auzitara
ta ondoan zuen hariztia hipotekatuta geratu zen. Bareramanda.
tolomek zorra ordaintzen ez bazuen, hariztiaren jabe
Gero, ordea, San Joan Perez lizentziatuak eta emaz- lizentziatua egingo zen, hariztiaren sagarrondoko
teak Domingori 24 dukat eta 1.075 maraiko auzi-gas- azalera unitate bakoitza 3 errealean balioetsita. Maria
tuak ordaindu egin zizkioten. Ondorioz, Urbieta etxea Urbietak zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete
eta ondasunak lizentziatuaren eta emaztearen esku egingo zuela.
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Agirian lekuko Joanes Ibañeta apaiza, Frantzisko
Ondoren, Bartolome Etxabek eta Maria Urbieta
emazteak San Joan Perezi eta Maria Perez emazteari Zubiaurre alkatea eta San Joan Amezketa izan ziren
Getariako Asu baserriaren ondoan zuten basoa saldu (ikus [XVI. m. (41-XI) 14] agiria).
zieten. Lursailak mugakide zituen errepidea, Asubekoa baserriko lurrak eta herri-lurrak. 144 errealeko 1.12.3. Domingo Arronaren ordainagiriak, etab.
prezioan saldu zieten. Bartolomek eta Maria Urbieta
emazteak zin egin zuten salmenta-agiriak zioena bete - 1541-II-7an, Zestoan, Esteban Eztiolaren auegingo zutela.
rrean Domingo Arrona eta Zumaiako Joan Zabaleta aurkeztu ziren. Martin Indoren eskubideak
Lekuko Domingo Arrona, Anton Sorazabal eta zituelako, Domingo Arronak 10 kintal burdina
Joan Azpiazu izan ziren (ikus [XVI. m. (41-VIII) 27] zeuzkan Joan Fernandez Indokoarengandik jasoagiria).
tzeko, eta Joan Zabaletaren kudeatzailea zen Joan
Fernandez. Joan Zabaleta bera, Joan Fernandezen
- 1541-VIII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- fidatzaile zen.
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Salcedo bailarako Martin Lezama eta Zestoako Domingo Arrona.
Joan Zabaletak Domingo Arronari 10 kintalak orZestoako Esteban Edarritzagak 60 erreal zor zizkion daindu egin zizkion, eta honek ordainagiria eman zion
Martini, eta zorra Domingok ordaindu zion egun har- Joan Zabaletari. Agirian lekuko zestoar hauek izan zitan. Beraz, Martinek ahalordea eman zion Domingori ren: Fernando Olazabal medikua, San Joan Amezketa
zorra Estebani kobra ziezaion. Lekuko zestoar hauek eta Joan Igartza (ikus [XVI. m. (41-II) 7] agiria).
izan ziren: Bartolome Loiola, Joan Martinez Lilikoa
apaiza eta Domingo Lizarrarats aita (ikus [XVI. m.
- 1541-V-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri(41-VIII) 30] agiria).
bauaren aurrean Aiako Domingo Zatarain eta Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren. Aiarrak zes- 1541-XI-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- toarrari Errezilgo Gallekuko basoetatik Zestoako Bebauaren aurrean Domingo Arrona azaldu zen. Zes- kolara 500 karga ikatz garraiatuko zizkion hurrengo
toako Domingo Aranok 4 kintal burdina zor zizkion, iraileko San Migel egunerako. Karga ikatzagatik 3
eta haiek kobra zitzaten ahalordea eman zien honako txanpon kobratuko zituen.
hauei: Hernaniko Joan Martinez Obanuskoari, Joan
Lopez Altzagakoari eta Joan Perez Aberastegikoari,
Domingo Arronak egun hartan 6 dukat aurreratu
eta Zestoako Bartolome Loiolari.
zizkion, eta gainerakoa ikatza garraiatu ahala ordainduko zion zestoarrak Domingo Zataraini.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio
Lizarrarats, Pedro Etxeberria eta Frantzisko ZubiauLekuko Antonio Lizarrarats, Domingo Urbieta
rre (ikus [XVI. m. (41-XI) 6] agiria).
eta Joan Fernandez Arreitzakoa zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (41-V) 30] agiria).
- 1541-XI-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Esteban Eztio- 1541-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrila eskribaua agertu ziren. San Joan Perez Idiakaitz- bauaren bidez Domingo Arronak ordainagiria eman
Lilikoa lizentziatuak 12 dukat zor zizkion Domingo zion Zumaiako Joan Bengoetxeari. Joanek DominArronari, baina zorra egun hartan Esteban Eziolak gori bi kintal burdinako zorra ordaindu egin zion.
ordaindu zion. Ondorioz, Domingok Estebani aha- Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo Aizpuru,
lordea eman zion dukatak San Joan Perezi kobra zie- Lope Ernataritz eta Anton Baltzola (ikus [XVI. m.
zazkion.
(41-VI) 32] agiria).
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28. irudia. Zumaiako
itsasadarra.

- 1541-VII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Domingo Arrona eta Arroako
Joan Igarategi agertu ziren. Lehenago Joanek Domingori 15 kintal burdinako zorra egin zion, Joan Martinez Amilibikoa eskribau zenaren aurrean, eta egun
hartan zorra ordaindu egin zion. Beraz, Domingok
Joani ordainagiria eman zion, lekuko hauek izanik:
Klemente Aisoro apaiza, Grazian Ezenarro eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (41-VII) 6] agiria).

zion Arroako Joan Igarategiri. Domingok eta Joanek
egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen kontuak
egin eta garbituta utzi zituzten (ikus [XVI. m. (41-XI)
4] agiria).

- 1541-XI-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarengana Domingo Arrona eta Martin Arano olagizon urtzailea hurbildu ziren. Martinen anaia Gregorio Aranok Domingori 4 kintal burdina pletina eta
Gaztelako 5 erreal zor zizkion. Martin Arano anaiaren
- 1541-X-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- gordailuzain izatearen ardura bere gain hartu zuen,
bauaren eta Frantzisko Zubiaurre alkatearen aurrean eta Domingori zor osoa (burdinak Beduan emanda)
Zumaiako Joan Fernandez Indokoa aurkeztu zen. hurrengo Eguberrietatik 15 eguneko epean ordainZestoako Domingo Arronak ondasunak exekutatu duko zion.
egin zizkion Joan Fernandezi eta auzi-gastuetarako
Agirian lekuko Joan Artiga, Domingo Ezenarro eta
urrezko eraztuna bahituran hartu zion Domingok.
Beraz, Joan Fernandezek eskea egin zion alkateari, Martin Otxoa Ermukoa izan ziren (ikus [XVI. m. (41Domingok auzi-gastuen tasazioa (korrejidoreak egi- XI) 8] agiria).
na) ekar zezan, Joan Fernandezek ordainduta eraztuna
- 1541-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriitzul ziezaion.
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Domingo
Alkateak agindua eman zuen Domingo Arrona Arrona eta Martin Indo, eta, bestetik, Joan Ezenarro.
hiru eguneko epean tasazioarekin aurkez zedin (ikus Martin Indok Urbietan, Bartolome Etxaberen errotaren presa ondoan, gaztainadia zuen, eta han Joan Eze[XVI. m. (41-X) 13] agiria).
narrok 100 karga ikatz inguru egingo zizkien Domin- 1541-XI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- gori eta Martini hurrengo zaldun-inaute egunerako.
bauaren aurrean Domingo Arronak ordainagiria eman Karga ikatza 3,5 txanponean egingo zuen.
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Domingok egun hartan 2 dukat aurreratu zizkion
Joani errealetan (1 dukat = 11 erreal), eta gainerakoa
15 egun barru ordainduko zion. Lekuko Martin Intxaurregi, Asentzio Arretxe eta Joango Amilibia izan
ziren (ikus [XVI. m. (41-XII) 26] agiria).

1.13. Joan Zugastiren kontratu eta agiriak

- 1541-VI-18an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: Itziarko Martin Usarraga, Martin Ibia eta Santuru Erreten, eta
Arroako Joan Zugasti, Joan Armendia, Joan Perez
Areitzagakoa, Martin Akertza, Domingo ArretxeEtxenagusia eta San Joan Ermua.

Itziarko eta Arroako biztanleek auzia zuten De- 1541-I-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bako Kontzejuarekin Valladolidko Kantzelaritzan,
aurrean Arroako Joan Zugasti eta Joan Baltzola agertu eta aldeko epaia eta gutun betearazlea lortu zituzten.
ziren. Joan Zugasti, hain zuzen, Joan Larretxeren or- Auzia amaitzeko eta epaia betearazteko, ahalordea
dezkari ere bazen, eta Joan Baltzolak seme Domingo eman zieten zenbaiti, lehendik Martin Ibiak eta Martin Artzuriagak egindako lanak ontzat emanez.
Baltzolaren ordezkaritza ere bazuen.
Ahalordea jasotakoak hauek ziren: Martin Ibia,
Joan Baltzolak Joan Larretxeri idiak belarditik
hartu eta lanean erabili zituelako, eta korrejidorearen Joan Armendia, Martin Artzuriaga, Gipuzkoako koagindurik gabe Joan Larretxe preso eraman zuelako, rrejimenduko Joan Heredia, Joan Martinez Untzetakoa eta Beltran Arizmendi, eta Valladolidko Kanauzia zuten Gipuzkoako korrejimenduan.
tzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa eta beste hiru
Bestalde, Joan Baltzolak Joan Zugasti auzitara era- prokuradore.
man zuen Domingo Baltzola (Joanen semea) zauritu
Ahalordea zutenek kontulariak izendatu ahal izanegin zuelako. Gainera beste auzi bat ipini behar zion
go zituzten, Debako Kontzejuak izendaturikoekin baJoan Zugastiri iraindu egin zuelako.
tera kontuak egin zitzaten.
Egoera horretan, bi aldeek erabakia hartu zuten
Ahalorde-agirian, besteak beste, lekuko hauek izan
auziak eta desadostasunak alde batera utzi eta arazoak
arbitro epaileen esku uzteko. Joan Zugastik Zestoako ziren: Asentzio Arretxe, Pedro Otalora eta Joan IgarDomingo Arrona izendatu zuen arbitro, eta Joan Bal- tza (ikus [XVI. m. (41-VI) 13] agiria).
tzolak Fernando Olazabal medikua. Behar izanez
gero, hirugarren arbitroa Jakobo Ipintza izango zen.
- 1541-IX-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean arroar hauek aurkeztu ziren:
Bi aldeek konpromisoa hartu zuten arbitroek 15 egune- Joan Zugasti, Martin Azkaeta, Domingo Arretxeko epean emandako epaia edo epaiak betetzeko. Bestela, Etxenagusia, Joan Armendia, Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Etxenagusia. Arroarrek Azpeitiko
obeditzen ez zuen aldeak isuna ordaindu beharko zuen.
Amador lizentziatuari obligazio-agiria eman zioLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Antonio ten, hurrengo urteko martxoko Andre Mariaren
Lizarrarats, San Joan Elgoibar, Domingo Urbieta eta egunean Beduako errenterian 30 kintal burdina
pletina uzteko konpromisoa hartuz; izan ere, burAsentzio Arretxe.
dina haien balioa maileguz hartu baitzioten azpeiBiharamunean Esteban Eztiola eskribauak Domin- tiarrari.
go Arrona eta Fernando Olazabal arbitroei konpromiso-agiriak zioena jakinarazi zien, Asentzio Arretxe,
Lekuko Arroako Joan Sorazu apaiza eta Azpeitiko
Joan Perez Idikaitz-Lilikoa eta Blas Artazubiaga ber- Joan Buztintza eta Pedro Atxabita izan ziren (ikus
tan izanik (ikus [XVI. m. (41-I) 14] agiria).
[XVI. m. (41-IX) 8] agiria).
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29. irudia. arroako
Zugastiaundi.

- 1541-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Joan Zugastik obligazio-agiria eman zion bertako Madalena Sorazabal alargunari. Joanek Madalenari zaldia erosi zion 6,5 dukatean, eta epeka ordainduko zion: dukat bat hurrengo
Domu Santu egunean, 2 dukat hurrengo Eguberrietan, eta gainerakoa 1542ko iraileko Andre Mariaren
egunean.
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Goienetxea, Joanes Garratza eta Domingo Arretxe-Etxenagusia (ikus
[XVI. m. (41-X) 7] agiria).

1.14. Martin Indoren eta Maria Anton
Indoren tratu eta agiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Zubiaurre, Joan Zubiaurre eta Lope Ernataritz (ikus
[XVI. m. (41-I) 29] agiria).
- 1541-I-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Erronkariko Pedro Alkat? eta Zestoako Maria Anton Indo elkartu ziren. Pedrok Maria
Antoni Aragoiko olioa ekarriko zion hurrengo Pazko
garizumakora arte, eta libra olioa 15 marai ordainduko zion zestoarrak erronkariarrari. Gero Maria Antonek Zestoa hornitzeko eta Kontzejuaren baldintzak
betetzeko erabiliko zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Erronkariko Antso Garat
eta Joango Bidankoze, eta Zestoako Domingo Arrona
eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (41-I) 30] agiria).

- 1541-I-30ean, Zestoako errebalean, Martin Indo
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean agertu zen.
Errezil, Aia eta Zestoako zenbaitek Errezilgo Gallame eta Erdoiztako basoetan kaltea egin zioten, egurra
eta oholak aterata. Ondorioz, Martin Indok auzia ipini
zuen ermandade-alkatearen aurrean.

- 1541-IV-10ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
betetik, Joan Ezenarro, eta, bestetik, Domingo Arrona
eta Martin Indo. Joanek beste biei Errezilgo Gallameko basoan 400 karga ikatz egingo zizkien, hurrengo
iraileko San Migel egunerako.

Gero, ordea, Bedaman bizi zen Joan Agirrek 2,5
Domingo Arronak Joani karga ikatz bakoitzeko 3
dukat eman zizkion Martini auzi-gastuengatik, eta honek auzia bertan behera utzi zuen. Hala ere, eginda txanpon ordainduko zizkion. Basoa Martin Indok erozeuden ohol guztiak Martin Indori emango zizkioten. si zuen eta Domingok ikatza egitea ordainduko zuen.
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- 1541-X-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriEgun hartan Joanek 3 dukat eta 8 txanpon kobratu zituen. Hamar bat egun geroago beste 6 dukat emango bauaren bidez, Zestoako Martin Indok ahalordea
zizkion Domingok, eta gainerakoa ikatza egin ahala eman zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Joan Herediari, Joan Perez Arranibarkoari,
ordainduko zion, beti ere lau dukat aurreratuz.
Beltran Arizmendiri eta Joan Martinez Untzetakoari.
Lekukoak honako zestoar hauek izan ziren: BartoAizarnazabalgo Frantzisko Esnalek, beste batzuen
lome Loiola, Martin Lizarraga? eta Joan Akoa (ikus
laguntzaz, urte hartan labanaz zauria egin zion buruan
[XVI. m. (41-IV) 9] agiria).
Martin Indori, eta ahalordea zutenek auzi kriminala
- 1541-VI-7an, Zestoako errebalean, Blas Arta- ipiniko zioten. Lekuko hauek izan ziren: Pedro Olaszubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: koaga, Martin Txamigarro-Urbia eta Anton Arretxe
Martin Indo eta Martin Lizasoeta (Joan Lizasoeta (ikus [XVI. m. (41-X) 21] agiria).
“Suhi” zenaren semea). Martin Lizasoetak Domin- 1541-XI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauago Lizasoetak emanda eskubidea zeukan haren zorrak kobratzeko. Martin Indok 10 dukat zor zizkien ren aurrean, Joan Fernandez Olazabalgoa agertu zen,
Domingo Lizasoetari eta emazteari (hau da, Martin Martin Indoren ordezkari ere izanik. Aurreko irailean
Indoren arrebari), Indo etxean zegokien senipar- Frantzisko Artigak eta Martin Perez Artzubiagakoak
tearen kobratu gabeko azken zatiagatik; hain zuzen kartzela-fidantza ordaindu zioten Martin Indori.
Martin anaiaren esku baitzegoen Indo baserria.
Joan Martinez Olotzagakoa alkatearen Domingo
Martin Indori 10 dukat haiek kobratzeko eskubi- Lizarrarats ordezkoak (aitak) auzitara onartu zuen Aideak Domingo Lizasoetak eta emazteak Joan Lizasoe- zarnazabalgo Frantzisko Esnalek zauri batzuengatik
ta “Suhi” zenari eman zizkioten. Bestalde, Martin Li- Joan Fernandezen eta Martinen aurka egindako sazasoetak Joan Indo apaiz zenari (Martin Indoren osaba- laketa.
ri) beste 10 dukat zor zizkion, eta Martin Indok jaso beJoan Fernandez Olazabalgoak konpromisoa hartu
har zituen. Ondorioz, elkarri ordainagiria eman zioten.
zuen Frantzisko Artiga eta Martin Perez ArtzubiaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Apategi, gakoa fidantza hartatik onik ateratzeko. Lekuko zesMeltxor Artazubiaga eta Martin Artazubiaga (ikus toar hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza, Martin Intxaurregi, Joan Artiga eta Bartolome Txiriboga
[XVI. m. (41-VI) 9] agiria).
(ikus [XVI. m. (41-XI) 1] agiria).
- 1541-IX-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1541-XI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauabauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Martin
Indo, eta, bestetik, Bergarako Martin Sarralde, Joan ren aurrean Joango Narruondo zestoarra azaldu zen.
Zabala eta Martin Beriterio?. Kontratua egin zuten, Ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko
Martin Indok Bekolako eta Indoko basoetako ezku- prokuradore hauei: Beltran Arizmendiri, Joan Hererraz bergararren 28 txerri San Martin egunera arte diari, Joan Martinez Untzetakoari, Joan Perez Arranigizen zitzan. Gizendutako txerri bakoitzagatik 4,5 barkoari, Jeronimo Atxagari eta Joan Perez Ierroakoari.
erreal ordainduko zizkioten zestoarrari.
Joango Narruondok auzi kriminala ipini zion AiEzkurra falta bazen, zegokion zatia deskontatu zarnazabalgo Frantzisko Esnali, eta aipatutako prokuegingo zioten Martin Indori. Lekuko zestoar hauek radoreek ordezkatuko zuten. Lekuko Joanes Garratza,
izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Martin Ondalde Martin Arrona eta Martin Intxaurregi izan ziren (ikus
eta Migel Zubeltzu (ikus [XVI. m. (41-IX) 18] agiria). [XVI. m. (41-XI) 2] agiria).
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30. irudia. narruondo
aldea.

1.15. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatuaren agiriak

Domingori, eta honek hari ordainagiria eman zion.
Epaian ganaduak ikertu eta balioetsi ziren, eta Domingok Usurbilgo Atxagako Grazia Arrona andreari
- 1541-II-3an, Zestoako Altzolarats jauregian, Este- kontu emango zion Urdanetako Maiagan Ana Arretxe
ban Eztiola eskribauaren aurrean bertako San Joan (Domingoren ama) hil zenean geratu ziren ganaduez.
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta bertako olagiOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Dominzon Domingo Ostolatza aiarra elkartu ziren. Domingok San Joani zorra egin zion lehenago ikatza egite- go Egurtza, Joan Otaegui eta Anton Sorazabal (ikus
ko basoak eman zizkiolako, eta egun hartan 15 dukat [XVI. m. (41-II) 17] agiria).
(zorraren zati bat) ordaindu zion. Dukat haien ordain- 1541-V-22an, Zestoako Altzolarats jauregian,
agiria eman zion lizentziatuak.
Esteban Eztiola eskribauarekin Aiako Pedro Azti, UrLekuko hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, An- danetako Maiagako Domingo Lizasoeta maizterra eta
ton Sorazabal eta Beltran Mendia? (ikus [XVI. m. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua elkartu
ziren. Pedrok San Joani eta Domingori 8 dukateko
(41-II) 2] agiria).
hezitako idia erosi zien, eta zorra bi saltzaileei erdi
- 1541-II-16an, Zestoako Altzolarasko Sustraiaga bana bi alditan ordainduko zien: 2na dukat hurrengo
etxearen gainean, Igarategin, Esteban Eztiola eskri- Eguberreitan, eta beste 2na dukat 1542ko ekaineko
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: San Joan Perez San Joan egunean.
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua eta Domingo Arrona.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Aiako
Lehenago, Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa arbitroek beren epaia eman zuten, Domingo Ostolatza eta Beltran Ostolatza, eta Zeseta San Joan kondenatu egin zuten 30 dukat eta erreal toako Pedro Egaña (ikus [XVI. m. (41-V) 29] agiria).
erdia Domingori ordaintzera.
- 1541-VI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriSan Joan Perezek egun hartan zor osoaren azken bauarengana Joan Majako Pozakoa eta San Joan Pe15 dukatak (zilarrezko errealetan) ordaindu zizkion rez Idiakaitz-Lilikoa hurbildu ziren. San Joanek Joan
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Majadori lehenago 33 erreal ordaindu zizkion, eta
egun hartan beste 306 erreal. Joan Majadok ordainagiria eman zion San Joani, eta ahalordea ere bai, Fortun Santxez Iraetakoa artzapez zenak testamentuan
emanda eskubidea zuelako, Zestoako Kontzejuari edo
beste edonori 306 erral haiek kobratzeko.

Lursail batak zein besteak 48 sagarrondoko azalera zuen. Alde bakoitza trukean emandako lursailaren
saneamenduaz arduratuko zen. Bartolomek eta Maria
Urbieta emazteak ahalordea eman zieten Joan Azpiazuri eta beste bati, Ibarrolako hariztiaren jabetza San
Joan Perezen eta emaztearen izenean har zezaten.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubia,
Asentzio Arretxe eta Domingo Lizarrarats aita (ikus
[XVI. m. (41-VI) 21] agiria).

Maria Urbietak eta Maria Perez Arronakoak,
emakume ezkonduak zirelako, zin egin zuten trukeagiriak zioena bete egingo zutela. Lekuko hauek izan
ziren: Martin Perez Artzubiagakoa, Joanes Garratza
apaiza eta Anton Sorazabal (ikus [XVI. m. (41-VIII)
23] agiria).

- 1541-VIII-22an, Aizarnako Benezi etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
batetik, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua
eta emazte Maria Perez Arronakoa, eta, bestetik, Bartolome Etxabe eta emazte Maria Urbieta. Bartolomek
eta emazteak trukea egin zuten San Joan Perez eta
emaztearekin. Haiek hauei Urbietako beren Ibarrola
etxearen hariztia eman zieten, eta San Joan Perezek eta emazteak, trukean, Getariako Asu baserrian
zeukaten basoa.
Ibarrolako hariztiaren mugak hauek ziren: Ibarrolako errotako ubidea, Bekolako hariztia, Zornotza
etxeko bidea eta errekastoa. Getariako Asuko basoak
muga hauek zituen: errepidea, Asubekoa etxearen lurrak eta Getariako herri-lurrak.

1.16. Zestoako errentamendu-kontratuak
- 1541-V-13an, Iraeta etxe ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andrea (Joan
Beltran Iraetaren alarguna), eta, bestetik, Aiako Joanes Sorarrain.
Maria Perezek Joanesi Aiako partean Bedamako
Irarragorrin (orain Illarragorri izenekoan) zeuzkan
errotak bere lursail eta intxaurrondoekin bi urterako
errentan eman zizkion. Errenta aldia hurrengo Asentzio egunean hasiko zen.

31. irudia. Iraetako
olatxo.

- 59 -

VIII Zestoa XVI. Mendean (1541)

Joanesek urtero errenta gisa 10 anega gari (anega 6 gastua errentatik deskontatuko zuten maizterrek, edo,
errealean) eta anega bat artatxiki (3 errealean) eman- bestela, nagusiek konponduko zuten. Baserriari zegozgo zizkion, eta Eguberritarako kapoi parea ere bai. kion zergak nagusiek ordainduko zituzten.
Urteko errentaren erdia Eguberritan ordainduko zion,
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Mareta beste erdia Asentzio egunean.
tin Artazubiaga, Joan Altzolarats eta Grazian Ganbara
Maria Perezek konponduko zituen etxeko gailurra, (ikus [XVI. m. (41-VI) 8] agiria).
errotarriak eta turtukiak, baina beste konponketa guz- 1541-IX-6an, Aizarnako Etxeberri baserrian,
tiak Joanes maizterrak egingo zituen. Maria Perezek
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu
errotak martxan zirela eman zizkion errentan.
ziren: batetik Pedro Arzallus eta Maria Ruiz EtxeErrenta aldia amaitu baino lehen bi aldeek elkarri berrikoa (nagusiak), eta, bestetik, Martin Amilibia,
beren asmoen berri emango zioten, bertan jarraitzeko Santxa Aranburu emaztea eta Blasio Amilibia semea
(maizterrak).
edo errotak beste bati errentan emateko.
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Nikolas Martinez Egiakoa eta
Aiako Domingo Gildegi. Honek zin egin zuen Joanes
Sorarrain ezaguna zuela (ikus [XVI. m. (41-V) 16]
agiria).
- 1541-VI-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Martin
Arano eta Maria Perez Potzuetakoa emaztea, eta,
bestetik, Martin Lizasoeta eta Katalina Oliden emaztea. Martin Aranoren eta Maria Perezen Aizarnako
Potzueta baserrian maizter Martin Lizasoeta eta Katalina emaztea zeuden. Ordura arteko errentak zuzen
ordaindu zizkieten maizterrek nagusiei.
Dena den, hurrengo Domu Santu egunetik aurrera
beste sei urterako errentan eman zieten baserria Maria
Perezek eta senarrak Katalinari eta senarrari. Urtean
7,5 dukat eta Eguberrietan kapoi bat ordainduko zuten errenta gisa. Gainera Martin Aranori eta Maria Perezi imina bat linazi ereiteko soroa laiatuta prestatuko
zieten maizterrek.
Soroetako itxiturak egiteko izan ezik, zuhaitzik ez
zuten moztuko. Etxeko upela eta ontzia maizterrek
erabiliko zuten sagardoa edukitzeko. Lehen urtearen
hasieran (Domu Santu egunean) errentaren 4 dukat
aurrez ordainduko zituzten. Sagarrondoak ohi bezala aitzurtuko zituzten. Etxearen teilatua konpontzeko

Etxeberri baserria 6 urterako errentan eman zieten,
beren lur, sagasti, gaztainadi, baratze, soro eta zuhaitzekin. Aranobasoko sagastitik zuloraino eta zulotik
Etxeberrirainoko lurrak ziren errentan emandakoak.
Errentamendutik kanpo geratu ziren Lorentzaren lurra, etxeko gela bat eta kutxa bat.
Errenta aldia hil hartako San Migel egunean hasiko
zen, eta urtero 7 dukat ordainduko zituzten maizterrek.
Lehen 3 urteetan 20 dukat (7+7+6) Aizarnako elizari
emango zizkioten, kopuru hura Pedrok eta Maria Ruizek zor ziotelako. 1545. urteko San Migel egunean 8
dukat ordainduko zizkieten Martinek eta senideek nagusiei, eta handik aurrera azken 2 urteeran 7na dukat.
Maizterrek egiten zituzten hesi eta hormakonponketak kontuan hartuko ziren deskontatzeko,
lanak balioetsi ondoren. Maria Ruizek eta Santxak,
emakume ezkonduak zirelako, eta Blasiok, 25 urte
bete gabea zelako, zin egin zuten errentamendu-kontratuan agindutakoa bete egingo zutela. Lekuko hauek
izan ziren: Martin Ondalde gaztea, Joan Apategi eta
Joan Artazubiaga (ikus [XVI. m. (41-IX) 6] agiria).
- 1541-X-6an, Zestoako Aizubiko errotetan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
ziren: batetik, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
nagusia, eta, bestetik, Mutiloako Pedro Lenkaran (Aizarnazabalgo Azpiazu baserriko maizterra).
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32. irudia. Mutiloako
eliza.

Lehenago, 1540-XI-3an, Nikolas Martinezek Azpiazu
baserria 10 urterako eman zion errentan Pedro Lankarani
(edo Pedro Astiazarani) (ikus VII ZESTOA XVI, MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-XI) 3] agiria).

eta bete beharreko baldintzak Pedro Lenkaranek ordura arte eduki zituen berberak ziren. Lekuko Joan
Lizarrarats eta Joanes Ibañeta izan ziren (ikus [XVI.
m. (41-X) 9] agiria).

Urtero ordaindu beharreko errenta hau zen: 7 anega
gari, 3 anega artatxiki, anega bat olo, Eguberrietarako kapoi parea, udan bi gaztanbera, eta sagarrak eta intxaurrak
erdi bana (Joan Beltran Iraeta zenak Domingo Azpiazu
maizterrarekin egindako kontratuaren arabera). Gainera,
Pedro Lenkaranek Nikolas Martinezen ganaduak erdi
bana hazi behar zituen, eta ganaduen balioaren erdia etekinetatik ordainduko zion Nikolas Martinez nagusiari.

1.17. Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoaren eta amaginarebaren agiriak
1.17.1. Nikolas Martinezen eta amaginarrebaren
obligazio-agiriak

- 1541-I-19an, Iraetako burdinola atarian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean honako hauek aurkeztu ziren: batetik Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna,
Pedro Lenkaranek zioenez, ordea, ezin zuen Az- eta Zestoako Martin Arano eta emazte Maria Perez Popiazu baserria gobernatu, eta maizter izateari utzi egin tzuetakoa, eta, bestetik, Debako Joan Armendia, Sannahi zion.. Nikolas Martinezi errentagatik eta gana- turu Erreten, Martin Usarraga eta Martin Ibia. Zestoako
duengatik zor ziona ordainduko zion. Nagusiak ontzat senar-emazteak orduan Debako Arrubian bizi ziren.
hartu zion maizterrari baserria uztea. Agirian lekuko
hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza, Joan LizarraNikolas Martinezek eta senar-emazteek gainerako
rats eta Arroako Joan Armendia.
debarrei obligazio-agiria eman zieten, 40 dukat ken
2,5 errealeko zorra hurrengo Pazko maiatzekoan or- 1541-XI-6an, Zestoako Aizubiko errotetan, Este- daintzeko; izan ere, balio hura burdinatan jaso baitzuban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: ten Nikolasek, Martin Aranok eta Maria Perezek.
Nikolas Martinez Egiakoa nagusia eta Mutiloako Tristan Andramasustegi maizterra. Nikolasek Tristani AzAgirian lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan
piazu baserria 9 urterako errentan eman zion. Errenta Zugasti, eta Zestoako Asentzio Arretxe eta Joan Ben- 61 -
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Egun berean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako eta Itziarko hauek agertu ziren:
Martin Ezenarro-Ibia, Santuru Erreten, Joan Zugasti,
Jarraian, Martin Aranok eta Maria Perezek aitor- Martin Usarraga eta Joan Armendia. Obligazio-agiria
tu egin zuten 47 dukat ken 2,5 errealeko zorra osori eman zioten Bergarako Andres Gartzia Eginokoa
senar-emazteena zela, eta Nikolas Martinezek ez merkatariari, 120 kintal burdina pletinako zorra egin
zuela ezer jaso. Hain zuzen, senar-emazteei mesede ziotelako.
egitearren parte hartu zuen obligazio hartan. Martinek
Zorra 1542ko martxoko Andre Mariaren egunean
eta Maria Perezek konpromisoa hartu zuten Nikolas
Martinez obligazio hartatik onik ateratzeko. Maria ordainduko zioten, burdinak Debako errebalean MaPerezek, gainera, zin egin zuen aitorpen-agiri hartan ria San Joan Elorretaren lonjan edo Beduako errenterian (zerga guztiak ordainduta) utzita. Obligaziozioena egia zela.
agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañeta, Joan
Iraetako jaunak Andres Martinez Malleakoaren Sorazu eta Domingo Agote apaizak.
ordainagiria ekarriko zuen, zeren eta senar-emazteek
Ondoren bost arroar-itziartarrek aitorpena egin zuzor zituzten kintalak obligazio-agiri hartakoak baitziten. Aipaturiko 120 kintal burdina haietatik 67 kintal
ren (ikus [XVI. m. (41-I) 21] agiria).
Debako Kontzejuarekin zuten auziko gastuetarako
- 1541-VIII-9an, Iraetako burdinolan, Esteban ziren. Olano batxilerraren, Joan Guadaluperen eta laEztiola eskribauaren aurrean, Nikolas Martinez gunen aurka auzia izan zuten, eta gutun betearazlea
Egiakoak, Martin Aranok eta Maria Perez Potzuetakoa lortu zurten. Lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu,
emazteak obligazio-agiria eman zieten Santuru Erre- Tomas Sasiola eta Domingo Arantza (ikus [XVI. m.
teni, Joan Zugastiri, Joan Armendiari, Martin Usarra- (41-VIII) 12] agiria).
gari eta Martin Ezenarro-Ibiari. 47 kintal burdina ple- 1541-VIII-31n, Iraetan, Esteban Eztiola eskritina Beduan emango zizkieten haiek hauei hurrengo
martxoko Andre Mariaren egunean. Maria Perezek, bauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
gainera, zin egin zuen obligazio-agirian agindutakoa jauna eta Debako Maria Martinez Sasiolakoa azaldu
ziren. Nikolas Martinezek Maria Martinezi 60 kinbete egingo zuela.
tal burdina pletinaren balioa dirutan hartu zion, eta
Lekuko Martin de Arzallus, Joan Aia eta Bartolo- Nikolasek zorra burdinak Beduan utzita ordainduko
me Mendia izan ziren (ikus [XVI. m. (41-VIII) 11] zion. 30 kintal egun hartan bertan emango zizkion,
eta beste 30 kintalak hurrengo iraileko San Migel
agiria).
egunean.
Jarraian, leku berean, Martin Aranok eta Maria
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako
Perez Potzuetakoak (Arroako Arrubian bizi zirenek)
aitorpena egin zuten. Obligazio-agiriko 47 kintal bur- Joan Armendia eta Zestoako Tomas Azkona eta Bardinako zorra senar-emazteena baino ez zen, eta Niko- tolome Mendia (Iraetako jaunaren morroiak).
las Martinezek ez zuen ezer kobratu. Beraz, konproOndoren, bi aldeek obligazio-agiri hura bertan bemisoa hartu zuten Nikolas Martinez obligazio hartatik
hera eta indarrik gabe utzi zuten (ikus [XVI. m. (41onik eta kalterik gabe ateratzeko.
VIII) 31] agiria).
Maria Perez Potzuetakoak zin egin zuen agirian
- 1541-X-5ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskribauaadierazitakoa bete egingo zuela. Martin Arzallus,
ren aurrean, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna
Joan Aia eta Bartolome Mendia izan ziren lekuko.
goetxea. Ondoren Maria Perez Potzuetakoak zin egin
zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela.
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33. irudia. Bergarako
errege Mintegia.

eta Arroako Joan Armendia agertu ziren. Biek obligazio-agiria eman zioten Bergarako Andres Gartzia
Eginokoa merkatariari, hurrengo martxoaren lehen
egunean Beduako portuan 120 kintal burdina pletina emateko. Burdina haien balioa Andresen emazte
Maria Lopez Malleakoak eman zien. Beduan utziko
zituzten burdinak Muskizko burdin meaz egindakoak
izango ziren.

rrengo martxoaren hasieran. Lekuko Frantzisko Egia,
Martin Pagino eta Grazian Arano izan ziren (ikus [XVI.
m. (41-X) 4] agiria).
1.17.2. Nikolas Martinezen eta amaginarrebaren
ahalorde, ordainagiri eta tratuak

- 1541-I-18an, Iraetako burdinola atarian, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: bateLekuko Frantzisko Egia, Grazian Arano eta Martin tik Arroako Joan Zugasti, eta, bestetik, Iraetako Maria
Perez Idiakaitz-Lilikoa andrea eta Nikolas Martinez
Pagino izan ziren.
Egiakoa suhia.
Ondoren, eskribau eta lekuko berak bertan zirelaLehenago, Debako Joan Martinez Lasturkoa eskririk, Nikolas Martinezek onartu egin zuen 120 kintalen
zor osoa berea zela, eta Joan Armendiak lagundu bai- bauaren bidez, eta Domingo Arretxe-Etxenagusiaren
no ez ziola egin. Beraz, konpromisoa hartu zuen Joan eta Maria Joanez Sorazukoaren ahalordeaz, Joan ZuArmendia obligazio hartatik onik ateratzeko (ikus gastik Arroako Zugasti ondoko harizti batzuk saldu
zizkion Maria Perezi. Prezioa guztira 140 dukatekoa
[XVI. m. (41-X) 3] agiria).
zen. Salerosketa-agiriak Iraetako andreak kopuru
- 1541-X-2an, Iraetan, Esteban Eztiola eskribaua- osoa ordaindu zuela zioen, baina benetan egun hartan
ren aurrean, bertako Nikolas Martinez Egiakoa jauna ordaindu zuen azken zatia ia osorik. Ondorioz, Joan
eta Arroako Joan Armendia elkartu ziren. Bergarako Zugastik (Maria Joanez Sorazukoaren senarrak) orAndres Gartzia Eginokoak, Maria Lopez Malleakoa dainagiria eman zion Maria Perezi.
emaztearen bidez, 120 kintal burdina pletinaren baLekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Beltran Irilioa maileguz eman zien, eta Nikolasek eta Joanek
burdin haiek Muskizko burdin meaz Iraetako burdin- goien, Zestoako Joan Bengoetxea eta Debako Fernanolan landuta, Beduako portuan utziko zizkioten hu- do Arantza.
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Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izanik,
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak obligazioagiria eman zion Joan Zugastiri. Maria Perezek hariztien prezioaren azken 10 dukatak ordaindu gabe
utzi zituen, eta Nikolas Martinez suhiak ordainduko
zizkion hurrengo zaldun-inaute egunean. Joan Zugastik zilarrezko katilua bahituran zeukan, eta hura Domingo Lizarrarats semeari eman beharko zion. Joan
Zugastik eta Maria Perez andreak 2 dukaten desadostasuna zuten, eta bien artean konpondu beharko zuten
arazoa (ikus [XVI. m. (41-I) 20] agiria).
- 1541-III-9an, Donostian, Joan Martinez Artsuagakoa eskribauaren bidez Zestoako Fernando Sorazabalek ahalordea eman zien emazte Maria Martinez
Sorartekoari eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jaunari. Azken bi hauek Fernandori egin zizkioten
zorrak kobratzen saiatuko ziren, eta Fernandoren
ondasunak kudeatzeaz ere arduratuko ziren. Fernandok Debako partean eta beste zenbait lekutan hartuta
zeuzkan basoak saldu ahal izango zituzten. Fernandoren izenean auzitara jotzeko ahalmena ere bazuten.

- 1541-III-14an, Iraetako burdinolaren aurrean,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Nikolas Martinez Egiakoa eta Maria Martinez Sorartekoa (Fernando Sorozabalen emaztea) agertu ziren. Nikolasek eta
Mariak Fernandoren ahalordea zuten.
Hain zuzen Fernandoren izenean Nikolasek eta
Mariak Arroako Joan Armendiari 1.040 karga ikatz
egiteko basoak (Debako Kontzejuari Fernandok erosiak) saldu zizkioten, karga bakoitza 2,5 txanponean.
Makaztegin 650 karga ikatz egingo zituen Joanek,
Azkonarzuloetan 110 karga, Ziosegizabalen 140 karga eta Ziosegi ondoan 140 karga.
Nikolas Martinez eta Maria Martinez arduratuko
ziren baso haien saneamenduaz. Mariak zin egin zuen
salmenta-agiriak zioena bete egingo zuela. Zortzi eguneko epearen barruan Arroako Lope Irurek salmenta
onartuz egindako agiria ekarriko zuten.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Asentzio Arretxe, eta Arroako San Joan Ermua eta Julian Otalora.

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Artiga eta
Gregorio Elizalde, eta Debako Lope Irura. Badirudi Joan Armendiak obligazio-agiria eman zion Fernando
Fernando Sorazabal herritik kanpo bidaiaren batean Sorazabali eta ahalordea zutenei, erosi zituen basoengatik 2.600 txanpon hurrengo abuztuan ordaintzeko
abiatzekoa zela (ikus [XVI. m. (41-III) 15] agiria).

34. irudia.
aizarnazabalgo
azpiazu.
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- 1541-VIII-26an, Aiako Bedaman, Orendaingo
teilerian, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Iraetako Maria
- 1541-IV-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Perez Idiakaitz-Lilikoa alarguna, eta, bestetik, Orenren aurrean hauek azaldu ziren: Urbietan bizi zen Bar- dain baserriaren jabe Migel Orendain eta emazte
tolome Etxabe eta Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraeta Margarita Orendain. Senar-emazteak Margaritaren
etxeko andre zaharra). Maria Perezek Aizarnazabal- ama Graziana Orendainen eta seme Joaniko Orengo Etxabebekoa etxeko hiru oinordekoengandik, 100 dainen ordezkari ere baziren.
dukat betiko zentsuan eman zituelako, urtero 10 dukat
jaso behar zituen (ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN
Bedamako Irarragorri (orain Illarragorri) erre(1538-1539) liburuko [XVI. m. (38-IX) 16] agiria).
kan, Maria Perezen errota baino gorago, Migelek
eta Margaritak errota berria egiteko presa, ubidea
10 dukat haietatik 3,33 dukat Bartolome Txiribogak eta aldaparoa eraikitzen hasi ziren. Maria Perezordaindu behar zizkion. Hain zuzen Bartolomeri 3,33 ek, bere kalterako zelakoan, senar-emazteak eta
dukat zor zizkion Aizarnazabalgo Maria Joan Azpia- hauen senideak auzitara eraman zituen korrejizuk, eta kopuru hura zuzenean Maria Perezek jaso ze- dorearen aurrera. Honek bi aldeak auzitara hartu
zan, eskubide guztiak eman zizkion Bartolomek.
eta 90 eguneko epea eman zien testigantzak aurkezteko. Migelek eta Margaritak ziotenez, haiek
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joan beren lurretan ari ziren eraikitzen, eta horretarako
Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Asentzio Arretxe, eta Arroako eskubidea zuten.
Joan Larretxe (ikus [XVI. m. (41-IV) 18] agiria).
Dena den, bi aldeek akordioa egin zuten, eta auzia
- 1541-VIII-9an, Iraetako burdinolaren aurrean, zegoen egoeran bertan behera uztea adostu zuten.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Ezena- Errekan ez zuten senar-emazteek ezer egingo zortzi
rro eta Joan Armendia azaldu ziren. Bi hauek Itziarko egun lehenago Maria Perezi edo ondorengoei berri
Santuru Erretenen ordezkari ere baziren. Ordainagiria eman gabe. Ezer eraikitzen bazuten, Iraetako Maria
eman zieten Zestoako Nikolas Martinez Egiakoari, Perez andreak eraitsi ahal izango zuen haien kontura.
Martin Aranori eta emazte Maria Perez Potzuetakoari; Errekan ura geldiarazteko ez zuten zurezko, lurrezko
izan ere, hauek haiei 47 dukateko zorra ordaindu egin edo harrizko presarik egingo.
zieten. Lekuko Martin Arzallus, Joan Aia eta Bartolome Mendia (Zestoako eta Arroako auzotarrak) izan
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Peziren (ikus [XVI. m. (41-VIII) 10] agiria).
dro Goienetxea eta Aiako Joan Zulaika eta Pedro
Gorriaran.
- 1541-VIII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak
Biharamunean, Aiako Orendain ondoko Elormenahalordea eman zien Joanes Ibañetari eta Martin di baserrian Esteban Eztiola eskribauarekin Maria
Otxoa Ermukoari. Zestoako Martin Zubiaurreri Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Graziana Orendain elkarItziarko Santuru Erretenek 25 dukateko zorragatik tu ziren. Eskribauak bezperan bi aldeek egindako
ondasunak exekutatu egin zizkion, eta ahalordea zu- akordioaren agiria erakutsi, irakurri eta bertan zetenek exekuzioari aurka egingo zioten.
goena jakinarazi egin zion Grazianari. Grazianak eta
Maria Perezek onetsi egin zuten bezperako akordioa,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Tomas Azkona, eta zin egin zuten bete egingo zutela. Agirian lekuko
Pedro Goienetxea eta Martin Intxaurregi (ikus [XVI. bezperako berberak izan ziren (ikus [XVI. m. (41VIII) 28] agiria).
m. (41-VIII) 13] agiria).
(1 txanpon = 7,5 marai) (ikus [XVI. m. (41-III) 19]
agiria).
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1.18. Domingo Arretxe-Etxenagusia
hargin-maisuaren agiriak

Joan Baltzolari zor zion kopuru hura, eta Domingo
Arretxe-Etxenagusiak 6 dukat haiek (66 errealetan)
zuzenean Joan Baltzolari eman zizkion.

- 1541-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean
Domenja Akoabarrena eta Arroan bizi zen Domingo
Arretxe-Etxenagusia aurkeztu ziren. Lehenago Domingok Domenjaren senar Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari zorra egin zion, eta egun hartan alargunari
zorraren zati bat (15 dukatekoa) ordaindu zion. Beraz, Domenjak 15 dukaten ordainagiria eman zion
Domingori.

Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Akoa, San Joan Amezketa eta Bartolome
Loiola (ikus [XVI. m. (41-III) 33] agiria).

- 1541-IX-11n, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Arretxe-Etxenagusia eta
Joan Etxenagusia semea azaldu ziren. Aita-semeek
auzia zuten korrejidorearen aurrean Debako SebasLekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta, tian Arriola alkateordearekin, Migel Igartzarekin, PeDomingo Arrona eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. dro Astolarekin, Domingo Olanorekin eta beste zenbaitekin, etxetik garia eta lihoa lapurtu egin zietelako.
(41-I) 27] agiria).
- 1541-III-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Baltzola eta Domingo
Arretxe-Etxenagusia agertu ziren. Domingok Fernando Sorazabali 7 dukat zor zizkion, lehenago Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean egindako obligazio-agiriko zorretik zati hura ordaindu gabe zeukalako.

Ahalordea eman zieten korrejimenduko Joan Martinez Untzetakoa, Jeronimo Atxaga, Joan Perez Arranibarkoa, Joan Heredia, Joan Zabala, Joan Martinez
Arrietakoa eta Beltran Arizmendi prokuradoreei eta
Arroako Joan Zugastiri eta Martin Azkaetari, auzian
aita-semeen ordezkari izan zitezen.

Lekuko Zestoako Esteban Eztiola eta Arroako PeDena den, Fernando Sorazabalek Domingori dukat
bat zor omen zion, eta, hori deskontatuz, guztira Do- dro Otalora eta Joan Armendia izan ziren (ikus [XVI.
mingok 6 dukat zor zizkion. Bestalde, Fernandok m. (41-IX) 12] agiria).

35. irudia. aizarnako
sorazabal baserria.
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1.19. Domingo Lizarrarats aita-semeen
agiriak

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Altzate, Kristobal Erretzabal eta Domingo Bengoetxea
(ikus [XVI. m. (41-II) 24] agiria).

1.19.1. Domingo Lizarrarats aita-semeen
ordainagiri eta tratuak

- 1541-VI-21ean, Zestoan, San Joan Artazubiaga eta Domingo Lizarrarats semea Esteban Eztiola
- 1541-I-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- eskribauaren aurean azaldu ziren. San Joanek eta
ren aurrean Domingo Lizarrarats semea eta Martin Domingok desadostasunak zituzten elkarrekin izanIndo aurkeztu ziren. Martinek Domingori Indo ba- dako merkatari-tratuen kontuez, eta arazoak ebazteserriaren inguruan zeuden haritzak eta ikatza egiteko ko biek Blas Artazubiaga eskribaua aukeratu zuten
adarrak eta gaztainondo batzuk saldu zizkion. Harit- arbitro epaile.
zetatik itsasontzi-saihetsetako oholak aterako zituzten
Hiru eguneko epean emango emango zuen Blasek
(beso nagusiko luzera unitate bakoitzagatik 9 maraiko
prezioa ordainduz) eta karga ikatza 4 txanponean sal- epaia, eta bi aldeek konpromisoa hartu zuten epaia
betetzeko. Bestela isuna ordaindu beharko zuen obedu zion.
ditzen ez zuenak.
Hura guztia Martin Indok Domingori eta honen
Blas arbitroak laguntzaile bat aukeratu ahal izanamaginarreba Santxa Perez Ganboakoari lehenago
egin zien zorraren zati bat ordaintzeko izango zen. go zuen auzi hartan, eta Zestoako Pedro Altzolarats
Domingo Lizarraratsek egur haiek guztiak hurrengo merkataria izendatu zuen laguntzaile.
bi urteko epean atera beharko zituen basotik. SaleAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosketa-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Pagino, Joan Ezenarro eta San Joan Amilibia gaztea rosarri, Grazian Ezenarro eta Pedro Goienetxea.
(ikus [XVI. m. (41-I) 16] agiria).
Esteban Eztiolak konpromiso-agiriaren berri eman
- 1541-II-27an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- zien egun hartan Blas Artazubiagari eta Pedro Altzotiola eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats se- laratsi. Hauek kontu-liburuak eta argibideak eskatu
mea eta Eibarko Joan Orbea azaldu ziren. Domingo, zizkieten bi aldeei. Jakobo Ipintza eta Joan Gorosarri
hain zuzen, Zestoako eta Getariako auzotarra zen, izan ziren lekuko.
eta Getariako Katalina Ortiz Beduakoaren ahalor- 1541-VI-23an, Zestoan, Domingo Lizarrarats
dea zuen. Getariako Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren bidez zeukan delako ahalordea. Maria semeak eta San Joan Artazubiagak luzatu egin zieOrtiz lehenbizi Zestoako Frantzisko Arrona zenare- ten epaileari eta laguntzaileari epaia emateko epea
kin ezkondu zen, eta gero Getariako Joan Martinez ekainaren 25a arte. Asentzio Arretxe eta Joan Gorosarri izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (41-VI)
Amilibikoarekin.
15] agiria).
Frantzisko Arronaren ondasunak exekutatu egin
- 1541-V-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizituen Katalina Ortizek, eta Domingo Lizarrarats
merkatariaren bidez Joan Orbea eibartarrak kopuru bauaren aurrean Domingo Lizarrarats semea eta
hauek ordaindu zizkion: 54 dukat eta 6 erreal; 8 Martin Perez Artzubiagakoa elkartu ziren. Lehenadukat eta 1,5 erreal; eta 950 marai. Ondorioz, Do- go Domingok Martin Perezen ama Maria Martinez
mingok ordainagiria eman zion eibartarrari. Joan Baltzolakoari (Pedro Artzubiagaren emazteari), 32
Orbeak 142 dukat jaso omen zituen Frantzisko Arro- dukat maileguz eman zizkion, Martin Perez semearen eskariz.
naren herentziatik.
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- 1541-VIII-4an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Martin Indo eta Domingo Lizarrarats semea elkartu ziren. Domingok ontzat
hartu zuen Martin Indok emango zizkion ametz-oholak honek Getariako Santxa Perez Ganboakoa amaginarrebari egindako zorretik deskontatzeko. Oholak amaituta, lantzeko gastuak, garraioa, alkabalak
Ondorioz, Domingok Martin Perezi ordainagiria eta gainerako gastu eta eskubide guztiak ordainduta
eman zion, eta ahalordea ere bai, 32 dukatak amari emango zizkion Martin Indok.
kobra ziezazkion. Gero Domingok eta Martin Perezek
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
elkarrekin izandako tratuen kontuak egin eta garbitu
Lizarrarats eta Domingo Lizarrarats aita, eta Elgoizituzten.
barko Joan Martinez Altzolaraskoa (ikus [XVI. m.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri (41-VIII) 4] agiria).
eskribaua, Migel Artazubiaga eta Asentzio Arretxe
- 1541-XII-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri(ikus [XVI. m. (41-V) 23] agiria).
bauarengana Domingo Lizarrarats aita eta Domingo
- 1541-VIII-4an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban Lizarrarats semea hurbildu ziren. Aita-semeek elkaEztiola eskribauaren aurrean Martin Indo eta Domin- rrekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin
go Lizarrarats aita azaldu ziren. Bien artean ordura zituzten. 159.275 marai zor zizkion aitak semeari, eta
arte izandako tratuen kontuak egin eta zorrak kitaturik urtebeteko epean ordainduko zion zorra.
utzi zituzten. Elkarri ordainagiria eman zioten.
Ordaindu arte aitaren ondasunak hipotekatuta geLekuko hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats ratu ziren semearen alde. Obligazio-agirian lekuko
gaztea, Joan Lizarrarats, Pedro Eskoriatza eta Joan hauek izan ziren: Domingo Urbieta, Pedro Baltzola,
Martinez Altzolakoa elgoibartarra (ikus [XVI. m. (41- Antonio Lizarrarats eta Joan Lizarrarats (ikus [XVI.
m. (41-XII) 13] agiria).
VIII) 3] agiria).
Martin Perezek 32 dukat haiek Domingori ordaindu egin zizkion: batetik, 24 dukat Domingoren faktore
Asentzio Altzolari emanda, eta, bestetik, Domingok
Martin Perezen izenean Martin Perez Bunoakoari 12,5
dukat kobratuta. Beraz, Domingo Lizarraratsek Martin
Perezen amari emandako 32 dukatak kobratuta zeuzkan.

36. irudia. Lizarrarats.

- 68 -

(1541)
- 1541-XII-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Domingo Lizarrarats semeak ordainagiria eman zion Arroako Joan Armendiari. Honek
Domingori lehenago 100 kintal burdina zorretan hartu zizkion, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, eta
egun hartan zorra ordaindu egin zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta, Bartolome Urbieta eta Antonio Lizarrarats (ikus
[XVI. m. (41-XII) 14] agiria).
1.19.2. Domingo Lizarrarats semearen etxesalmenta
- 1541-IV-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek agertu ziren: batetik Elgoibarko Asentzio Altzola, eta, bestetik, Zestoako Domingo Lizarrarats semea, bere emazte Maria Perez Aldamarkoa
getariarrarekin.
Senar-emazteek elgoibartarrari Debako hiribilduan
zeukaten etxea saldu zioten 32.000 maraian. Etxeak
mugakide zituen Joan Fernandez Leizaolakoa zenaren etxea eta labea, eta kalea. Domingo eta emaztea
arduratuko ziren etxearen saneamenduaz.

37. irudia. debako Bañezetxea.

emazteak adierazpena egin zuten Esteban Eztiuola esSalmenta-agirian lekuko zestoar hauek izan zi- kribauaren aurrean. Hiru egun lehenago Asentzio Alren: Asentzio Arretxe, Migel Artazubiaga eta Grazian tzolari egindako etxe-salmenta onetsi eta berretsi egin
zuten. Debako etxearen jabetzat Asentzio Altzola jo
Ezenarro.
zuten, lekuko hauek izanik: Zestoako Domingo LizaEgun berean, eskribau eta lekuko berak bertan izanik, rrarats aita, Zumaiako Pedro Etxabe maisua eta ElgoiAsentzio Altzolak aitorpena egin zuen. Debako etxea ez barko Joan Altzola (ikus [XVI. m. (41-IV) 2] agiria).
zuen benetan erosi, eta salmenta-agiria Asentziok De- 1541-VIII-4an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
bako auzotartasuna eta erroldako eskribautza lortzeko
egin zuten. Gainera, Domingok eta emazteak nahi zute- Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Domingo Lizarrarats semea eta bere emazte Manean Asentziok Debako etxe hura itzuli egingo zien.
ria Perez Aldamarkoa getariarra, eta, bestetik, Debako
Jarraian Domingok eta Asentziok elkarrekin izan- Asentzio Altzola eskribaua.
dako tratuen kontuak egin zituzten. 142.508 marai
Asentziok senar-emazteei Debako hiribilduan
zor zizkion Asentziok Domingori, eta elgoibartarrak
bi hilabeteko epearen barruan ordainduko zion zorra. zeukan etxea saldu zien 32.000 marairen truke. Etxeak
mugakide hauek zituen: alde batetik Joan Fernandez
Handik hiru egunera, Zestoako errebalean Domin- Leizaolakoa zenaren etxea; bestetik, Joan Fernandez
go Lizarrarats gazteak eta Maria Perez Aldamarkoa Leizaolakoaren etxea eta labea; eta aurretik kalea.
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Asentzio Altzola arduratuko zen etxearen eta ondasunen saneamenduaz. Salerosketa-agirian lekuko
zestoar hauek izan ziren: Martin Perez Artzubiagakoa,
Domingo Urbieta apaiza eta Pedro Eskoriatza harakina (ikus [XVI. m. (41-VIII) 5] agiria).

Mariak, Frantziskok eta Domingok obligazio-agiria eman zieten Gazteluko eta Lizartzako Joanes Ibarrondori, Alonso Urkinari eta Pedro Bengoetxeari. 49
dukat epeka ordainduko zizkieten: 10 dukat hurrengo
Pazko garizumakoan, 19,5 dukat hurrengo Eguberrietan, eta azken 19,5 dukatak 1542ko Eguberrietan.

1.19.3. Domingo Lizarrarats semearen obligazioagiriak

Hamaika egun lehenago Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Joan Urkina apaiz gaztelua- 1541-II-22an, Azpeitian, Joan Akemendi eskribaua- rraren heriotzagatik Joanes Ibarrondok eta lagunek
ren aurrean Zestoako Marina Artiga (Joan Arretxeren barkamen-agiria egin zuten, eta korrejidoreari auremaztea) eta Domingo Lizarrarats fidatzailea (gaztea) keztu zioten. Zigorraren 16 dukat zestoarrek orduan
ordaindu zizkioten Joanes Ibarrondori, eta 49 dukat
agertu ziren.
geratu ziren Marinak eta Domingok ordaintzeko
Marinak eta Domingok obligazio-agiria eman (guztira 65 dukat).
zieten Gazteluko eta Lizartzako Joanes Ibarrondori,
Maria Artazubiagak eta Frantzisko Artiga semeak
Alonso Urkinari eta Pedro Bengoetxeari. Zestoarrek
66 dukat epeka ordainduko zizkieten: 10 dukat hu- konpromisoa hartu zuen Domingo Lizarrarats gaztea
rrengo Pazko garizumakoan, 28 dukat hurrengo Egu- obligazio hartatik onik ateratzeko. Gainera, zin egin
zuen obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela
berrietan, eta gainerakoa 1542ko Eguberrietan.
(ikus [XVI. m. (41-II) 19] agiria).
Hamaika egun lehenago Zestoan, Blas Artazubia- 1541-VIII-4an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
ga eskribauaren aurrean, Joan Urkina apaiz gazteluarraren heriotzagatik Joanes Ibarrondok eta lagunek Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: babarkamen-agiria egin zuten, eta korrejidoreari aur- tetik, Zestoako Martin Indo, eta, bestetik, Domingo
keztu zioten. Zigorraren 24 dukat orduan ordaindu Lizarrarats semea (bere amaginarreba Santxa Perez
zizkioten zestoarrek Joanes Ibarrondori, eta 66 dukat Ganboakoa getariarraren ahalordeaz).
geratu ziren Marinak eta Domingok ordaintzeko (guzMartin Indok lehenago Santxa Perezi 500 kintal
tira 90 dukat).
eta 44 libra burdinako zorra egin zion, bi obligazioMarina Artigak konpromisoa hartu zuen Domingo agiriren bidez. Bata Getariako Martin Otxoa PorLizarrarats gaztea obligazio hartatik onik ateratzeko. tukoak idatzi zuen, eta bestea Joan Perez Ganboakoa
Gainera, zin egin zuen obligazio-agirian agindutakoa eskribauak. Horrez gain, beste 12 kintal burdina ere
zor zizkion Martinek Santxari.
bete egingo zuela.
Lekuko hauek izan ziren: Bergarako Gartzia Fernandez Eizagirrekoa eta Asentzio, Elorregiko abadea,
eta Azpeitiko Alonso Ziola eta Migel Urramendi.

Egun hartan, Domingo Lizarrarats semeak eta Martin Indok haremanen kontuak egin zituzten, eta azken
emaitza hau izan zen: Martinek Santxari 160 kintal eta
114 libra burdina totxo zor zizkiola. Zor hura Martinek
obligazio-agirien arabera ordainduko zion Santxari.

Egun berean, Azpeitian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik, Zestoako Maria Artazubiaga
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Lizarra(Joan Artigaren emaztea), Frantzisko Artiga semea
eta Domingo Lizarrarats gaztea (beste bien fidatzai- rats eta Pedro Eskoriatza, eta Elgoibarko Joan Martinez Altzolakoa (ikus [XVI. m. (41-VIII) 2] agiria).
lea) aurkeztu ziren.
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- 1541-X-29an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Joan Artiga,
Frantzisko Artiga semea, eta Domingo Lizarrarats
gaztearekin elkartu ziren. Domingok aita-semeei
lehenago maileguz dirua eman zien, eta hauek hari
zenbait zerbitzu egin zioten. Kontuak eginda, aitasemeek Domingori 8.511 marai zor zizkiotela erabaki zuten.
Ondorioz, Joanek eta Frantziskok obligazio-agiria
eman zioten Domingori, hurrengo Eguberrietatik urtebetera kopuru hura ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Asentzio Amilibia, Joan Urbieta eta Domingo Lizarrarats aita, eta Aiako
Lorentzo Jauregi (ikus [XVI. m. (41-X) 19] agiria).
1.19.4. Domingo Lizarrarats semearen
ahalordeak
- 1541-III-3an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Lizarrarats semeak
ahalordea eman zion Zestoako Joan Majado Pozakoa
auzotarrari. Ahalordeaz Hondarribira joango zen, eta
han Esteban Urdanibiari eta honen fidatzaileei Domingori zor zizkioten burdinak kobratuko zituen.
Domingo Lizarraratsi hauek zor zizkioten: 117
kintal eta 111 libra burdina mehe, batetik, eta 100
kintal burdina mehe, bestetik. Domingo Lizarraratsek
zordunei ondasunak exekuatu egin zizkien, eta auzigastuak ere kobratuko zizkien Joan Majadok.
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Migel Igartza eta Martin Arano-Garai
(ikus [XVI. m. (41-III) 4] agiria).
- 1541-III-20an, Seguran, bertako Pedro Martinez
Aldaolakoa eskribauaren bidez, Tolosa ondoko Gazteluko Alonso Urkinak ahalordea eman zion Joanes
Ibarrondo gazteluarrari.
Joanesek Zestoako eta Getariako Domingo Lizarrarats semeari eta Baliarraingo Pedro Iribarrenari, Alonsori ordaindu beharreko zorrak kobratuko zizkien.

38. irudia. Hondarribiko Casadevante etxea.

Lekuko hauek izan ziren: Segurako Andres Apaolatza, Errezilgo Joan Artzuriaga eta Legorretako Esteban Iriarte? (ikus [XVI. m. (41-III) 25] agiria).
- 1541-IV-9an, Tolosan, bertako Joanes Estanga
eskribauaren aurrean Lizartzako Pedro Bengoetxea
agertu zen. Gazteluko Joanes Ibarrondo suhiari ahalordea eman zion, zenbait pertsonari zorrak kobra ziezazkion.
Hauek ziren zordunak: Zestoako Marina Artiga
(Joan Arretxeren emaztea) eta Domingo Lizarrarats
fidatzailea (semea) (65 dukateko obligazioa). Alonso
Urkina (edo Urkia) ere hartzekoduna zen. Zordunak
ziren, halaber, Zestoako Maria Artazubiaga (Joan
Artigaren emaztea), Frantzisko Artiga eta Domingo Lizarrarats fidatzailea (49 dukateko obligazioa).
Hartzekodunak Pedro Bengoetxea, Alonso Urkina eta
Joanes Ibarrondo ziren.

- 71 -

VIII Zestoa XVI. Mendean (1541)

Obligazio-agiriak Azpeitian egin zituzten lehenago gero Gabrielen anaia Onofre Isastiren eskariz, Diego
Joan Akemendi eskribauaren bidez. Ahalorde-agirian Vernin? jaunak fidantza ordainduta, askatu egin zuten.
lekuko tolosar hauek izan ziren: Joan Berrobi eskriOndorioz, burdinak Errenteriako Onofre Isastik eta
baua, Martin Elizalde, gaztea, eta Bizente Ubide (ikus
Donostian zegoen Antonio Escobar jaunak ordaindu
[XVI. m. (41-IV) 5] agiria).
behar zituzten, eta hauei kobratuko zizkieten ahalor- 1541-X-15ean, Tolosan, bertako Joanes Estanga dea zutenek. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
eskribauaren aurrean Gazteluko Joanes Ibarrondo eta Antonio Lizarrarats eta Joanes Garratza apaizak, eta
Berastegiko Migel Bera elkartu ziren. Joanes Ibarron- Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (41-V) 13] agiria).
do Lizartzako Pedro Bengoetxearen eta Gazteluko
- 1541-VI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAlonso Urkinaren (edo Urkiaren) ordezkari ere babauaren bidez Domingo Lizarrarats semeak ahalzen, haien ahalordea zuelako.
ordea eman zien Martin Perez Artzubiagakoari eta
Azpeitiko Joan Akemendi eskribauaren bidez Martin Otxoa Ermukoari. Domingo Lizarraratsek bi
egindako bi obligazio-agirirengatik, Joanes Ibarron- auzi zituen Zestoako alkateordearen aurrean: bata San
dori eta bere bi lagunei zestoar hauek dirua zor zieten: Joan Artazubiagarekin, eta bestea Nikolas Martinez
Joan Artigaren emazte Maria Artazubiagak, Frantzis- Egiakoarekin, zenbait ondasun eta diruri buruz.
ko Artiga semeak eta Domingo Lizarrarats fidatzaiAhalordea zutenek ordezkatuko zuten Domingo
leak (gazteak), 39 dukat. Bestalde, Joan Arretxeren
emazte Marina Artigak eta Domingo Lizarrarats fi- bi auzietan, eta San Joan Artazubiagakoarekin zuen
auzian gaia arbitro epaileen esku utzi ahal izango
datzaileak 56 dukat zor zizkieten.
zuten. Lekuko hauek izan ziren: Joan Gorosarri esOndoren, 95 dukat haiek kobratzeko eskubideak kribaua, Frantzisko Enparan eta Pedro Altzola (ikus
Joanes Ibarrondok Berastegiko Migel Berari eman [XVI. m. (41-VI) 27] agiria).
zizkion ahalorde biez. Lehenago Migelek Joanes gaz- 1541-XII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriteluarrari 13 dukat eman zizkion, eta Joanesek lehendik zor zizkion 23 dukat ere ordaindutzat eman ziz- bauaren bidez Elgoibarko Domingo Olaberriak Zeskion. Gainera Berastegin Joango Absaloni 23 dukat, toako Domingo Lizarrarats semeari ahalordea eman
Orexako Joanes Orexari 11 dukat eta Petri Lesakari zion. Sevillan bizi zen Joan Lopez Are-Txinboetakoa?
beste 23 dukat kobratzeko eskubideak eman zizkion eibartarrak 43 dukat zor zizkion Domingo Olaberiari
(lehenago Aiako Domingo Olaberria aitari egindako
Migelek Joanesi.
zorragatik), eta Domingo Lizarrarats semea saiatuko
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan zen diru haiek Sevillan kobratzen. Zorduna auzitara
Martinez Elduaiengoa batxilerra, Domingo Aranalde eramateko ahalmena ere bazuen.
eta Joan Perez Legarrakoa (Tolosako eta Amasako
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
biztanleak) (ikus [XVI. m. (41-X) 12] agiria).
Pedro Etxeberria, Migel Igartza eta Pedro Goienetxea
- 1541-V-12an, Zestoan, Domingo Lizarrarats se- (ikus [XVI. m. (41-XII) 6] agiria).
meak ahalordea eman zien Donostiako Jofre Igartzari
eta Joan Errezustari. Esteban Eztiola eskribauak idatzi- 1.20. Frantzisko Zubiaurreren eta Martin
tako agirian Domingok zioenez, 117 kintal eta 111 libra Zubiaurreren kontratu eta agiriak
burdina meheko zorra egin zioten Esteban Urdaibiak
eta Gabriel Isasti fidatzaileak. Esteban Urdaibia preso - 1541-III-6an, Lasaoko burdinolan, Blas Artazubiaga
hartu zuten Burgosen Gabriel Isastik eskatuta, baina eskribauaren aurrean Joango Gorosarri mazolaria eta
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39. irudia. elgoibar.
altzolatarren
dorretxea.

Martin Zubiaurre elkartu ziren. Lehenago Zestoako
Martin Zubiaurrek, Gregorio Elizaldek eta honen
emazte Maria Etorrak 14 dukateko zorra egin zioten
Joangori, baina egun hartan Martin Zubiaurrek hartu
zuen zor osoa (14 dukat) eta auzi-gastuak (4 erreal eta
21 marai) hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako ordaintzeko konpromisoa.

59 dukat eta 10 erreal obligazio-agiria eginez (Pazko garizumakotik urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartuz).

Maria Joango Arbestainek jabetza, ahalordea eta
eskubide guztiak eman zizkion Nikolas Martinezi,
zor osoa Martin Zubiaurreri kobra ziezaion. Lekuko
hauek izan ziren: Zumaiako Martin Ibañez AmiliObligazio-agirian lekukoetako bi Joan Gartzia La- bikoa eta Migel Perez Indanetakoa, eta Zestoako Fersaokoa eta Fernando Etxeberria izan ziren (ikus [XVI. nando Amilibia.
m. (41-III) 8] agiria).
Jarraian leku berean egindako obligazio-agirian,
- 1541-IV-1ean, Arroako Baionako errotan, Txerran Ibañez Amilibikoa (Martin Ibañez AmiliZumaiako Joan Arbestain eskribauarengana Ge- bikoaren anaia) ere lekuko izan zen (ikus [XVI. m.
tariako Maria Joango Arbestain alarguna eta Zes- (41-IV) 1] agiria).
toako Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna)
- 1541-IV-12an, Zestoako Akoabarrena ondoan,
hurbildu ziren.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu
Maria Joangok Zestoako Martin Zubiaurreri Zu- ziren: batetik Elgoibarko Joan Martinez Marigorbiaurre etxea eta ondasunak exekutatu eta jabetza takoa, eta, bestetik, Frantzisko Zubiaurre eta ama
bereganatu egin zuen, Maria Joango Mirubiaren Domenja Akoabarrena (Martin Ibañez Zubiaurreeskubideak Maria Joango Arbestainek zituelako. koaren alarguna). Elgoibarko Joan Orraindik MarOrduan Iraetako Nikolas Martinezek Martinen 99 tin Ibañez zenari lehenago 8 dukateko zorra egin
dukateko zorra eta 10 errealeko auzi-gastuak or- zion, eta ordaintzen ez zuelako, korrejidorearen
daindu egin zizkion: 40 dukat eskura emanda eta aginduz kartzelan zegoen.
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Egun hartan 8 dukateko zorra eta 2 errealeko auzigastuak Joan Orraindiren ordez ordaintzeko konpromisoa Joan Martinez Marigortakoa elgoibartarrak
hartu zuen. 20 egun barru 2 dukat ordainduko zizkion
Domenjari, eta hurrengo Eguberrietan 6 dukat eta 2
erreal. Horretarako obligazio-agiria egin zuen, lekuko
hauek izanik: Esteban Artiga, Lope Zelaia, Martin
Esteban Makatzaga eta Elgoibarko Joan Gijon. (Kontuan hartu behar da Marigorta elgoibartarrak erlojugileak zirela).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
Lilikoa apaiza, Domingo Lizarrarats (aita?) eta Joan
Fernandez Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (41-VII) 2]
agiria).
- 1541-IX-21ean, Zestoan, Blas Artazubiagaren bidez Frantzisko Zubiaurrek, Akoabarrenekoak, ordainagiria eman zion Errezilgo Agirregoiko Joan Agirreri.
Joanek, Frantziskoren Martin Ibañez Zubiaurrekoa
aitarekin eta amarekin errezildarrak izandako tratuen
kontuak egin zituen. Joan Agirrek 7 dukateko zorra
ordaindu zion, eta bi aldeak ados geratu ziren.

Leku eta egun berean, Domenja Akoabarrenak
ordainagiria eman zion Joan Orraindiri, Joan MarLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga, Mitinez Marigortakoak obligazio-agiria eman zielako,
eta eskea egin zion korrejidoreari preso zegoen Joan gel Artazubiaga eta Frantzisko Artiga (ikus [XVI. m.
Orraindi aska zezan. Lekuko hauek izan ziren: Mar- (41-IX) 20] agiria).
tin Esteban Makatzaga, Joan Martinez Akoakoa, Joan
- 1541-X-18an, Zestoako harrizko zubian, Esteban
Igartza eta Elgoibarko Joan Gijon (ikus [XVI. m. (41Eztiola eskribauarekin Martin Zubiaurre eta Martin
IV) 10] agiria).
Perez Artzubiagakoa elkartu ziren. Martin Zubiau- 1541-VII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- rreren guraso zenak Joan Martinez Zubiaurrekoa eta
ren bidez Debako Santuru Erretenek ahalordea eman Maria Perez Egañakoa izan ziren.
zien Zestoako Domingo Gorosarriri eta Martin Otxoa
Martin Zubiaurrek Martin Perezi Zestoako BerErmukoari. Zestoako Martin Zubiaurrek Santururi 25
dukat eta auzi-gastuak zor zizkion, eta Santuruk zes- gazelaian zuen sagastia saldu zion. Sagastiak 20 satoarrari ondasunak exekutatzeko eskea egina zuen. garrondoko azalera zuen, bakoitza 10 beso neurrikoa
izanik. Azalera-unitate bakoitzak 13 erreal balio zuen
Ahalordea zutenek egingo zuten auziaren jarraipena.

40. irudia. Zestoako
Zubimusuko zubia.
(Indalezio oiangurenen
argazkia).
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(guztira 260 erreal). Sagastiak mugakide hauek zi- Eztiola eskribauaren aurrean, baina Maria Perezek
tuen: Esteban Eztiola eskribauaren eta emaztearen zioenez, 5 dukat eta 5 erreal ordaintzea falta zitzaion.
sagastia, sagasti horretarako bidea, eta Martin ArtzuSan Joan Artazubiaga urte erdi bat inguru lehenriagaren eta beste zenbaiten baratzea eta sagastia.
ago, ekialdeko lurraldeetara joana zen, eta zorra koMartin Perezek sagastiaren prezio osoa ordain- bratzeko ahalordea emazteari utzi zion. Frantzisko
du zion Martin Zubiaurreri, eta hau arduratuko zen Zubiaurrek zioenez, zor osoa ordaindu zion San Joani,
saldutako sagastiaren saneamenduaz. Zin egin zuen baina ordainagiria galdu egin zitzaion. Maria Perezek
5 dukat eta 5 erreal eskatzen zizkion, eta kobratzen
salerosketa-agiriak zioena bete egingo zuela.
ez bazituen Frantziskori ondasunak exekutatu egingo
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Amili- zizkion.
bia, Martin Arrona eta Martin Otxoa Ermukoa.
Frantziskok Maria Perezi delako 5 dukatak eta 5
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak errealak ordaindu egin zizkion, baina baldintza batebertan zirela, Zestoako Joanes Ibañeta apaiza agertu kin: San Joan itzultzen zenean, zin egingo zuen ea zor
zen. Hark zioenez, lehenago Martin Zubiaurrek, Za- osoa kobratuta zeukan ala ez, eta, hala bazegokion,
rauzko erroldako Domingo Amilibia eskribauaren bi- diruak itzuli egingo zizkioten.
dez, dohaintzan Bergazelaiko sagastia eta beste zenLekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan
bait lur eta ondasun Joanesi eman zizkion.
Amezketa, Sebastian? Arrona eta Martin Artazubiaga
Hala ere, Joanes Ibañetak ontzat eman zuen egun (ikus [XVI. m. (41-XII) 19] agiria).
hartan Martin Zubiaurrek Martin Perez Artzubiagakoari egindako salmenta. Zin egin zuen saleroske- 1.21. Domenja Akoabarrenaren kontratu
ta-agiriak zioenaren aurka ez zuela ezer argudiatuko eta agiriak
(ikus [XVI. m. (41-X) 14] agiria).
- 1541-II-10ean, Zestoako Akoabarrenan, Esteban Ez- 1541-XI-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- tiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
bauaren bidez Frantzisko Zubiaurrek ordainagiria Domenja Akoabarrena eta Frantzisko Zubiaurre semea,
eman zien Lope Irureri, Domingo Fernandez Dor- eta, bestetik, Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua.
nutegikoari, Martin Ibañez Jausorokoari, San Joan
Artazubiagari eta Loperen gainerako fidatzaileei;
Bi aldeek kontratua egin zuten Akoabarrena baseizan ere, Arroako eta Zestoako Joan Lizarraratsek 15 rria bota eta bertan berria eraikitzeko. Joan Zabalak
dukat eta 282 maraiko zorra haien izenean ordaindu baserria botatakoan, bi zurgin-maisuk lana ikertu eta
egin baitzion.
balioetsi egingo zuten, eta Domenjak eta semeak ordainduko zioten. Gero etxe berria eraikiko zuen, DoOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Martin Ei- menjak eta Frantziskok zehaztutako era, neurri, gela,
zagirre, Martin Arzallus eta Martin Gorosarri (ikus solairu eta abarren arabera.
[XVI. m. (41-XI) 5] agiria).
Joan maisuak moztuko zituen mendian etxearen- 1541-XII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- tzat beharrezko zur eta ohol guztiak, ama-semeek
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Frantzis- adierazitako basoan. Alde bakoitzak zurgin-maisu
ko Zubiaurre, eta, bestetik, Maria Perez Olazabalgoa bana izendatu eta haiek ikertu eta balioetsitakoa or(San Joan Artazubiagaren emaztea). Frantziskok le- dainduko zioten Joan Zabalari. Bi ikertzaileak ados
henago San Joani 7 dukateko zorra egin zion Esteban ez bazeuden, hirugarrena izendatu ahal izango zuten.
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41. irudia.
akoabarrena baserriak.

- 1541-VIII-12an, Zestoako Akoabarrena baseJoan Zabalak lan horiek ekaineko San Joan egunerako
rrian, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Domenja
amaituta edukiko zituen.
Akoabarrenak ordainagiria eman zion Errezilgo MarEgun hartan Domenjak errezildarrari 12 dukat au- tin Aginagari, 10 dukateko zorra ordaindu egin ziorreratu zizkion, eta Akoabarrena etxe aurrean zura lako. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zabala
lantzen hasten zenean beste 18 dukat emango zizkion. maisua eta Frantzisko Zubiaurre (ikus [XVI. m. (41Eraikin berria amaitu eta balioetsitakoan, gainerakoa VIII) 15] agiria).
iraileko San Miguel egunean ordainduko zioten Joan
Zabalari. Domenjaren eta Frantziskoren kontura izan- 1.22. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
go ziren zura garraiatzea, zurak altxatzeko lokarriak kontratu eta agiriak
eta eraikinak behar zuen iltzea.
1.22.1. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren obligazioKontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Do- agiriak
mingo Arrona eta Joan Zubiaurre, eta Aiako Martin
Aranburu (ikus [XVI. m. (41-II) 11] agiria).
- 1541-I-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek agertu ziren: batetik Martin Otxoa Er- 1541-VI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren mukoa eta emazte Maria Artzubiaga, eta, bestetik, Joan
aurrean Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua eta Zes- Perez Idiakaitz-Lilikoa. Joan Perezek senar-emazteei 9
toako Domenja Akoabarrena elkartu ziren. Joan Zabalak dukat maileguz eman zizkien, eta hauek zorra hurrengo
Akoabarrena baserri berria eraiki zion Domenjari, eta ho- abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten.
nek eta seme Frantzisko Zubiaurrek hurrenez hurren 21 Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arretxe,
eta 10 dukat (guztira 31 dukat) ordaindu zizkioten.
Grazian Ezenarro eta Pedro Goienetxea.
Errezildarrak ordainagiria eman zion Domenjari,
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
lekuko zestoar hauek izanik: Asentzio Arretxe, Bar- Maria Artzubiaga, emakume ezkondua zelako, zin
tolome Loiola eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela
(41-VI) 3] agiria).
(ikus [XVI. m. (41-I) 10] agiria).
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- 1541-I-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Arbe eta Zestoako Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Joan Perezek
arroarrari 4 dukat maileguz eman zizkion, eta honek
zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion. Lekuko Antonio Lizararats, Asentzio
Arretxe eta Grazian Ezenarro zestoarrak izan ziren
(ikus [XVI. m. (41-I) 11] agiria).

zorra hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zion. Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren:
Asentzio Arretxe, Lope Ernataritz eta Pedro Otalora
(ikus [XVI. m. (41-III) 7] agiria).

- 1541-III-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Aizpuru eta Joan Perez IdiakaitzLilikoa azaldu ziren. Joan Perezek Domingori maileguz
6 dukat eman zizkion, eta honek zorra hurrengo iraileko
- 1541-II-3an, Zestoako Altzolarats jauregian, Este- San Migel egunean ordainduko zion. Obligazio-agirian
ban Eztiola eskribauaren bidez bertako olagizon Do- lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Martinez Balmingo Ostolatza aiarrak obligazio-agiria eman zion tzolakoa, Joanes Garratza apaiza eta Asentzio Arretxe
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Honek hari 15 (ikus [XVI. m. (41-III) 9] agiria).
dukateko mailegua eman zion, eta hark honi hurrengo
- 1541-III-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriekaianeko San Joan egunean ordainduko zion zorra.
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Debako Martin
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzu- Ibia, Martin Urbieta eta Joan Otxoa Arriolakoa, eta
riaga merioordea, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. Zestoarrak
lizentziatua, eta honen morroi Anton Sorazabal (ikus maileguz 20 dukat eman zizkien, eta debarrek zorra
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako or[XVI. m. (41-II) 1] agiria).
dainduko zioten.
- 1541-II-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Asenbauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusia eta Olazabalgo baserri berriko Sebastian Lazkano tzio Arretxe, Bartolome Loiola eta Joan Zubiaurre
maizterra agertu ziren. Sebastianek Joan Perezi 21 (ikus [XVI. m. (41-III) 24] agiria).
dukat eta erreal bateko zorra hurrengo Eguberrietan
- 1541-III-25an, Zestoan, Esteban Eztiola esordaintzeko obligazio-agiria eman zion.
kribauak obligazio-agiria idatzi zuen. Joan Perez
Joan Perezek Sebastiani ikatzak eta egindako zer- Idiakaitz-Lilikoak 3 dukat maileguz eman zizkion
bitzu guztiak ordaindu zizkion. Sebastianek, berriz, Bartolome Txiribogari, eta honek zorra hurrengo
21 dukat eta errealaz gain, lehendik beste 88 dukat abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion.
eta 22,5 txanpon zor zizkion. Maizterrak nagusiari zor Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Esteban
osoa ordaintzen zionean, baserriko ganaduen erdien Makatzaga, Bartolome Loiola eta Pedro Goienetxea
jabe Sebastian Lazkano izango zen, eta bitartean hi- (ikus [XVI. m. (41-III) 28] agiria).
potekatuta geratu ziren Joan Perezen alde.
- 1541-V-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbie- bauaren bidez Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
ta apaiza, Joan Igartza eta Domingo Garratza (ikus 6 dukat maileguz eman zizkion Debako Domingo Lopez Lasaldekoa eskribauari. Debarrak zorra hurrengo
[XVI. m. (41-II) 13] agiria).
abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zion.
- 1541-III-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Asentzio
ren aurrean Joan Apategi eta Joan Perez IdiakaitzLilikoa agertu ziren. Joan Perezek Joan Apategiri Arretxe, San Joan Amezketa eta Fernando Amilibia
maileguz dukata eta 3 erreal eman zizkion, eta honek (ikus [XVI. m. (41-V) 26] agiria).
- 77 -

VIII Zestoa XVI. Mendean (1541)

42. irudia. txiribogako
Bengoetxea.

- 1541-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan
Bengoetxea eta Aizarnazabalen bizi zen Domingo
Bengoetxea anaia, eta, bestetik, Zestoako Domingo
Arrona. Bi anaiek zorra egin zioten Domingo Arronari, eta hura hurrengo Eguberrietan ordainduko zioten
Beduako errenterian 4 kintal burdina pletina emanda.
Lekuko Anton Baltzola arroarra, Lope Ernataritz eta
Domingo Aizpuru zestoarrak izan ziren (ikus [XVI.
m. (41-VI) 31] agiria).

1.22.2. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
ahalordeak
- 1541-III-1ean, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zion Burgosko Joan Ortega de
Curiek jaunari, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez.
Joan Perezek, errege-pribilegioz eta ama Domenja
Lili zenaren dohaintzaz, eskubidea zuen urtero Burgosko hiriari alkabaletatik 60.000 marai kobratzeko.

Joan Ortega arduratuko zen 1541. urteari zegoz- 1541-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola es- kion 60.000 maraiak kobratzeaz, eta ahalmena zuen
kribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Zestoako Joan Perezen izenean, gai hura zela eta, edonor auziJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Debako Joan tara eramateko. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Etxezabal-Ariztondo. Debarrak lehenago zes- Joan Fernandez Arreitzakoa, Joanes Garratza eta Totoarrari zenbait obligazio-agiri eman zizkion, eta mas Amilibia.
haiek beren indarrean utzita, beste obligazio-agiri
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
bat eman zion egun hartan. Debarrak Joan Perezi,
burdinolan eta burdinolatik kanpo, egun hartara Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zien
arte egindako zerbitzuen kontuak egin zituzten, Zestoako Martin Esteban Makatzagari eta Joan Majaeta, lehengo obligazio-agiriak indarrean utzita hu- do de Pozari. Bi hauek Burgosa joango ziren, eta Joan
rrengo Eguberrietarako dukat bat eta 172,5 marai Perezen izenean Joan Ortega de Curiel jaunari 1540.
urteari zegozkion maraiak kobratuko zizkioten (ikus
ordaintzeko beste bat eman zion.
[XVI. m. (41-III) 1] agiria).
Agirian lekuko Asentzio Arretxe eta Pedro Goien- 1541-III-7an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitzetxea zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (41-VII) 8]
Lilikoa eta Maria Martinez Olidengoa elkartu ziren
agiria).
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Esteban Eztiola eskribauarekin. Maria Martinez alargunak eskubidea zuen, Grazia Martinez Zubiaurrekoa
amaginarrebak emanda, Martin Zubiaurreri (Zubiaurre etxearen jabeari) 69 dukat kobratzeko.
Maria Martinez Olidengoak, bestalde, Domenja
Lili zenari 38 dukateko zorra egin zion, eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa seme oinordekoari ordaindu behar
zizkion dukatak. Horrez gain, Maria Martinezek Joan
Perezi beste 455 marai eman behar zizkion, haren aita
Pedro Migelez Olidengoak lehenago egindako zorragatik. Azpeitiko Martin Saez Goiazkoarekin Joan
Perezek eta Maria Martinezek izandako auzian, auzigastuengatik Joan Perezek dukat bat aurreratu zion
Maria Martinezi, eta hura ere zor zion.
Egun hartan, gainera, Joan Perezek Maria Martinezi beste 9 dukat eta 180 marai eman zizkion. Beraz,
Maria Martinezek Joan Perezi guztira 49 dukat eta
260,5 maraiko zorra (1 dukat = 375 marai) ordaindu behar zion. Horretarako ahalordea eman zion Joan
Perezi, 49 dukat eta 260,5 marai haiek Zestoako Martin Zubiaurreri kobra ziezazkion. Martin Zubiaurrek
egindako zorraren saneamenduaz Maria Martinez arduratuko zen. Horretarako bere ondasunak hipotekatu
egin zituen.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
Martinez Baltzolakoa, Asentzio Arretxe eta Domingo
Aizpuru.

43. irudia. Getariako elizaren kanpandorrea.

Arrona lizentziatuak ahalmena zuen truke-letrak
protestatzeko, trukatzeko eta birtrukatzeko. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joan Igartza, Migel Artazubiaga eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (41-VII) 3]
agiria).

Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela, Joan
- 1541-XII-3an, Zestoan, Joan Perez Idiakaitz-LiPerezek Maria Martinez Olidengoari 49 dukat eta 260,5
marairen ordainagiria eman zion, baina Maria Martinez likoak ahalordea eman zien Martin Esteban Makatzagari
arduratuko zen Martin Zubiaurrek egindako zorraren sa- eta Salamancan ikasle zen San Joan Idiakaitzi. Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako agirian zioenez, Vaneamenduaz ikus [XVI. m. (41-III) 11] agiria).
lentzian Antso Andak truke-letrak bidali zizkion Joan
- 1541-VII-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Perezi, eta honek Valladolidko Medina del Campoko
bauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalor- “urriko ferian” Gaztelako 1.000 errealeraino kobratu
dea eman zion Getariako Arrona lizentziatu eta me- ahal izango zizkien Luis Falaguer eta Rodrigo Lerma
dikuari. Getariarra Valladolidko Medina del Cam- jaunei.
poko “maiatzeko feria” deitutakora joango zen, eta
Joan Perezek aipatutako ferian Gaztelako 500
han Valentziatik Antso Andak igorritako truke-letrak
erreal (eta ez gehiago) kobratzeko ahalordea eman
eta zorrak kobratuko zituen Joan Perezentzat.
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zien Martin Estebani eta San Joani. Truke-letrak protestatu, trukatu eta birtrukatu ahal izango zituzten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zubiaurre, Joan
Artiga eta Jakobo Gesalaga (ikus [XVI. m. (41-XII)
4] agiria).
1.22.3. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Moztin
erositako lursaila

Azken dukat haietatik Grazia Martinez Zubiaurrekoa izebari zor zion senipartea (69 dukatekoa) ordainduko zion Martinek. Hori agintzen zen Martinen
aita Joan Martinez Zubiaurrekoaren eta Grazia Egaña
amaren testamentuetan. Diru hura Grazia izebak eta
honen errain Maria Martinez Olidengoa alargunak
jaso behar zuten.

Martin Zubiaurrek ontzat hartu zuen zor haiek guz- 1541-III-6an, Zestoako harrizko zubian, Esteban tiak lursaila salduta ordaintzea. Lursaila neurtzen eta
Eztiola eskribauarekin bertako Martin Zubiaurre eta balioesten hauek ibili ziren: Joan Martinez Akoakoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Martin gaztea (Martinek izendatuta) eta Domingo Arretxehain zuzen Zubiaurre etxearen jabe zen, eta Joan Pe- Etxenagusia arroarra (Joan Perezek izendatuta).
rez Liliko jauna.
Martin Zubiaurrek bermeak eman zituen salduMartinek Joan Perezi Erretzabal aldeko Mozti on- tako lursailaren saneamenduaz. Etorragarikoan zuen
doan lursaila bere zuhaitzekin saldu zion. Lursailak lursaila hipotekatu egin zuen horretarako. Mugakide
mugakide hauek zituen: zubi aldetik Erretzabal etxe- herri-lurrak eta Joan Martinez Amilibikoaren lurrak
koen lurrak eta herri-lurrak Mozti etxeraino, eta gero zituen. Hipotekatu egin zuen, halaber, Zestoako hiherri-lurrak Mozti etxe ondoraino, Zabaleta etxetik ribilduan zuen etxea (Teresa Narruondo zenaren eta
Kristobal Artzubiagaren etxeen eta kalearen artekoa).
Liliko burdinolara zihoan bidea libre utziz.
Gainera Martin Zubiaurrek zin egin zuen salerosSaldutako lursaila librea eta zorrik gabea zen, eta
83 dukat, 260,5 marai, bi kintal eta 140 libra burdina keta-agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko hauek
izan ziren: Joanes Garratza, Asentzio Arretxe, Lope
totxo balio zuen (ikus [XVI. m. (41-III) 5] agiria).
Ernataritz eta Debako Grazian Leizaola.
Joan Perezek lursailaren balioaren zati bat Martin
Jarraian, Mozti ondoko lursailera sartu zuen MarZubiaurreri honela eman zion: 4 dukat Gaztelako 2
dobloitan (Joan Martinez Zubiaurrekoa aitak Joan tinek Joan Perez. Honek haritz-adar batzuk moztu eta
Perezi zor zizkiolako eta Martin oinordeko uni- lurra aitzurtu egin zuen, lursailaren jabe zela adierazbertsal zelako) Joan Maritnez Ibañetakoa eskribaua- tearren.
ren aurrean 1522-XII-21ean egindako obligazio-agiOndoren Zestoako zubian, Joan Perezek ordainariaz; 2 kintal eta 140 libra burdina totxo Martinek
Joan Perezi 1537-VI-4an Esteban Eztiolaren aurrean giria eman zion Martin Zubaurreri, lursailaren bidez
egindako obligazio-agiriko zorraren azken zatia ze- zorrak ordaindu egin zizkiolako (ikus [XVI. m. (41lako (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) III) 5] agiria).
liburuko [XVI. m. (37-VI) 3] agiria); 30 dukat 15
- 1541-III-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskridobloitan Martinek Joan Perezi Esteban Eztiolaren
aurrean emandako obligazio-agiriko zorraren azken bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Mazatia zelako; 30 dukat 15 dobloitan, Martinek Joan ria Martinez Olidengoa agertu ziren. Hil hartan Maria
Perezi Esteban Eztiola eskribauaren bidez eman- Martinezek Joan Perezi ordaindu beharreko zorrak
dako obligazio-agiriagatik; eta azken 83 dukat eta Martin Zubiaurreri kobratzeko eskubidea eman zion.
260,5 maraiak Joan Perezek Martini orduan ordain- Egun batzuk geroago Joan Perezi Moztin lursaila salduta ordaindu zizkion Martin Zubiaurrek zor haiek.
du zizkion.
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44. irudia. Bedamako
Linatzeta.

Ondorioz, Joan Perezek Maria Martinez Olidengoari ordainagiria eman zion, baina Martin Zubiaurreri kobratzeko eskubideak eta Moztiko lursailaren
salmentak inoren errekalmaziorik eta saneamendu beharrik ez izatekotan. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Bartolome Txiriboga, Migel Artazubiaga eta Grazian
Ezenarro (ikus [XVI. m. (41-III) 37] agiria).

Eraikina amaitzen zutenean, alde bakoitzak izendaturiko ofizial banak lanak ikertu eta balioetsi egingo zituen. Eskulanagatik egun hartan 2 dukat aurreratu zizkion Joan Perezek zurgin-maisuari. Honek lan
guztiak hurrengo Pazko garizumarako amaituta edukiko zituen.
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Bartolome Txiriboga eta Domingo Urbieta apaiza (ikus [XVI. m. (41-III) 20] agiria).

1.22.4. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak egindako
kontratuak

- 1541-VI-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Errezilgo
Joan Zabala zurgin-maisua eta Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa. Errezildarrak, kontratu bidez, Joan
Perezi Bedamako Linatzetan estalpea eraiki zion, eta
lan hura bi adituk ikertu eta balioetsi zuten: Zestoako
Lope Ernataritz zurginak (Joan Perezek izendatuta)
eta Errezilgo Legarrola zurgin-maisuak (Joan Zabalak izendatuta). 12,5 dukat kobratu behar zituen Joan
Zabalak bere lanagatik, baina Joan Perezek teila LiJoan Perezek Bedaman zeuzkan zuhaitzak ukitu natzetaraino garraiatutakoan, berehala teilatuan ipini
gabe, Joan Zabalak estalpea eraikitzeko behar zuen zura behar zuen bere kontura.
ahalik eta prezio onenean erosi eta garraiatuko zuen.
Lehenago kontratua egin zutenean, Joan Zabalak 2
Oholak eta latak egingo zituen basoan, eta baserriraino
garraiatuko zituen. Lan hori guztia egiteko Joan Perez- dukat jaso zituen, eta egun hartan 12,5 dukat kobratuta geratu zen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Graek 10 dukat eman zizkion egun hartan errezildarrari.
- 1541-III-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez kontratua egin zuten Joan Perez IdiakaitzLilikoak eta Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak.
Errezildarrak Joan Perezen Bedamako Linatzetabekoa
baserrian (Zestoako partean) euskaraz “esepon” izeneko estalpea egingo zuen. Baserriak teilatua Erdoizta
aldera zuen aldean etxeari itsatsita eraikiko zuen estalpea. Etxea bezain luzea izango zen, eta zabalera Olazabalgoikoa baserriko estalpeak adinakoa izango zuen.
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zian Ezenarro, Anton Arretxe eta Pedro Goienetxea mea garraiatu zion, eta ikatza ere egin zion, beste zenbait zerbitzuz gain.
(ikus [XVI. m. (41-VI) 12] agiria).
- 1541-IV-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Arroako Joan Larretxe (Larretxegoikoa baserrikoa)
agertu ziren. Joan Perezek Debako parteko Uztazietan (Uztazieta errekatik Endoia aldera) basoa hartuta
zeukan, eta han egur-ikatza egingo zion Joan Larretxegoikoak, hurrengo Eguberrietarako lanak amaitu arte. Debako Kristobal Olaskoagak markaturik
zeukan delako basoa.

Joan Olazabalek, bestalde, Joan Perezi ganaduen
eta erleen etekinak eta kobratu zituen diru kopuruak
zor zizkion. Beraz, egun hartara arte izandako harremanen kontuak egin zituzten, eta Joan Olazabalek
Joan Perezi 21 dukat, 6 erreal eta 32 marai zor zizkiola erabaki zuten.

Joan Olazabalek zorra hurrengo urteko ekainean, San
Joan egunean, ordainduko zion Joan Perezi. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Akoa, Joan Berastegi eta PeLiliko neurriko karga ikatz bakoitzagatik 3 dro Goienetxea (ikus [XVI. m. (41-VIII) 29] irudia).
txanpon ordainduko zizkion Joan Perezek arroarrari
- 1541-IX-13, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri(1 txanpon = 7,5 marai). Egun hartan 6 dukat aurreratu zizkion Joan ikazkinari, eta gainerakoa ikatza egin bauak salerosketa-agiria idatzi zuen. Joan Perez
ahala ordainduko zion. Lekuko zestoar hauek izan zi- Idiakaitz-Lilikoak Esteban Eztiola eskribauari gazren: Joan Zuube, Asentzio Arretxe eta Joango Ezen- taina-kolore argiko zaldia saldu zion, bere zela, brida
eta uhalekin, 12 dukatean. Estebanek prezio osoa orarro (ikus [XVI. m. (41-IV) 17] agiria).
daintzeko konpromisoa hartu zuen.
- 1541-VI-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko Joanes Garratza, Pedro Baltzola eta Dobauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz Lilikoa eta Domingo Arraio agertu ziren. Joan Perezek Zestoako mingo Bengoetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (41-IX)
Kontzejuari baso batzuk hartu zizkion Aitzuriagan 14] agiria).
(Aitzuriaga eta Gurutzeaga artean eta Gurutzeaga eta
Egun eta leku berean, lekuko berak aurrean zirela,
Goltzibar artean), Zestoako partean.
Blas Artazubiaga eskribauak obligazio-agiria idatzi
Baso haietan Domingo Arraiok ikatza egingo zion zuen. Esteban Eztiola eskribauak 12 dukat maileguz
Joan Perezi hurrengo abuztuko Andre Mariaren egune- hartu zizkion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari, eta zorra
rako. Lanaren truke 3 txanpon kobratuko zituen zaku sei hilabeteko epean ordainduko zion (ikus [XVI. m.
ikatzeko (zakua Liliko neurrikoa izanik). Egun hartan (41-IX) 15] agiria).
Joan Perezek Domingori 3 dukat aurreratu zizkion, eta
1.22.5. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko zion.
ordainagiriak
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
Arretxe, Domingo Ezenarro, Kristobal Erretzabal eta - 1541-III-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaMartin Esteban Makatzaga (ikus [XVI. m. (41-VI) 7] ren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Arroako
Domingo Arretxe-Etxenagusia azaldu ziren. Lehenaagiria).
go, Joan Martinez Amilibikoa eskribau zenaren bidez,
- 1541-VIII-27an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola Domingok Joan Perezi 7 dukat gordailuan eman zizeskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta kion, eta egun hartan Joan Perezek 7 dukatak (edo
Debako parteko Joan Olazabal aurkeztu ziren. Joan Gaztelako 77 erreal) ordaindu egin zizkion DomingoOlazabalek Joan Perezi ikatza, burdina eta burdin ri. Ondorioz, honek ordainagiria eman zion hari.
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45. irudia. Beroaran
baserria.

Lekuko Arroako Joan Baltzola eta Domingo Bal- tu ziren. Elkarren artean izandako tratuen kontuak
tzola, eta Zestoako Martin Akoa izan ziren (ikus egin zituzten. Joan Baltzolak Joan Perezi garraio-lanak egin zizkion, eta arroarrak zestoarrari Lilira ekarri[XVI. m. (41-III) 32] agiria).
tako ikatzarekin burdinolan burdina lortu zuten.
- 1541-IV-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriHori guztia kontuan hartuta, elkarri ordainagiria
bauaren aurrean Frantzisko Zubiaurre eta Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Lehenago egindako eman zioten, eta zorrak kitaturik geratu ziren, bat izan
tratuen bidez, Frantzisko behartuta zegoen Joan Pe- ezik. Joan Baltzolak Zestoako Beroarandik zurezko
rezi Zestoako Beroarandik zura Lilira ekartzera, eta 80 bat pieza garraiatu behar zizkion Liliraino Joan PeErtxiñako Urreztiko harrobitik eta Gesalagako ibai rezi hurrengo ekaineko San Joan egunerako.
ondotik harlangaitza eta “zaborra” harria Lilira gaAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
rraiatzera.
Arretxe, Bartolome Loiola eta Pedro Goienetxea (ikus
Joan Perezek lan haiek guztiak ordaindu zizkion, [XVI. m. (41-V) 18] agiria).
eta Frantziskok Legoiaga baserrirako Joan Perezi saldu
- 1541-V-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizizkion 9 behi ere bai. 29,5 dukat kobratu zituen guztira, eta haietako 10 dukat Joan Perezek Frantziskori bauaren aurrean Martin Ibañez Zubiaurrekoaren Doeta Martin Artzuriagari lehenago aurreratutakoak ziren. menja Akoabarrena alarguna eta Joan Perez IdiakaitzLilikoa aurkeztu ziren. Lehenago Martin Ibañezek
Frantziskok ordainagiria eman zion Joan Perezi.
gordetzeko Joan Perezi 116 dukat eta 40 txanpon utzi
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Asentzio zizkion, eta kopuru hura aipatu zuen Martin Ibañezek
Arretxe, San Joan Amezketa eta Pedro Goienetxea bere testamentuan.
(ikus [XVI. m. (41-IV) 21] agiria).
Egun hartan Joan Perezek diru hartatik 4 dukat
- 1541-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eman zizkion alargunari, eta Domenjak bere semebauarekin Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Arroako alaben izenean ordainagiria luzatu zion Joan Perezi.
Joan Baltzola (edo Joan Martinez Baltzolakoa) elkar- Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artazubia- 83 -
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ondasunak exekutatu egin zizkieten (ikus V ZESTOA
XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (37I) 4] agiria eta VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540)
- 1541-V-28an, Zestoan, berriz elkartu ziren Do- liburuko [XVI. m. (40-II) 45] agiria).
menja Akoabarrena alarguna eta Joan Perez IdiakaitzJoan Perez Idiakaitz-Lilikoak aurka egin zion onLilikoa. Martin Ibañez senar zenak Joan Perezi utzitako 116 dukat eta 40 txanponetik beste 20 dukat har- dasun-exekuzio hari, hain zuzen Martin Perez semetu zituen Domenjak, eta ordainagiria eman zion Joan alabarik gabe hil zelako eta ezkontzara eramandako
dotea Joan Perez anaiari zegokiolako.
Perezi bere eta bere seme-alaben izenean.
ga, Lope Ernataritz eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI.
m. (41-V) 32] agiria).

Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak azkenean onartu egin
Lekuko Martin Otxoa Ermukoa, Asentzio Arretxe
eta Arroako San Joan Ermua izan ziren (ikus [XVI. m. zuen Pedro Martinez Malleakoaren aldeko exekuzioa,
baina beti ere berak anaia zenaren dotea berreskura(41-V) 33] agiria).
tzeko eskubidea gordez. Joan Martinez Untzetakoa
- 1541-XI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- prokuradore izendatu zuen Martin Perez anaia zenabauaren bidez Domenja Akoabarrenak 12 dukaten or- ren dotea kobra zezan.
dainagiria eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
Joan Perezek lehenago Domenjaren senar Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari 12 dukateko zorra egin zion, Arretxe, Pedro Goienetxea eta Grazian Ezenarro (ikus
obligazio-agirian eta Martin Ibañezen testamentuan [XVI. m. (41-I) 26] agiria).
agertzen zenez, eta egun hartan Joan Perezek zorra
ordaindu egin zion Domenjari. Honek Frantzisko, 1.23. Frantzisko Olazabalen eta Joan
Joan, Martin eta Grazia Zubiaurre seme-alaben eta Olazabalen agiriak
bere izenean eman zion ordainagiria, haien tutore eta
kudeatzaile zelako.
- 1541-I-3an, Zestoan, Frantzisko Olazabal eta
Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina azaldu
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Eskoriatza (edo Pe- ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Frandro Agirre Eskoriatzakoa) harakina, Jakobo Gesalaga tzisko Olazabali 16 kintal burdina pletina (Beduan
eta Anton Aizarna (ikus [XVI. m. (41-XI) 17] agiria).
ipinita) zor zizkioten Aiako Domingo Ostolatzak
eta Zestoako Blas Artazubiaga eta Joan Martinez
1.22.6. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren anaia
Lilikoa fidatzaileek.
Martin Perezen auzia
Frantziskok Domingori mandarra erosi eta ordain- 1541-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- du egin zion, baina gero itzuli egin ziolako Domingok
ren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu zen. eta fidatzaileek 16 kintal burdina zor zizkioten.
Debako auzotar zen Martin Perez Idiakaitz-Lilikoa
anaia, Siziliako Palermon hil zen 1537-I-5ean testaBestalde, Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak
mentua eginda. Eibarko Pedro Martinez Malleakoak mandarra saldu zion Frantziskori, 16 kintal burdina
auzia zuen Gipuzkoako korrejidorearen aurrean Mar- pletina eta 4 dukatean. 4 dukatak eskura ordaindu zitin Perezek utzitako 362 dukateko zorra oinordekoei zkion Frantziskok Joan Fernandezi, eta 16 kintalak
kobratu nahi zielako.
Domingo Ostolatzari eta fidatzaileei kobratzeko ahalordea eman zion.
Korrejidorearen aginduz Martin Perezen alargun
Madalena Zuatzolari eta honen ama Maria Gilistegiri
Agirian lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez
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46. irudia.
auspagindegiko
biltegia.

Egiakoa, San Joan Elgoibar eta Joan Ezenarro (ikus dainagiria eman zion Aiako Pedro Zulaikari. Pedrok,
Ortuño Zarautz apaizaren bidez zor zizkion 4 dukat
[XVI. m. (41-I) 2] agiria).
ordaindu egin zizkion Joani. Lekuko zestoar hauek
- 1541-I-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- izan ziren: Domingo Aranguren, Martin Indo eta Marren bidez Aiako Domingo Ostolatzak obligazio-agiria tin Zulaika (ikus [XVI. m. (41-IX) 3] agiria).
eman zion Zestoako Frantzisko Olazabali. Domingok
- 1541-X-2an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri16 kintal burdina pletinatan hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zizkion. Dimingok aurkeztutako bauaren bidez Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa
fidatzaileak zestoar hauek ziren: Joan Martinez Lilikoa (edo Joan Olazabal) medikuak ordainagiria eman zien
(Urdanetako erretorea, eta Zestoa eta Aizarnako elize- Aiako Ortuño Zarautz apaizari eta Pedro Azti fidatzaileari. Joan Fernandezek Ortuñori zenbait zauri sentako benefizioduna), eta Blas Artazubiaga eskribaua.
datu egin zizkion, eta fidatzaileak 4 dukat ordaindu
Frantziskok Domingori lehenago mandoa erosi zizkion.
zion 16 kintal burdinatan, eta prezioa ordaindu ondoLekukoetako bi zestoar hauek izan ziren: Joan
ren, Domingok zorretan erosi zion berriz Frantziskori.
Lekuko Zestoar hauek izan ziren: Fernando Zubeltzu, Otxoa Artazubiagakoa erretorea eta Mateo Urbieta
(ikus [XVI. m. (41-X) 1] agiria).
Pedro Goienetxea eta San Joan Amilibia.
Jarraian, eskribaua eta lekuko berak bertan izanik,
Joan Martinez Lilikoa apaizak zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela. Ondoren Domingo Ostolatzak zin egin zuen, bere bi fidatzaileak
obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko
konpromisoa hartuz (ikus [XVI. m. (41-I) 4] agiria).
- 1541-IX-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Zestoako Joan Olazabal maisuak or-

1.24. Baltzolatarren tratu eta agiriak
1.24.1. Maria Martinez Baltzolakoaren, Grazia
Baltzolaren eta Pedro Martinez Baltzolakoaren
agiriak
- 1541-I-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Maria Martinez Baltzolakoa (Pedro Artzubiagaren emaztea) eta Grazia Artiga alarguna aurkeztu

- 85 -

VIII Zestoa XVI. Mendean (1541)

ziren. Maria Martinezek eta Graziak, Joan Etxegaraik
emandako eskubide batzuk izanik, auzia izan zuten
korrejidorearen aurrean eta Kantzelaritzan Beltran
Arizmendiren eta honen lagunen aurka (ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40VIII) 36] agiria).

- 1541?-IV-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Getariako Grazia Baltzolak ordainagiria eman zion Orioko Joanes Lertxundiri. Joanesek
Graziaren senar Joan Blas Orio zenari zenbait pleitamendugatik 14 dukat zor zizkion, Malagan egindako
agiri batek zioenez.

Egun hartan Joanesek zorra ordaindu egin zion
Auzia amaituta zegoen, eta Maria Martinezek eta
Graziak errege-gutun betearazlea zeukaten bere alde- Graziari, lekukoak zestoar hauek izanik: Pedro Altzoko epaiekin. Epai haiek bete zitzaten, ahalordea eman larats, Joan Urbano eta Pedro Baltzola (ikus [XVI. m.
zieten Zestoako Joan Gorosarri eskribauari eta korre- (41-IV) 19] agiria).
jimenduko Joan Perez Arranibarkoa, Joan Martinez
- 1541-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriUntzetakoa eta Joan Heredia prokuradoreei.
bauaren aurrean Zestoan bizi zen Grazia Baltzola
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanto Amezke- (Joan Etorraetxearen alarguna), eta Arroako Joan
ta, Martin Otxoa Ermukoa, Asentzio Arretxe eta Se- Baltzola anaia azaldu ziren. Graziak eta Joanek auzia
zuten alargunari Baltzola etxean zegokion seniparteabastian Arrona (ikus [XVI. m. (41-I) 6] agiria).
gatik, eta arbitroek (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta
- 1541-III-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- anaia San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak)
ren aurrean Martin Enbil eta Pedro Martinez Baltzo- Joan Baltzola kondenatu egin zuten Graziari bere parlakoa aurkeztu ziren. Martinen aginduz Pedro Marti- tea epeka ordaintzera (ikus VII ZESTOA XVI. MENnezek Zestoako Katalina Altzolaratsi 7 dukaten balioa DEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-II) 27] eta [XVI.
ardotan eman zion, eta zor hura Martinek Pedro Mar- m. (40-III) 23] agiriak).
tinezi 15 eguneko epean ordainduko zion. ObligazioGrazia Baltzolak ordainagiria eman zion Joan
agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa, Joan Artazubiaga eta Fernando Olaza- Martinez Baltzolakoa anaiari, lehen epeko 15 dukatak ordaindu egin zizkiolako. 5 dukat egun hartan jaso
bal medikua (ikus [XVI. m. (41-III) 10] agiria).

47. irudia. azpeitiko
Loiolako azkune
baserria.
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zituen Antonio Lizarrarats apaizak emanda. Beste 5
dukat Esteban Eztiolak eman zizkion Joan Baltzolak
gordailuan utzi zizkiolako (Joan Gorosarri eta Migel
Artazubiaga lekuko izanik). Azken 5 dukatak Baltzola etxeak jornal batzuen bidez ordaindu zizkion Graziari lehenago.

12 dukat aurreratu zizkion, eta egun hartan prezio
osoaren azken 28 dukatak ordaindu zizkion.
Ondorioz, Joan Perez Basabekoak ordainagiria eman zion Pedro Martinezi. Lekuko hiru zestoar
hauek izan ziren: Joan Gorosarri eskribaua, Bartolome Loiola eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (41XII) 24] agiria).

Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabalgoa, Asentzio Arretxe eta Antonio
Lizarrarats apaiza (ikus [XVI. m. (41-V) 19] agiria). 1.24.2. Joan Baltzolaren ordainagiri, obligazioagiri, ahalorde, etab.
- 1541-V-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Azpeitiko Martin Lo- - 1541-I-26an, Azpeitiko kartzelan, Joan Akemendi espez Azkunekoa eta Pedro Eskoriatza, eta Zestoako kribauaren aurrean, Fernando Sorazabal agertu zen. LePedro Martinez Baltzolakoa. Zestoarrak azpeitiarrei henago Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak Joan
12 dukat maileguz eman zizkien (10 dukat dobloitan Baltzolari idiak ordaintzeko gordailuan 7 dukat eman
eta 2 dukat errealetan), eta hauek zorra hari hurrengo zizkion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Horren agiria
Joan Martinez Amilibikoa eskribauak idatzi zuen.
Domu Santu egunerako ordainduko zioten.
Egun hartan Fernando Sorazabalek onartu egin zuen
Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
Grazian Ezenarro, Migel Artazubiaga eta Asentzio 7 dukat haiek Joan Perezek Joan Baltzolari ematea.
Horren ordainagiria eman zion Fernandok Joan Perezi.
Arretxe (ikus [XVI. m. (41-V) 40] agiria).
- 1541-VII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Pedro Martinez Baltzolakoak ordainagiria eta ahalordea eman zizkion Debako Asentzio
Zeraini. Lehenago, Debako Sebastian Arriola eskribauaren aurrean, Debako Joan Debaidek zorra egin
zion Pedro Martinezi, eta azken 5 dukatak ez zizkion
ordaintzen. Hain zuzen 5 dukat haiek Asentzio Zerainek ordaindu zizkion, eta dukat haiek Joan Debaideri
kobratzeko eskubideak bereganatu zituen Asentziok.

Lekukoak hauek izan ziren: Azpeitiko Martin
Perez Eizagirrekoa alkatea, Pedro Otxoa Gorostarratzukoa eta kartzelako alkaidea (ikus [XVI. m. (41-I)
25] agiria).

- 1541-II-11an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Larretxe eta Joan Baltzola agertu ziren. Lehenago Joan Zugastik eta Joan
Larretxek auzia izan zuten Joan Baltzolarekin, eta arbitro epaileek beren epaia emana zuten aurreko urtean
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez Ar- (ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuko
tzubiagakoa, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Grazian [XVI. m. (40-III) 13] agiria).
Etorraetxea (ikus [XVI. m. (41-VII) 1] agiria).
Epaian Joan Baltzola kondenatu egin zuten Joan
- 1541-XII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Larretxeren emazteari seniparteagatik 68 dukat epebauaren aurrean Errezilgo Joan Perez Basabekoa eta ka ordaintzera. Egun hartan lehen epeari zegozkion
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa aurkeztu ziren. 8 dukatak ordaindu zituen Joan Baltzolak, eta Joan
Lehenago Joan Perezek obligazio-agiria eman zion, Larretxek ordainagiria eman zion, lekuko hauek berBlas Artazubiaga eskribauaren bidez, Pedro Martin- tan izanik: Zestoako Fernando Olazabal medikua eta
ezi 20 kintal iltze (kintala 100 librakoa izanik) zer- Bartolome Loiola, eta Azpeitiko Esteban Goiatz (ikus
bitatzeko. Orduan Pedro Martinezek errezildarrari [XVI. m. (41-II) 12] agiria).
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48. irudia. arroako
Larretxezar.

- 1541-II-15an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean arroar hauek aurkeztu ziren: batetik
Joan Baltzola, bere seme Domingoren ordezkaritza
ere izanik, eta, bestetik, Joan Larretxe eta Joan Zugasti. Bi aldeek zituzten auzi eta desadostasunengatik
1541-I-13an arbitro epaileak izendatuz konpromisoagiria egin zuten.

aurka aipatutako idiengatik korejidoreari egindako
salaketak. Gauza bera egingo zuen, Joan Baltzolak
Azpeitian preso hartu zuelako, Joan Larretxek ipinitako auziaz. Hamar eguneko epea zuen horretarako
Joan Larretxek.

Joan Zugasti 4 dukat ordaintzera kondenatu zuten
Domingo Baltzola zauritzeagatik. Joan Baltzolaren
Hilabete eta bi egun geroago, ordea, beste konpro- izenean 4 dukat haiek Joan Larretxeri ordainduko zizmiso-agiri bat egin zuten, eta bi aldeek arbitro epaile kion Joan Zugastik. Joan Larretxek egindako auzibakartzat Zestoako Fernando Olazabal medikua auke- gastuak ere ordainduko zizkion Joan Zugastik.
ratu zuten. Sei eguneko epean emango zuen epaia, eta
Idiengatik Joan Zugastik ez zuen ezer ordaindu
hura bi aldeek beteko zuten. Zin egin zuten horretarako. 100 dukateko isuna ordaindu beharko zuen obe- beharko, eta Joan Baltzolari “betiko isiltasuna” ezarri zion arbitroak, gai horrekin berriro ezer eska ez
ditzen ez zuen aldeak.
zezan. Gainerako desadostasunengatik alde bakoitza
Joan Baltzolaren arreba Madalena Larretxeren se- libre geratuko zen.
niparteagatik zuten auzia (bere epaia zuena) konproJoan Baltzolaren arreba Madalena Larretxeren
miso hartatik at geratu zen. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Martinez Lilikoa apaiza, Asentzio seniparteaz Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Nikolas
Arretxe, Joan Pagino eta Joan Fernandez Arreitzakoa. Martinez Egiakoa arbitroak lehenago emandako epaia
bete egingo zuten.
- 1541-II-19an, Zestoan, Fernando Olazabal arbiFernando Olazabalen arbitro-lanetan eta epaian
troak bere epaia eman zuen. Lehenbizi Joan Baltzola
eta Domingo Baltzola semea adiskidetu egingo ziren, egindako gastuak erdi bana ordainduko zituzten bi alJoan Zugasti eta Joan Larretxerekin. Gero Joan La- deek. Lekuko Migel Artazubiaga eta Asentzio Arretxe
rretxek bertan behera utziko zituen Joan Baltzolaren izan ziren. Grazian Arzallus eta Pedro Agirre izan zi- 88 -
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ren lekuko eskribauak Joan Larretxeri epaiaren berri
eman zionean (ikus [XVI. m. (41-II) 16] agiria).

Auziaren segimendua Joan Martinez Baltzolakoak
egin zuen Maria Martinezen izenean, eta guztira 25
dukateko gastuak egin zituen. Berak eguneko 100
marai kobratu zituen, eta legegizonei, eskribauei eta
beste zenbaiti prozesuko gastuak ordaindu zizkien.
Lehenago Maria Martinezek 18,5 dukat aurreratu zizkion Joan Martinezi, eta falta ziren 6,5 dukatak hurrengo ekainean San Joan egunean emango zizkion.

- 1541-II-24an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Arroako Maria Martinez Erletekoa
alarguna eta Joan Baltzola azaldu ziren. Joanek Maria
Martinezi 40 dukat zor zizkion, lehenago Debako Sebastian Arriola eskribauak idatzitako obligazio-agiriaren arabera. Egun hartan, ordea, Joanek zorra orAgirian lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Lidaindu egin zion, eta Maria Martinezek ordainagiria
zarrarats, eta Zumaiako Andres Zumaia eta Fernando
eman zion.
Agirre (ikus [XVI. m. (41-III) 27] agiria).
Horrez gain, Bizente Sorazurekin zuen auzirako,
- 1541-IX-5ean, Arroan, Esteban Eztiola eskriMaria Martinezek Joan Baltzolari 18 dukat eman zizkion, eta Joan Baltzolak konpromisoa hartu zuen diru bauaren aurrean Debako Joan Albizuri eta Arroako
haien kontuak Maria Martinezi emateko. Lekuko Joan Joan Baltzola elkartu ziren. Joan Baltzolak 16 kintal
Errementari, Joan Lizarrarats eta Pedro Txertudi izan burdina pletinaren balioa dirutan maileguz eman zion
ziren, Zumaiako eta Debako auzotarrak (ikus [XVI. Joan Albizuriri, eta honek obligazio-agiria eman zion
Joan Baltzolari, hurrengo martxoko Andre Mariaren
m. (41-II) 21] agiria).
egunean Debako lonjaren batean burdinak uzteko
- 1541-II-24an, Zumaian, Joan Arbestain eskribaua- konpromisoa hartuz.
ren aurrean Arroakolako Joan Erementari olagizon eta
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Artiga,
jabea, eta Maria Martinez Erletekoa alarguna elkartu
ziren. Joan Errementarik Maria Martinezi lehenago Debako Grazian Leizaola eta Azpeitiko Frantzisko
zorra egin zion, eta egun hartan Joanek zorra ordain- Zarate (ikus [XVI. m. (41-IX) 2] agiria).
du egin zion, azken 7 dukatak izan ezik. Hain zuzen
- 1541-IX-14an, Oikian, Blas Artazubiaga eskri7 dukat haiek hurrengo zaldun-inautetik hasita bi urteko epearen barruan ordaintzeko obligazio-agiria eman bauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Atristain eta
zion Joanek Maria Martinezi. Lekuko debar edo arroar Arroako Joan Baltzola azaldu ziren. Joan Baltzolak
hauek izan ziren: Santuru Erreten, Joan Baltzola eta Joan Atristaini hezitako idia 6 dukatean saldu zion,
eta honek hari zorra hurrengo urteko ekaineko San
Joan Lizarrarats (ikus [XVI. m. (41-II) 21] agiria).
Joan egunean ordainduko zion.
- 1541-III-22an, Zumaian, Arroako Joan Baltzola
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zu(edo Joan Martinez Baltzolakoa) eta Maria Martinez
Erletekoa (edo Areitzagakoa) aurkeztu ziren Joan Ar- maiako Joan Martinez Etxabekoa eta Domingo Amibestain eskribauaren aurrean. Maria Martinezek eta libia, eta Zestoako Martin Artazubiaga eta Joan Zuseme Domingo Erletek auzia eduki zuten korrejido- biaurre (ikus [XVI. m. (41-IX) 17] agiria).
rearen aurrean Debako Bizente Sorazurekin.
- 1541-IX-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaria Martinez Erletekoaren izen-deitura bere- bauaren bidez Domingo Aranburuk obligazio-agiria
ko alaba (Domingoren arreba) Bizenterekin ezkon- eman zion Arroako Joan Baltzolari. Domingok Joani
du zen, baina hil egin zen, eta Maria Martinez amak 5 dukat balio zuen idia erosi zion, eta diru hura huezkontzara eramandako dotea jatorrizko enborrera rrengo urteko Pazko garizumakoan ordainduko zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Lizarrarats,
itzularazi zion.
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49. irudia. oikiako san
Bartolome eliza.

Pedro Zornotza harakina, Domingo Etorra eta Anton
Arretxe (ikus [XVI. m. (41-IX) 23] agiria).

alargunaren bidez ordaindu zion zorra (ikus [XVI. m.
(41) 4] agiria).

- 1541-XI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ataungo? Migel Albitsuk eta Arroako
Joan Baltzolak tratua egin zuten. Joanek Baltzolako
Pagadielusan zuen hariztian, lepatutako egurra prestatuko zion Migeli, eta Migelek Joani 100 karga ikatz
egingo zizkion hurrengo apirilaren erdi alderako.
Karga ikatza egiteagatik 3 txanpon ordainduko zituen
Joan Baltzolak.

- 1541-I-18an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean Beltran Arizmendik ahalordea eman zien zestoar hauei: Joan Fernandez Arreitzakoari, Domingo
Bengoetxeari eta Martin Otxoa Ermukoari. Beltranek
auzia zuen Zestoako alkaterodearen aurrean Grazia
Artigarekin, Pedro Artzubiagarekin eta honen emazte
Maria Martinez Baltzolakoarekin (ikus VII ZESTOA
XVI. MENDEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-VIII)
36] agiria).

Egun hartan 2,5 dukat aurreratu zizkion Joanek
Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten Beltran
Migeli, eta gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko
zion. Lekuko hauek izan ziren: Esteban Artiga, Do- Arizmendi. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
mingo Gorosarri eta San Joan Amezketa (ikus [XVI. Joan Martinez Amilibikoa alkateordea eta Domingo
Garratza (ikus [XVI. m. (41-I) 19] agiria).
m. (41-XI) 16] agiria).

1.25. Artzubiagatarren eta
artzuriagatarren agiriak

- 1541-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak
ahalordea eman zien Sevillan bizi ziren hauei: Joan
Ustez 1541. urtean, Deban, Maria Martinez Artzu- Martinez Baltzolakoa lizentziatuari, Frantzisko Alriagakoak (Otxoa Epelolaren emazteak) ordainagi- tzolaratsi eta Ana Galindori.
ria eman zion Zumaiako Joan Arteagari, Joan Perez
Martin Perezek Sevillan bizi zen Esteban Akertza
Arriolakoa eskribauaren bidez. Joanek Mariari 5,5
dukat zor zizkion, eta Maria Martinez Arteagakoa merkatari zestoarrari 500 dukat zor zizkion, eta Este- 90 -
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banek bahituran hartuta zeukan Martin Perezek Sevillako Castro kalean zuen etxea.

- 1541-VIII-4an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Debako Asentzio Altzola eskribauak Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari
zaldia erosi zion 6.000 maraian. Asentziok zorra hurrengo abenduaren amaieran ordainduko zion.

Ahalordea zutenek bahitura kendu eta 500 dukatak ordaindu egingo zizkioten Estebani. Horretarako
etxearen gainean zentsua ezarriko zuten, eta urtero
Salerosketa-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
haren izenean zentsuaren zerga ordaintzeko konproDomingo Lizarrarats aita, Domingo Urbieta apaiza eta
misoa hartuko zuten.
Joan Gorosarri (ikus [XVI. m. (41-VIII) 6] agiria).
Ahalordea zuten hirurek Martin Perezi egindako edo- 1541-VIII-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrizein zor kobratzeko ahalmena zuten; baita zordunak auzitara eramateko eta desadostasunak arbitro epaileen bidez bauaren aurrean bi mutrikuar hauek aurkeztu ziren: baebazteko ere. Agirian lekuko honako zestoar hauek izan tetik, Mutrikuko Maria Perez Aportategikoa (Domingo
ziren: Asentzio Arretxe, Migel Artazubiaga, Domingo Ondarroaren emaztea) eta Domingo Isasi prokuradoArrona, Joan Martinez Lilikoa apaiza eta Joan Fernandez rea, eta, bestetik, Pedro Artzubiagaren Maria Martinez
Baltzolakoa emaztea. Mutrikuarrek Maria Martinezi
Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (41-III) 36] agiria).
160 dukat kobratu nahi zizkioten, kopuru hura Pedro
- 1541-VII-18an, Deban, Joan Perez Arriolakoa senarrak Domingo Ondarroari zor ziolako.
eskribauaren aurrean Maria Martinez Artzuriagakoa
Maria Martinezek zioenez, Pedro senarra aspal(Otxoa Epelolaren emaztea) azaldu zen. Ordainagiria
eman zion Zumaiako Joan Arteagari, honek lehenago dian herritik urrun zebilen, eta Maria Martinezek ez
egindako 5,5 dukateko zorra Zumaiako Maria Martinez zuen zorra ordaintzeko asmorik. Senarraren onibarretan haren doteak lehentasuna omen zeukan. Senarra
Arteagakoa alargunaren bidez ordaindu egin ziolako.
itzultzen zenean hark ordainduko omen zien.
Lekuko Debako Martin Mendizabal eta Andres
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan FerAriztizabal aita-semeak izan ziren (ikus [XVI. m. (41nandez Arreitzakoa eta Bartolome Loiola, eta
VII) 12] agiria).

50. irudia. ondarroa
eta portua.
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Arroako Joan Armendia (ikus [XVI. m. (41-VIII) rats semearen eta Frantzisko Olazabalen eskutik beste
40 dukat jaso zituen. Maria Martinezek 5 hilabeteko
16] agiria).
epean ordainduko zion zorra Martin Perez semeari.
- 1541-VIII-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Amak bitartean hipotekatuta edukiko zituen Zestoako
bauaren aurrean Maria Martinez Baltzolakoa azaldu zen, hiribilduko etxea bere ondasunekin, eta Atristaingo
hau da, Pedro Artzubiagaren emaztea. Pedrok 3 bat urte baserria, bere lur eta ganaduekin.
zeramatzan herritik kanpo ekialdeko lurretan, eta EsteMaria Martinez Baltzolakoak zin egin zuen agirian
ban Eztiola eskribauaren aurrean 1538-V-22an ahalordea
eman zion, besteak beste, emazteari, haren ondasunak agindutakoa bete egingo zuela. Lekuko hauek izan
kudea zitzan (ikus VI ZESTOA XVI, MENDEAN (1538- ziren: Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa, Bartolome Loiola eta Domingo Garratza, eta Arroako Joan?
1539) liburuko [XVI. m. (38-V) 14] agiria).
Armendia (ikus [XVI. m. (41-VIII) 17] agiria).
Martin Fernandez Edarritzagakoak Maria Martin- 1541-VIII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriezi eta Pedro senarrari eta Maria Sebastian Artigari 70
dukat zor zizkien (35 Maria Martinezi eta senarrari, bauaren aurrean Joan Gorosarri eskribauak obligazioeta 35 dukat Maria Sebastiani) Edarritzagabarreneko agiria eman zion Martin Perez Artzubiagakoari. Martin
etxe, burdinola, errota eta ondasunetatik. Diru hura Perezek Joani zilar urreztatuzko gatzontzia eman zion,
Martin Fernandezek Azpeitiko Joan Etxegarairi egin- hau bahituran emanda 8 dukateraino maileguz lor zidako zorra ordaintzeko eman zioten Maria Martinezek, tzan. Joanek gatzontzia Martin Perezi 4 hilabete barru
senarrak eta Maria Sebastianek. Auzi-gastuengatik itzuliko zion (ikus [XVI. m. (41-VIII) 24] agiria).
Martin Fernandez Edarritzagakoak 5,5na dukat ere
zor zizkien.
1.26. Artazubiagatarren eta ermutarren
Bestalde, Beltran Arizmendik Pedrori eta Maria
Martinez emazteari 1.840 marai zor zizkien.
Orain arte aipatutako zor horiek Maria Martinez
Baltzolakoari bere seme Martin Perez Artzubiagakoak
ordaindu zizkion, eta amak semeari ordainagiria eta
ahalordea eman zizkion, delako zorrak zordunei kobra ziezazkien.

tratu eta agiriak

- 1541-I-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek elkartu ziren: batetik Zestoako Martin Otxoa
Ermukoa eta emazte Maria Artzubiaga, eta, bestetik,
Arroako San Joan Ermua. San Joanek 7 dukat maileguz eman zizkien senar-emazteei, eta hauek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko zioten.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Horrez gain, ordura arte Maria Martinezek Pedro Fernando Olazabal medikua, Pedro Ziorraga eta DoArtzubiaga senarraren zorrak ordaintzeko 140 dukat mingo Gorosarri (ikus [XVI. m. (41-I) 5] agiria).
erabili zituen, eta diru hura semeak (Martin Perezek)
maileguz eman zion. Mailegua onartuz Maria Martin- 1541-IV-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriez amak agiria egin zion Zestoako Joan Gorosarri bauaren aurrean Esteban Artazubiaga eta Katalina
eskribauaren bidez, 1540-IV-29an. Lekuko Domingo Ipintza emaztea aurkeztu ziren. Bien seme Domingo
Garratza, Migel Artazubiaga eta Joanes Garratza izan Artazubiaga zirujau zenak lehenago Getariako Joan
ziren orduan. 140 dukaten baliokide 52.500 marai zi- Ruiz Ieribarkoa sendatu zuen, eta lan haiengatik 16
rela dio agiriak, hau da, 1 dukat = 375 marai.
dukat kobratu behar zituen.
Martin Perezek lehenbizi 100 dukat eman zizkion
Domingo zirujaua seme-alabarik gabe hil zenez
Pedro Altzolaratsen eskutik. Gero Domingo Lizarra- gero, gurasoak zituen oinordeko, eta hauek ahalor- 92 -

(1541)

51. irudia. azkoitiko
Kontzejupea.

dea eman zioten Getariako Joan Isastiri, gurasoentzat reari errege-zedula eman zion eskura, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Delako zedula Joan BozmeJoan Ruizengandik 16 dukatak kobra zitzan.
diano? errege-idazkariak idatzia zen.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Martin
Korrejidorea prest agertu zen zedulan aginduArano, Domingo Bengoetxea eta Domingo Etxauzetakoa betetzera, baina emandako epea laburregia
lin (ikus [XVI. m. (41-IV) 20] agiria).
zen. Probintziak 1523-1540 bitartean zigor eta kon- 1541-V-13an, Zestoako errebalean, Esteban Ez- denengatik errege-ganberari zegokiona bildu behar
tiola eskribauaren aurrean Aizarnako Joan Otxoa zuen. Gipuzkoan 36 hiribildu eta alkatetza zeuden,
Artazubiagakoa erretorea eta Joan Apategi aurkeztu eta distantzia luzeegia zen berak lan hura egiteko.
ziren. Joan Otxoak 2 dukat eman zizkion Joan Apate- Baimena izanez gero, merioen bidez azkarrago egingiri maileguz, eta honek zorra hurrengo iraileko San go zuen. Kondenei zegokion lana lehenbailehen
egingo zuen.
Migel egunean ordainduko zion.
Lekuko Joan Pagino, Joan Esnal eta Joaniko
Zedula korrejidoreari ematean lekuko azkoiGanbara izan ziren (ikus [XVI. m. (41-V) 15] agiria). tiar hauek izan ziren: Joan Lopez Idiakaizkoa
eta Joan Saez Aranburukoa (ikus [XVI. m. (41- 1541-VIII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- IX) 7] agiria).
bauaren bidez Lasaoko Martin Txonigarro mandazainak ahalordea eman zien Martin Otxoa Ermukoari eta
- 1541-XII-14an, Zestoan, Fernando Zubeltzuk
Domingo Gorosarriri. Hauek ordezkatuko zuten hura Esteban Eztiola eskribauaren aurrean aitortu zuenez,
hark zituen auzietan. Lekuko hauek izan ziren: Mar- 1539. urtean, Kontzejuko fiel Domingo Lizarrarats
tin Indo, Joan Olazabal maisua eta Fernando Olazabal aita zela, 14 errealeko zorra kobratzeko zeukan. Egun
maisua (ikus [XVI. m. (41-VIII) 25] agiria).
hartan, ordea, zorra Migel Artazubiagak ordaindu
zion. Ondorioz, Fernandok ahalordea eta ordainagiria
- 1541-IX-7an, Azkoitian, Zestoako Migel Artazu- eman zizkion Migeli, erreal haiek Zestoako Kontzebiagak Gipuzkoako Alvar Perez de Navia korrejido- juari kobra ziezazkion.
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Artzuriaga, Pedro Goienetxea eta Grazian Ezenarro (ikus
[XVI. m. (41-XII) 17] agiria).
- 1541-XII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako San Joan Ermua (Joan Anton Ermuaren semea) eta Martin Azkaeta aurkeztu
ziren. Martinek San Joani 4 kintal burdina pletinaren
balioa maileguz hartu zion, eta zorra hurrengo apirilaren amaieran Beduako errenterian burdinak emanda
ordainduko zion.
Lekuko honako hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Joan Ganbara eta Fernando Zubeltzu (ikus [XVI.
m. (41-XII) 25] agiria).

eman zion Lopeitza Arberi adingabekoen ondasunak
kudeatu ahal izateko, komeni ziren salerosketak eta
gainerako eragiketak eginez (ikus [XVI. m. (41-I) 15]
agiria).
- 1541-I-15ean, Zestoako Zelaia etxean (Akoan),
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Lopeitza Arbe
agertu zen, Maria Zelaia eta Grazia Zelaia adingabekoen tutore gisa. Zestoako Gregorio Elizaldek eta Azpeitiko Anton Lasaok Joan Zelaia zenari (Maria eta
Graziaren aita eta Joan Lopez Zelaikoaren semeari)
zaldia lapurtu zioten belarditik, eta Gregorio preso zegoen korrejidorearen kartzelan.

Zestoako alkatearen aurrean izandako auzian Gregoriori eta Anton Joan Zelaia zenari 6 dukat ordaintzera kondenatu zituzten. Egun hartan, Zestoako Isa1.27. Olidendarren eta armendiatarren
bel Iraetak 6 dukat ordaindu zizkion Lopeitza Arberi,
agiriak
eta honek ahalordea eman zion Isabeli, zorra Grego- 1541-I-14an, Zestoan, Joan Martinez Olotzagakoa rio eta Antoni kobra ziezaien.
alkatearen ordezko Joan Martinez Amilibikoa eta EsAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Sebasteban Eztiola eskribaua zeuden. Haien aurrean aurkeztu ziren Madalena Oliden (Zestoako Joan Zelaia- tian Arrona Joango Zelaia eta Asentzio Arretxe (ikus
ren alarguna), Lopeitza Arbe (Madalenaren izeba) eta [XVI. m. (41-I) 17] agiria).
Madalenaren Maria Zelaia eta Grazia Zelaia alabak.
- 1541-V-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMariak 6 urte inguru zituen, eta Graziak bi urte. bauaren aurrean, Arroako Joan Oliden eta Domingo
Beraz, tutorea behar zuten. Madalena Oliden ama Larretxe (Larretxegoikoa baserrikoa) aurkeztu ziren.
alarguna, ordea, artean 25 urte bete gabea zen, eta Domingo Larretxeren seme Joan Larretxek 6 dukat
eta florin bateko zorra egin zion Joan Olideni, eta zoeragozpenak zituen tutore izateko.
rra ordaintzen ez ziolako, Debako alkatearen aginduz
Ondorioz, eskea egin zioten alkateordeari Lopei- ondasunak exekutatu egin zizkioten.
tza Arbe tutore izenda zezan. Lopeitzak zin egin zuen
Egun hartan, ordea, Joan Larretxeren aita Domintutore gisa Mariaren eta Graziaren interesak zintzo
zainduko zituela eta kudeaketaren kontu emango zue- gok 6 dukat, florina eta auzi-gastuak (8,5 erreal prola. Lopeitza alarguna zenez gero, uko egin zion berriz bestuordeari eta eskribauei ordaintzeko) eman zizkion.
ezkontzeari. Fidatzaile Arroako Joan Oliden aurkeztu Ondorioz, Joan Olidenek Domingori ordainagiria eta
ahalordea eman zizkion, zorra semeari kobra ziezuen.
zaion. Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes
Agirian lekuko Asentzio Arretxe, Joan Gorosarri Garratza apaiza, Joan Gorosarri eta Asentzio Arretxe
(ikus [XVI. m. (41-V) 5] agiria).
eta Esteban Eztiola semea izan ziren.
- 1541-V-28an, Zestoan, Esteban Eztiolaren auJarraian, eskribau eta lekuko berak bertan zirela, alkateordeak, bere aginpidea erabiliz, ahalordea rrean Joan Oliden eta San Joan Ermua-Mantzizidor
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52. irudia. Itziarko
elorriagako ermita.

- 1541-VIII-21ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskriazaldu ziren. Joan Oliden Esteban Olidenen tutore
zen, eta San Joan, hain zuzen, Maria Sebastian Elo- bauaren aurrean Arroako Joan Armendia eta Martin
rriagaren senarra. Joan Perez Elorriagakoa eskribaua- Armendia anaia gazteagoa azaldu ziren. Lehenago,
1537-IX-14an, Fernando Sorazabal, Domingo Arren bidez emaztearen ahalordea zuen San Joanek.
mendia eta Nikolas Martinez Egiakoa arbitroek epaia
San Joanek emaztearen izenean Esteban Olidenen eman zuten, eta Joan Armendiak anaia Martin Armenondasunak exekutatu egin zituen, baina egun hartan diari seniparteagatik 40 dukat eman beharko zizkion
Joan Olidenek 50 dukat eta Gaztelako 6 erreal eta (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liauzi-gastuen 14 erreal ordaindu egin zizkion. Ondo- buruko [XVI. m. (37-IX) 10] agiria).
rioz, San Joanek Joan Olideni eta Esteban Olideni orEgun hartan Joanek ordaindu egin zizkion 40
dainagiria eman zien.
dukatak Martin Armendia anaiari, eta honek ordainaAgirian lekuko hauek izan ziren: Martin Artzu- giria eman zion. Gainera, Arroako Armendia etxean
riaga merioordea, Asentzio Arretxe, Joan Zugasti eta gurasoengandik izan zitzakeen eskubide guztiei uko
egin zien Joan anaiaren alde, eta horretarako hainbat
Migel Zubeltzu (ikus [XVI. m. (41-V) 34] agiria).
legeri uko egin zion, lehendik anaia mesede ugari egi- 1541-VI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- na zelako.
ren aurrean Arroako Joan Oliden eta Pedro Arrazola
Zin egin zuen Martinek agirian agindutakoa bete
errementaria bildu ziren. Pedrok Joani 8,75 dukatean
zaldi beltza erosi zion, eta zorra bi epetan ordainduko egingo zuela. Lekuko honako zestoar hauek izan zizion: 6 dukat hurrengo Domu Santu egunean, eta 2,75 ren: Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Joan
dukat 1542-VI-6an. Zaldia hipotekatuta geratu zen Gorosarri eskribaua eta Martin Arano (ikus [XVI. m.
(41-VIII) 19] agria).
zor osoa ordaindu arte.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean zirela,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Arano Pedro Goienetxea eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. Martin Armendiak anaia Joan Armendiari 40 dukaten
ordainagiriaz gain beste 6 dukaten ordainagiria ere
(41-VI) 5] agiria).
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eman zion, elkarren artean izandako tratuen kontuak harri landuez eta karez. Barruko aldea harlangaitzeginda Joanek zor zizkiolako. Bi anaien egun harta- horma izango zen.
ra arteko kontuak garbituta geratu ziren horrela (ikus
Beren lan osoagatik aita-semeek 19 dukat kobra[XVI. m. (41-VIII) 20] agiria).
tuko zuten, baina senar-emazteek eta Grazia Iraetak
- 1541-X-5ean, Iraetan, Esteban Eztiola eskri- 13 dukat eta 3 erreal aurreratu zizkieten. Gainerakoa
bauaren bidez Debako Maria Olazabalek ordainagiria horma eraiki ahala ordainduko zieten. Kontratuan leeman zieten Joan Armendia zaharrari, Joan Armen- kuko zestoar hauek izan ziren: Martin Arrona, Lope
dia gazteari eta Joan Larretxebekoari. Hauek hari 20 Ernataritz eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (41-I)
dukat zor zizkioten, eta Joan Armendia zaharrak or- 18] agiria).
daindu egin zizkion.
- 1541-II-13an, Arroako Autuan, Esteban Eztiola
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik DeEgiakoa, Joan Lizarrarats eta Pedro Otalora (ikus bako Joan Liendo, Domingo Baztan eta honen emazte
Maria Perez Amilibikoa, eta, bestetik, Maria Zuube.
[XVI. m. (41-X) 6] agiria).
Lehen hirurek Maria Zuuberi 4 dukat eta 4 errealeko
zorra egin zioten (2 dukat urdaitan eta 2 dukat eta 4
1.28. Amilibitarren tratu eta agiriak
erreal dirutan), eta zorra hurrengo Pazko maiatzekoan
- 1541-I-16an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean ordainduko zioten.
hauek elkartu ziren: batetik San Joan Elgoibar eta
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Peemazte Maria Oliden, eta, bestetik, Joan Amilibia
hargin-maisua eta seme Joango Amilibia hargina. dro Segura, Joan Larretxe eta Joan Artzubiaga (ikus
Aita-semeek senar-emazteei hurrengo Pazko garizu- [XVI. m. (41-II) 14] agiria).
makorako hiribilduan zeukaten etxearen aurreko hor- 1541-III-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrima eraikiko zieten. Portalea erdi-puntuko arkuarekin
egingo zioten, eta leiho bat ere egingo zuten, mailu- bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zespuntaz pikatu eta paralelepipedo forma emandako toako Maria Martinez Baltzolakoa (Pedro Artzubiaga-

53. irudia.
amilibiaundi. sailkoa.

- 96 -

(1541)
ren emaztea), eta, bestetik, Debako Domingo Baztan,
Maria Perez Amilibikoa emaztea eta Joan Liendo fidatzailea. Maria Martinezek senar-emazteei 12 dukat
balio zuen garia eman zien, eta hauek zorra epeka ordainduko zioten: hiru dukat hurrengo abuztuko Andre
Mariaren egunean, eta handik aurrera urtero 2 dukat
lau urtean, eta bosgarren urtean dukat bat.
Maria Perez Amilibikoak, emakume ezkondua
zelako, zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete
egingo zuela. Gainera senar-emazteek konpromisoa
hartu zuten Joan Liendo fidatzailea obligazio hartatik onik ateratzeko. Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa jauna, honen morroi Bartolome
Mendia eta Grazian Leizaola (ikus [XVI. m. (41-III)
31] agiria).

hura Mariari anaia San Joan Amilibiak ordaindu egin
zion, eta, ondorioz, senar-emazteek ordainagiria eman
zioten.
Mariak zin egin zuen ordainagirian agindutakoa
bete egingo zuela. Lekukoetako bi hauek izan ziren:
Domingo Amilibia eta San Joan Amilibia (Lope Areitzagaren? semea) (ikus [XVI. m. (41-VI) 2] agiria).
- 1541-XII-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Domingo Amilibia
eta Tomas Amilibia anaia agertu ziren. Tomasek Amilibia etxean aita eta amaren herentziagatik zegokion
seniparteari Domingoren alde uko egin zion, baina
Domingok 100 dukat ordaintzeko baldintzarekin.
Aipatutako 100 dukat haietatik zati bat aita zenak
ordaindu zion jantziak emanda. Beste zati bat Domingo anaiak eman zion, 60 dukat osatu arte (10 dukat
arropatan, beste 10 dukat Etxezarretara ezkondu zen
Grazia Amilibia arrebari emanda, 20 dukat dirutan
jasota, eta beste 20 dukat Tomasek Ana Etxegarairi
egindako 20 dukateko zorra ordainduta).

- 1541-VI-2an, Amilibian (Zestoako partean), Blas
Artazubiaga eskribauarekin San Joan Amilibia eta
Maria Joan Ibarrola emaztea bildu ziren. San Joan eta
Maria ezkondu zirenean, Joan Martinez Amilibikoa
eskribauaren bidez egin zuten kontratua, eta Domenja
Ibarrola amak Maria Joan alabari dote gisa 165 dukat,
zilarrezko katilua (10 dukat balio zuena), 4 ohe oso,
Falta ziren 40 dukatak Domingok Tomasi 4 alditan
arropak, 6 behi eta beste zenbait ganadu agindu zizordainduko zizkion: 10 dukat hurrengo Eguberrietan
kion.
eta gero urtero 10na dukat hiru urtetan Eguberrietan.
Ondasun haiek gordailuan zeuzkaten Joan Lizarra- Tomasek 40 dukat haietatik 10 Joana Amilibia arreratsek, Joan Martinez Igartuakoak eta Martin Ibarro- bari emateko borondatea zuen, hau ezkontzen zenean.
lak (Maria Joanen anaiak) dote osoa ordaindu zieten
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro
senar-emazteei. Beraz, hauek ordainagiria eman zieten Domenjari eta gordailuzainei. Hauekin egun har- Baltzola eta Domingo Lizarrarats gaztea, eta Donostiako Migel Igartza (Jofre Igartzaren semea) (ikus
tara arte izandako tratuen kontuak ere egin zituzten.
[XVI. m. (41-XII) 7] agiria).
Maria Joan Ibarrolak zin egin zuen ordainagiriak
zioena bete egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan 1.28.1. Joan Martinez Amilibikoa zenaren
ziren: Domingo Amilibia, San Joan Amilibia (Lope- ondasunen banaketa
ren semea) eta Fernando Zubeltzu.
- 1541-III-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaJarraian, leku berean, eskribau beraren aurrean Fer- ren aurrean testamentua egin gabe hil berria zen Joan
nando Zubeltzu eta Maria Amilibia emaztea aurkeztu Martinez Amilibikoa eskribauaren familia agertu zen.
ziren. Maria Amilibiari seniparteagatik 29 dukat eta Maria Arbestain zen alarguna, eta seme-alaba hauek
4 erreal zegozkion, Joan Martinez Amilibikoa eskri- zeuden bertan: Domingo Amilibia, Martin Ibañez Amilbauaren bidez egindako agiriaren arabera. Kopuru ibikoa (Zumaiara ezkondua), Fernando Amilibia, Bar- 97 -
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Andiako mahastia, Errotaburuko sagastia, bi txabola
zeuzkan lursaila, gaztainadia, Argoain ondoko basoa,
Sarastobiagako lursail edo “eunoa”, Udulluko lurrak,
Iztiolazabal baserria, Presaburu edo Iñurritza baserria, eta beste zenbait lur, denak ere Zarauzko partean.
Horiez gain Maria Arbestainek Zestoako hiribilduan beste etxe bat zeukan, Pedro Arbestain aitarena
izandakoa. Etxe hark ere bere baratzea, sagastia, gaztainadia eta beste lur batzuk zeuzkan.
Maria Arbestain bere garaian ezkondu zenean, 600
kintal burdinako dotea ekarri zuen, baina haien balioa lehentxeago aipatu ditugun ondasunetan zegoen.
Beraz, Zestoako Bañezetxea bere lur, baserri, elizako
hilobi, eskubide eta ondasunekin seme edo alaba batentzat izango zen, hau da, lau urteko epearen barruan
ama Maria Arbestainek izendatzen zuenarentzat.
Zarauzko Amilibia etxea, bere ondasunekin eta elizako hilobi eta eskubideekin, beste seme edo alabaren
batek hartuko zuen, hain zuzen Maria amak izendaturikoak. Zestoako hiribilduan zeukaten beste etxea
54. irudia. Zestoako Bañezetxea.
bere lurrekin eta elizako hilobiarekin, beste seme edo
tolome Amilibia, Ana, Grazia, Marina eta Maria Amil- alaba batentzat izango zen.
ibia. Martin Ibañez Amilibikoa Zumaian bizi zen, eta
Seme-alaba batzuk 25 urte beteak ziren, eta besJoan Ibañez Amilibikoa anaia Indietan zebilen (ikus
VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko te batzuk bete gabeak. Beraz, Maria Arbestainek 4
urteko epearen barruan izendatu beharko zituen hiru
[XVI. m. (39-II) 22] agiria).
etxeetako hiru oinordekoak.
Maria Arbestain alargunak eta seme-alabek lehenGainera oinordeko geratzen ez zen seme eta alaba
bizi beren ondasunen zerrenda egin zuten. Zestoako
Bañezetxea zeukaten hiribilduan, bere lurrekin. Lur- bakoitzak 100 dukat jasoko zituen bere garaian senisail bat etxe ondoan ibai aldera zuten; baratze handia parteagatik. Anai-arreba haiek eta zeuzkaten zorrak
Zestoako portale nagusiaren ondoan zegoen; ospita- ordaintzeko, Bañezetxeak 450 dukat ordaindu belearen barrenenan sagastia zeukan; zubiaren ondoan harko zituen, eta Zarauzko Amilibia etxeak 350 dukat.
beste sagasti bat zeukan Zubiaurre aldean. Etorrazpi
Familiak zeuzkan zorrak hauek ziren: Joan Perez
baserria bere ondasun eta ganaduekin ere berea zuten.
Idiakaitz-Lilikoari, 34 dukat; Domingo Arronari, 58
Zarauzko hiribilduan Amilibia izeneko etxea dukat eta 7 txanpon; Blas Artazubiagari, 30 kintal
zeukaten, eta Zarautzen bertan hainbat lursail, ba- burdina (ken 12 dukat), eta 5 dukat eta 8 erreal; Joanratzea (Apategi ondoan), Lugorriko lursaila, Apategi es Garratzari, 2 dukat; Lezo batxilerrari 2 dukat; Joanondoko hariztia (1.000 haritzondo baino gehiagoko es Ipintzari 2 dukat; Maria Perez Aiakoari, 12 dukat;
azalerakoa), Barrundiko sagastia, Apategiko sagastia, Domingo Zuuberen oinordekoei, 2 dukat; Maria Le- 98 -
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55. irudia. Lasaoko apaiz-etxea.

undari, 10 dukat eta 9 erreal; eta Madalena Arronari,
7 dukat. Zorrak guztira 159 dukat ingurukoak ziren.
Beste 41 dukateko zorra egingo zuten Joan Martinez
Amilibikoa zenaren elizkizunak ordaintzeko. Beraz,
guztira 800 dukateko zorra zeukaten: 450 dukat Zestoako Bañezetxeak ordaintzeko eta 350 dukat Zarauzko Amilibia etxeak ordaintzeko. Horretarako bi
etxeak hipotekatu egin zituzten.
Horrez gain ama Maria Arbestainek maileguz 100
dukat hartu ahal izango zituen beretzat: 60 Bañezetxearen kontu eta 40 Amailibia etxearen kontu. Gainera Bañezetxeak egingo zituen Zestoako elizan ama
Maria hiltzen zenean hileta eta elizkizunen gastuak.
Amilibia etxeak Zarauzko elizako gastuak ordainduko zituen.

sunak norentzat izango ziren zehaztuz. Seme-alaba
guztiek (Indietako Joan Ibañez Amilibikoa anaia ere
ordezkatuz) konpromisoa hartu zuten kontratu hartan
aho batez erabaki zuten guztia betetzeko. Zenbait lege
eta eskubideri uko egin zioten, amaren alde, eta berretsi egin zizkioten Maria Arbestain amari bere ahalmen guztiak (ikus [XVI. m. (41-III) 22] agiria).

1.29. Iraetatarren eta lasaotarren agiriak
- 1541-I-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Martin Esnal (Altzolarats jauregiko mazolari nagusia) azaldu zen. Martinen anaia Joan Esnalek
10,5 dukateko zorra egin zion Zestoako Grazia Iraetari, eta ordaintzen ez ziolako korrejidorearen kartzelan preso egon zen. Hain zuzen Martin Esnal anaiak
obligazio-agiria eman zion Grazia Iraetari zor osoa
eta auzi-gastuak hurrengo Pazko garizumarako ordaintzeko. Horrela atera zen Joan Esnal kartzelatik.

Seme-alabek ahalordea eman zioten amari lau urteko epearen barruan aipatutako hiru etxe eta ondasunen hiru oinordekoak nor izango ziren erabakitzeko. Ondasunen gozamen osoa Maria Arbestain amaAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
rentzat izango zen oinordeekoak izendatu arte, eta Arretxe, Martin Arano (Liliko mandazaina) eta Joahandik aurrera gozamenaren erdia izango zuen, bizi nes Etxeberria (Martin Otxoa Ermukoaren mandazaizen artean.
na) Ikus [XVI. m. (41-I) 8] agiria).

Beste zenbait erabaki ere hartu zuten, oinordekoak
- 1541-III-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskrilegezko seme-alabarik gabe hiltzen baziren onda- bauarekin bertako Domingo Legarda eta Maria Niko- 99 -
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las Zabala-Lasao elkartu ziren. Domingori Legarda
etxean seniparteagatik 5 dukat zegozkion, eta haiek
anaia Martin Legardarengandik jaso behar zituen.
Hala ere, 5 dukatak Maria Nikolasek ordaindu zizkion, eta Domingok ordainagiria eta ahalordea eman
zizkion Maria Nikolasi, kopuru hura Martin Legardari kobra ziezaion.

Ondorioz, elizako 28 dukatengatik eta katiluaren
5,5 dukatengatik, Isabel Iraetak ama Ana Lasaori ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri eskribaua, Bartolome Loiola eta
Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (41-III) 21] agiria).

- 1541-IV-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kristobal Zelaietaren Grazia Artiga
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Igartza mai- alarguna eta Ana Lasao aurkeztu ziren. Grazia Artiga
su barberua, Asentzio Igartza eta Joan Gorosarri. Ja- Txomin Olazabal adingabearen tutore zen, eta Txorraian Domingo Legardak zin egin zuen aurreko agi- minek guraso Martin Olazabal zena eta Maria Sebasriak zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (41-III) tian Artiga zituen.
6] agiria).
Lehenago Ana Lasaok Txomin Olazabali 3 dukat- 1541-III-13an, Zestoako Lasao etxean, Esteban eko zorra egin zion, Joan Martinez Amilibikoa eskriEztiola eskribauarekin bertako Maria Nikolas Zabala- bau zenaren aurrean, eta egun hartan zorra ordaindu
Lasao andrea eta Martin Olaskoaga eta Migel Altzate ziolako, Graziak Anari ordainagiria eman zion, leikazkinak aurkeztu ziren. Maria Nikolasek Azpeitiko kuko hauek izanik: Antonio Lizarrarats apaiza, GraKontzejuari eta beste zenbaiti Izarraitz aldean basoak zian Ezenarro eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m.
erosi zizkien, eta haietan bi ikazkinek ikatza egingo (41-IV) 6] agiria).
zuten Maria Nikolasentzat hurrengo Eguberrietarako.
Egun eta leku berean, eskribaua eta lekuko beZaku ikatz bakoitza 3,5 txanponean egingo zioten
rak bertan zirela, Ana Lasao eta Grazia Iraeta azaldu
Maria Nikolasi.
ziren. Anak Graziari obligazio-agiria eman zion, 6
Aipatutako bi ikazkinek Izarritz aldeko Iturrietae- dukat hurrengo 7 urteko epean ordaintzeko konprorreka edo Gallaierrekan zegoen basoa ez zuten moz- misoa hartuz. Diru hura bere garaian Beltran Iraetak
tuko, eta Maria Nikolasek beste edonori eman ahal maileguz hartu zion Grazia Iraetari eta Beltranek, hil
izango zion. Lasaoko andreak 4 dukat aurreratu ziz- zenean, haiek ordaintzeko agindua eman zuen (ikus
kien bi ikazkinei (bakoitzari 2 dukat) egingo zuten [XVI. m. (41-IV) 7] agiria).
lanaren kontura. Gainerakoa ikatza egin ahala ordain- 1541-IV-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriduko zien.
bauaren aurrean Grazia Iraeta azaldu zen. Martin OlaKontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako zabal zenaren emazte Maria Sebastian Artiga zenak leAsentzio Arretxe eta Martin Iribarrena, eta Azpeitiko henago 4 dukateko zorra egin zion Grazia Iraetari, baina egun hartan Maria Sebastianen oinordekoek Grazia
Andres Arregi (ikus [XVI. m. (41-III) 18] agiria).
Artigaren bidez zorra ordaindu egin zioten. Ondorioz,
- 1541-III-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Grazia Iraetak ordainagiria eman zien, lekuko hauek
bauaren aurrean Isabel Iraeta agertu zen. Isabelek izanik: Antonio Lizarrarats, apaiza, Grazian Ezenarro
zioenez, ama Ana Lasaok Zestoako elizako adminis- eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m. (41-IV) 8] agiria).
tratzaileei 28 dukat ordaindu zizkien Grazia ahizpa- 1541-VI-29an, Zestoan, Esteban Edarritzaga eta
ren alde emandako agiriengatik. Gainera Isabeli Ana
Lasao amak zilarrezko katilua eman behar zion (edo Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eskribaua azaldu
8 dukat ken 4 erreal), baina amak 5,5 dukat eman ziz- ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Aiako
Joan Arizmendik eskatuta, korrejidoreak ondasunak
kion.
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- 1541-III-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaexekutatu egin zizkion Esteban Edarritzagari, eta
auzi-gastu haiek ordaintzeko Joan Martinezek 5 dukat rekin Madalena Zuube eta Domingo Aizpuru bildu ziren. Madalenak Domingori behi-aziendako zortzi buru
eman zizkion Joan Aranori.
eman zizkion (3 behi bere txahal txiki eta bi urtekoekin)
Dukat haiek Esteban Edarritzagak zor zizkion Joan erdi bana hazteko. Emandako ganaduak 20 dukat balio
Aranori, eta, ondorioz, Estebanek obligazio-agiria zuen, eta iragandako iraileko San Migel egunetik hasita
eman zion Joan Martinezi. 5 dukateko zorra hurren- zortzi urtez hazi eta zainduko zituen Domingok.
go Eguberrietan ordainduko zion. Lekuko hauek izan
Domingok Madalenari urtero ganduaren kontuak
ziren: Zestoako Joan Gorosarri eta Asentzio Arretxe,
eta Ondarroako Iñigo Lekoia (ikus [XVI. m. (41-VI) emango zizkion, eta, bururen bat galtzen bazen, seinalea
erakutsi beharko zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
29] agiria).
Domingo Aranguren, Pedro Altzolarats eta Joan Fernandez Arreitzakoa (ikus [XVI. m. (41-III) 13] agiria).
1.30. Sorazabaldarren eta aizpurutarren

tratu eta agiriak

- 1541-III-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Ezkio edo Ezkioagako Martin Ezkioaga
(izen-deitura bereko aitaren ordezkari gisa) eta Zestoako Domingo Aizpuru azaldu ziren. Domingok lehenago Martin aitari 16 dukateko zorra egin zion, eta
egun hartan Martin semeari 13 dukat ordaindu zizkion. Zorraren 13 dukateko ordainagiria eman zion
Martin Ezkioaga semeak.

- 1541-IV-8an, Iraetan, Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek elkartu ziren: Maria Martinez Sorazabalgoa (Fernando Sorazabal senarraren izenean),
eta Getariako Domingo Urkiola (Martin Urkiola maisu zenaren semea, amaren eta anai-arreben odezkari
gisa). Lehenago Fernando Sorazabalek Martin zenari
36 kintal burdinako zorra egin zion, eta ordaintzen ez
zuelako korrejidoreak kartzelan zeukan.

Egun hartan, ordea, Maria Martinez emazteak DoLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxau- mingo Urkiolari ganadu hauek eman zizkion: 2 behi
zelin, Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Grazian bere txahalekin, 24 ardi arkumeekin, beste 5 ardi, 19
ahuntz eta 5 antxume. Ganadu hark 31,5 dukat balio
Ganbara (ikus [XVI. m. (41-III) 12] agiria).

56. irudia. Zuube edo
txaperi baserria.
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zuen. Gainera Maria Martinez Sorazabalgoak eskubi- ordaindu ez zutelako. Txiribogako etxe, burdinola,
dea eman zion Domingori Getariako Joan Golindano- errota eta gainerako ondasunak exekutaturik zeuden
(ikus VII ZESTOA XVI. MENDEAN (1540) liburuko
ri 10 dukat kobratzeko.
[XVI. m. (40-I) 6] agiria).
Martin Urkiolari egindako 36 kintal burdinako zo- 1541-XI-13an, Zestoan, Martin Perez Artzubiarra eta 29 errealeko auzi-gastuak ordaintzeko, 3 dukat
eta 7 erreal falta ziren, eta haiek Arroako Lope Irurek gakoa alkateordearen aurrean, Aizarnazabalgo Marordainduko zituen. Domingok eskea egin zion korre- tin Enbil agertu zen. Domingo Arronak (Bartolome
jidoreari Fernando Sorazabal kartzelatik atera zezan. Txiribogaren fidatzaileak) 20,5 erreal zor zizkion,
Lehentxeago aipatutako ganadua Arroako Zebaine- eta ordaintzeko epea amaiturik zegoen. Alkateordeak
rreka etxean geratu zen, eta Domingo Urkiolak nahi agindua bidali zion Domingo Arronari zorra onartzera eta ordaintzera ager zedin. Egun hartan jakinarazi
zuenean eramango zuen.
zion aginduak zioena Blas Artazubiaga eskribauak
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Domingo Arronari. Joan Akoa eta Martin Perez ArMartinez Egiakoa (Iraetako jauna), Tomas Azkona tzubiagakoa izan ziren lekuko.
(bere morroia) eta Anton Baltzola (ikus [XVI. m. (41- 1541-XI-15ean, Zestoan, alkateordeak Domingo
IV) 4] agiria).
Arrona auzi-iheslaritzat hartu zuen. Lekuko Fernando
- 1541-VI-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- Olazabal medikua eta Antonio Lizarrarats apaiza izan
bauaren aurrean Domingo Amas eta Marina Aizpuru ziren. Beste agindu bat ere bidali zion alkateordeak
aurkeztu ziren. Domingok Marinari 9,5 dukateko Domingori, baina ez zen agertu.
hezitako idia erosi zion, eta zorra hiru urteko epearen
Egun berean, Arrasaten, Alvar Perez de Navia kobarruan ordaintzeko obligazio-agiria eman zion.
rrejidoreak Domingo Arronari agindua bidali zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Txiribogako etxea, burdinola, errotak eta ondasunak
Arreitzakoa, Iñigo Otaegi eta Domingo Zulaika (ikus exekutaturik zeuden, eta urte hartako epeari zegokion zorra ordaintzen ez bazuen, Martin Diaz Miru[XVI. m. (41-VI) 6] agiria).
bikoarentzat izango ziren. Martin Diazek eskea egin
zion korrejidoreari, exekutaturiko ondasunen sanea1.31. Bartolome Txiribogaren tratu eta
mendua egin gabe zegoelako, Domingo Arrona preso
agiriak
har zezan eta zorra ordaindu arte aska ez zezan.
Zestoako Txiribogako etxea, burdinola eta errota Zu- 1541-XI-16an, Arrasaten, korrejidoreak agindua
maiako Martin Diaz Mirubikoak bereganatuta eduki
zituen 1537. urtera arte, baina orduan Bartolome Txi- bidali zion Lope Mendez merioari, Txiribogako onribogak eta honen fidatzaile Domingo Arronak tratua dasunei buruz izandako auziaren prozesua azalduz.
egin zuten Martin Diazekin. Bartolomek eta Domin- Bertara joan eta ondasunak Martin Diazi eman behar
go fidatzaileak zorra epeka hamar urtean ordainduko zizkion. Gainera Martin Diazek egindako auzi-gasziotelako, hauen esku geratu ziren Txiribogako onda- tuak ere Domingo Arronak ordaindu beharko zituen.
sunak (ikus V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) Gastuak 317 maraikoak zirela balioetsi zituen korrejidoreak, eta 3 eguneko epean ordaindu behar zituen
liburuko [XVI. m. (37-VIII) 21] agiria).
Domingo Arronak.
Geroztik eta 1540. urtean ere, auziak aurrera egin
- 1541-XI-17an, Zestoako alkaterodeak Domingo
zuen, zordunek urtero zegokien 227.5 kintal burdina, 151 dukat eta 317 maraiko zorraren hamarrena Arrona auzi-iheslaritzat jo zuen berriz, eta lau egun
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57. irudia. arrasateko
udaletxea.

Egun hartan, Bartolomek Ana Ipintzari beste obligeroago kondenatu egin zuen Martin Enbili 20,5
erreal eta auzi-gastuak ordaintzera. Domingo Garra- gazio-agiri bat eman zion, 10 dukatak epeka ordaintza eta Bartolome Loiola izan ziren lekuko (ikus tzeko: hurrengo urteko Pazko garizumakoan 2 dukat,
handik urtebetera 1.000 marai, eta beste urtebetera
[XVI. m. (41-III) 26] agiria).
azken 1.000 maraiak. Horrela Bartolomek Ana Ipin- 1541-VI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tzak Joan Azagari? eta Katalina Txiriboga emazteari
bauaren aurrean Joanes Garratza apaiza eta Bartolome garitan emandako 10 dukatak ordainduko zituen.
Txiriboga agertu ziren. Bartolomek Joanesi 5 dukat
Lekuko Zestoako Joan Martinez Lilikoa eta Pezor zizkion, eta zorra ordaintzen ez ziolako, korrejidorearen aginduz ondasunak exekutatu egin zizkioten dro Goienetxea, eta Debako Joan Olazabal izan ziren
(ikus [XVI. m. (41-X) 10] agiria).
Bartolomeri.
Egun hartan, ordea, Bartolomek 5 dukatak eta
auzi-gastuen 364 marai ordaindu egin zituen. Beraz,
apaizak ordainagiria eman zion, lekuko hauek izanik:
Domingo Arrona, eta Joanes Ibañeta eta Domingo Urbieta apaizak (ikus [XVI. m. (41-VI) 1] agiria).

1.32. Lizarrarastarren, arronatarren eta
aranotarren agiriak

Zorra ordaindu ez zuelako, Anak Bartolomeri ondasunak exekutatu egin zizkion korrejidorearen aginduz.

Egun hartan Maria Arrazolak Valladolidko Kantzelaritzako Joan Lazkanori eta beste bost prokuradoreri

- 1541-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean
Maria Arrazola agertu zen. Joan Arrona zenarekin
Mariak Joaniko Arrona semea izan zuen, eta aita ze- 1541-X-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- naren ondasunetatik zegokiona Joanikorentzat eskabauaren aurrean Bartolome Txiriboga eta Ana Ipintza tuz Mariak auzia zuen Kantzelaritzan Marina Arro(Fernando Olazabalen emaztea) elkartu ziren. Lehe- narekin (Joan Arrona zenaren arreba eta Domingo
nago, Zumaiako Joan Santxez Akoakoa eskribauaren Etxauzelinen emaztearekin) (ikus VII ZESTOA XVI.
aurrean Bartolomek Anari 10 dukateko obligazio-agi- MENDEAN (1540) liburuko 1.27. atal osoa eta [XVI.
ria eman zion.
m. (40-IV) 11] eta [XVI. m. (40-V) 21] agiriak).
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58. irudia. aizarnako
arizmendi baserria.

Agirian lekuko hauek izan ziren: San Joan Perez
ahalordea eman zien, auzitegi hartan Maria eta Joaniko semea ordezka zitzaten. Agirian lekuko zestoar Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Martin Olazabal eta
hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Pedro Goienetxea Anton Sorazabal (ikus [XVI. m. (41-I) 31] agiria).
eta Martin Otxoa Ermukoa (ikus [XVI. m. (41-I) 24]
- 1541-VII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriagiria).
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zes- 1541-I-31n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- toako Joango Amilibia eta Grazia Arrate emaztea, eta,
bauarengana Aiako Joan Arizmendi eta Aizarnako bestetik, Maria Lizarrarats. Mariak senar-emazteei
Maria Joango Arano hurbildu ziren. Lehenago Es- ogi errea eman zien, 5 dukat eta 8 errealeko balioraiteban Edarritzagak 10 dukateko zorra egin zion aia- no, eta hauek hari obligazio-agiria eman zioten zorra
rrari, fidatzaile Joan Arano (Maria Joangoren semea) epeka ordaintzeko: sei egun barru 8 erreal, dukat bat
hurrengo iraileko San Migel egunean, eta gainerakoa
izanik.
1542ko garizumako lehen igandean.
Joan Arizmendik eskatuta eta korrejidorearen
Grazia Arratek, emakume ezkondua zelako, zin
aginduz, Joan Arano kartzelan preso zegoen, eta egun
hartan Maria Joangok aiarrari bi idi eta bi behi eman egin zuen obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio
zizkion (kolorez laru bana eta gorri bana).
Arretxe, Grazian Ezenarro eta Pedro Goienetxea (ikus
Joan Arizmendik ganadu hura bahituran hartu eta [XVI. m. (41-VII) 10] agiria).
hipotekatuta geratu zen. Joan Arano kartzelatik aska
- 1541-VII-18an, Arroan, Esteban Eztiola eskrizezatela eskatu zuen Joan Arizmendik. Joan Aranori
ahalordea eman zion aiarrak, zorra Esteban Edarritza- bauaren aurrean Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa
gari kobra ziezaion. Joan Aranok zorra hurrengo Paz- eskribaua (Debako auzotarra) eta Joan Lizarrarats
ko garizumakoan ordainduko zion. Ganadua Maria (Zestoako eta Debako auzotarra) elkartu ziren.
Joangok gordeko zuen bahituran, baina zorra ordainJoan Perezek Joan Lizarraratsi Arroako Arandodi
du baino lehen Joan Arizmendik eskatutakoan eman
saroian txaradia saldu zion. 156 sagarrondoko azalegin beharko zion.
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era zuen lurrak, sagarrondo bakoitza 9 beso nagusikoa izanik. Lursailak Itziar aldera 26 sagarrondoko
neurria zuen, San Lorente aldera beste 26koa, hau
da, Arandodi errekatik Kristobal Artzubiagaren lurretaraino. Lursailak zabalean 6 sagarrondoko neurria zuen. Mugarriak ipini zituzten bertan.

linari bere erdia (15,25 dukat), eta zor osoa ordaindu
bitartean ganaduak hipotekatuta geratu ziren Katalinaren alde. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Otaegi, Esteban Edarritzaga eta Domingo Ezenarro
(ikus [XVI. m. (41-VII) 13] agiria).

Txaradiak mugakide zituen Joan Lizarraratsen
lurrak (lehenago Joan Perezi erosiak), Joan Perezen
Arandodi saroiko txaradia, Arroa aldera Kristobal
Artzubiaga zurginaren lurrak eta Narruondo aldera
Arandodi erreka.

- 1541-VIII-21ean, Deban, Joan Perez Arriolakoa
eskribauaren aurrean Migel Igartza, Maria Martinez
Artzuriagakoa alarguna eta Martin Arrona aurkeztu ziren. Miguel eta Maria Martinez alarguna Otxoa
Epelolaren eta honen emazte Maria Martinez Artzuriagakoaren ordezkari ziren.

Salmenta-prezioa 0,25 dukatekoa zen sagarrondo
azalera bakoitzeko, hau da, guztira 39 dukat (1 dukat
= 375 marai izanik). Joan Lizarraratsek prezio osoa
ordaindu zuen. Joan Perez Etxezarretakoa arduratuko
zen txaradiaren saneamenduaz, eta horretarako Migel
Perez Indanetakoa zumaiarra aurkeztu zuen fidatzaile
gisa. Gainera, Joan Perezek zin egin zuen salmentaagiriak zioena bete egingo zuela.

Martin Arornak lehenago Maria Martinez emazteari
zorra egin zion Debako Sebastian Arriola eskribauaren
aurrean, eta 7 dukat ordaintzen ez zizkiolako, ondasunak exekutatu egin zizkioten Martini. Egun hartan,
ordea, Martinen amaginarreba Maria Joan Txertudik 7
dukatak ordaindu egin zizkien Migel Igartzari eta Maria Martinez alargunari. Ondorioz, hauek ordainagiria
eman zioten (ikus [XVI. m. (41-VIII) 21] agiria).

- 1541-VIII-21ean, Deban, Joan Perez Arriolakoa
Joan Perezek konpromisoa hartu zuen Migel Perez
fidatzailea salmenta hartatik onik ateratzeko. Lekuko eskribauaren aurrean Maria Perez Txertudikoa (Marhauek izan ziren: Zestoako Asentzio Arretxe eta Arroako tin Arronaren emaztea) eta Maria Joan Txertudi ama
azaldu ziren. Maria Perez Martinekin ezkondu zeDomingo Arretxe-Etxenagusia eta Martin Akertza.
nean, Maria Joan amak diru kopuru bat agindu zion
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, ezkontza-kontratuan, eta diru hura (Maria Martinez
Joan Perezek, eskutik helduta, Joan Lizarrarats saldu- Artzuriagakoari emandako 17 dukatak barne) kobratu
tako txaradira sartu zuen, eta honek adar batzuk moz- zuelako, alabak amari ordainagiria eman zion (ikus
tu zituen, jabetza bere gain hartu zuela adieraziz (ikus [XVI. m. (41-VIII) 22] agiria).
[XVI. m. (41-VII) 11] agiria).
- 1541-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1541-VII-25ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- bauaren bidez Zestoa eta Arroako Joan Lizarraratsek
buaaren aurrean Katalina Edarritzaga eta Joan Arano obligazio-agiria eman zion Zestoako Maria Idiakaitzi.
aurkeztu ziren. Katalinak Joani 30,5 dukat balio zuten Mariak Joani 40 kintal burdina pletinaren balioa mai9 behi eman zizkion, Joanek bere etxean erdi bana 7 leguz eman zion, eta Joanek zorra hurrengo urteko
urtean haz zitzan. Behar bezala zaindu eta goberna- martxoko Andre Mariaren egunean ordainduko zion,
tuko zituen, eta ganaduren bat galtzen bazen, seinalea burdinak Beduako errenterian emanda.
erakutsiko zuen.
Lekuko Migel Artazubiaga, Grazian Ezenarro eta
Behiek egindako kume eta lortutako etekinetatik Pedro Goienetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (41-X)
zazpi urteren barruan ordainduko zion Joanek Kata- 20] agiria).
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1.33. Maria Perez Altzolaraskoaren,
Domingo Ostolatzaren eta Joan Paginoren
agiriak

- 1541-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan Bengoetxea (Sebastian Artazubiaga
zenaren suhia) eta Aizarnazabalgo Mateo Enbil elkartu ziren. Bere garaian Sebastianek suhiari ahalordea
- 1541-III-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eman zion, Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren
aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Maria aurrean, haren zorrak kobra zitzan.
Perez Altzolaraskoa (Martin Baltzolaren alarguna),
Zestoako Joan Paginok Sebastian zenari 8 kintal
eta, betetik, Zumaiako Joan Zabala eta Maria Perez
Indokoa emaztea. Lehenago, Blas Artazubiaga eskri- burdina (4 “ertz” pisuko barra loditan) zor zizkion, eta
bauaren aurrean senar-emazteek Maria Perez Altzola- ordaindu ez ziolako, Joan Bengoetxeak Paginolarrea
raskoari 7 dukateko zorra egin zioten, eta egun hartan baserria eta ondasunak exekutatu egin zizkion. Jabetza ere bereganatu zuen Joan Bengoetxeak.
zorra ordaindu egin zioten zumaiarrek.
Egun hartan, ordea, Aizarnazabalgo Mateo EnOrdainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Grazian Ezenarro, Asentzio Arretxe eta San Joan bilek burdinak ordaindu egin zizkion, eta Joan Bengoetxeak ondasunen jabetza Mateori eman zion. LeAmezketa (ikus [XVI. m. (41-III) 14] agiria).
kuko zestoar hauek izan ziren: Migel Artazubiaga,
- 1541-III-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Urbano Txiriboga eta Bartolome Loiola (ikus [XVI.
bauaren bidez Joan Martinez Lilikoa apaizak or- m. (41-V) 2] agiria).
dainagiria eman zion Altzolarats jauregiko Domin- 1541-V-30ean, Zestoako Enekosauztegin, Esteban
go Ostolatza olagizon aiarrari; izan ere, Domingok
Joan Martinezi 31,5 dukateko zorra ordaindu egin Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Zarauzko Nikolas Urozperoeta eta Aiako Domingo Ostozion.
latza. Domingok Nikolasi 8 dukat (4 dobloitan) eta NaAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin farroako dukat bat maileguz eman zizkion Nikolasek
Indo, Joanes Garratza apaiza eta Asentzio Arretxe premia izan zuenean, eta zor hura zaraztarrak hurrengo
hileko San Joan eugnean ordainduko zion aiarrari.
(ikus [XVI. m. (41-III) 23] agiria).

59. irudia. Pagiolarre
baserria.
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Joanes Irigoienek Katalina Arteagaren etxeaz, baLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Migel Zubeltzu eta Joan Pagino (ikus [XVI. m. ratzeaz eta Agirren zeukan lursailaz jabetu zen. Lursailak mugakide hauek zituen: Domingo Agirreren
(41-V) 39] agiria).
oinordekoen sagastia, Katalina Eizagirreren mahas- 1541-VI-7an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- tia, eta goian errepidea. Katalina Arteagak Narruonbiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: ba- don zeukan beste lursail batez ere jabetu zen Joanes.
tetik, Aizarnazabalgo Domingo Intxaurregi eta Joan Mugakide hauek zituen: Barregure etxeko bidea,
Atristain, eta, bestetik, Zestoako Joan Pagino. Lehen Migel Perez Indanetakoaren lurrak eta Ana Duanabiek Joan Paginori obligazio-agiria eman zioten, bost ren sagastia.
eguneko epean Gaztelako 18 erreal ordaintzeko. Zor
Lehenago Domingo Arbe Katalina Arteagarekin
hura ermandade-alkateari eta eskribauari egindako
ezkondu zen, baina, bai Domingo Arbe eta bai hauen
auzi-gastuei zegokien.
Joan Arbe semea hil egin ziren. Ondorioz, Domingo
Lekukoetako bi Joanes Ibañeta eta Domingo Arro- Arbek ezkontzara eramandako dotea Joanesi itzuli zion Katalina Arteagak, korrejidorearen epaiaren
na izan ziren (ikus [XVI. m. (41-VI) 10] agiria).
arabera. Katalinak, dena den, Narruondoko lursaila
Iraetako jaunari eta Maria Domingez Dornutegikoari
1.34. Arteagatarren tratu eta agiriak
salduta zeukan, Txomin Irigoieni ordaintzeko.
- 1541-III-12an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaJoanes Irigoienek eta Txomin semeak Agirreko
ren aurrean Joan Martinez Arteagakoa eta Maria Lopez Aldamarkoa emaztea aurkeztu ziren. Maria Lo- lursaila dohaintzan eman zioten Katalina Arteagapezek zioenez, bere ama Inglesa Zarautz zenak 400 ri. Honek jarraian lursaila Zumaiako Joan Martinez
dukateko dotea agindu zion, eta Getariako Joan Lo- Arteagakoari saldu zion 65 dukat eta 7 errealean.
pez Zarauzkoak ordaindu behar zizkion dukatak hiru Joan Martinezek epeka eta epe bakoitzen zenbat eta
nori (Katalinaren zein hartzekduni) ordaindu behar
epetan eta hiru kopuru berdinetan.
zion zehaztu zuten salerosketa-agirian. HartzekoduJoan Lopezek lehenago bi epe (edo bi heren) ordain- nak hauek ziren: Zumaiako San Pedro elizako Joan
duta zeuzkan, eta egun hartan azken 133 dukatetik 90 Hernani bikarioa, Joanes Areitzaga, Martin Otsango,
eman zizkion. Azken-azken 43 dukatak Joan Martinez Nikolas Larragibel eta Joan Mendaro apaizak; Grazia
Arteagakoa senarrak Debako Bizente Sorazuri egin- Arantza; Katalina Mirubia; eta Domikutza Izeta.
dako zorra hurrengo San Joan egunean ordaintzeko
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Areiizango ziren, eta Joan Lopezek emango zizkion Bizentzaga apaiza, Joan Martingo Zumaia eta Sebastian
teri. Obligazio-agiria eman zuen horretarako.
Agirre. Joanes Areitzagak lekuko gisa sinatu egin
Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan Martingo zuen agiri hau, eta, hain zuzen, 1525. urtean Joan
Zumaia, Frantzisko Narruondo eta Joan Epelola (ikus Sebastian Elkanorekin Moluketarako bigarren espedizioan parte hartutakoa zen (ikus [XVI. m. (41-III)
[XVI. m. (41-III) 17] agiria).
34] agiria).
- 1541-III-28an, Zumaian, Joan Arbestain eskri- 1541-V-19an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Zumaiako Joanes Irigoien eta Katalina Arteaga agertu ziren. Joanes Irigoien adingabeko bauaren aurrean San Pedro elizako apaiz hauek aurTxomin Irigoien semearen tutore eta kudeatzaile zen, keztu ziren: Joan Hernani, Martin Otsango, Joanes
Joan Perez Elorriagakoa eskribauaren aurrean egin- Areitzaga eta Joan Mendaro. Bertan zen Nikolas Larragibel apaiz zenaren Klara Altzola oinordekoa ere.
dako agiriaren arabera.
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60. irudia. Zumaiako
eliza.

Zumaiako Katalina Arteagak 20 dukat zor zizkien
apaizei Ana Arbe zenaren arimaren alde urtebetez
eman zituzten mezengatik. Haiek ordaintzeko Katalina Arteagak Agirreko lursaila hipotekatu egin zuen.
Gero Katalinak lursaila Zumaiako Joan Arteagari saldu zion, eta honek obligazio-agiria eman zien apaizei
20 dukatak epe baten barruan ordaintzeko.

lekukoa Joan Sebastian Elkanorekin Moluketarako
bigarren espedizioan parte hartutakoa zen (ikus [XVI.
m. (41-VII) 14] agiria).

1.35. Gorosarritarren eta akoatarren
agiriak

- 1541-V-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
Lekukoetako bat Zumaiako Joan Indo izan zen, eta kontratua idatzi zuen Pedro Ziorraga maisu zapaagiria sinatu zuenetako bat Joanes Areitzaga, hau da, tariarentzat eta Domingo Gorosarri morroiarentzat.
Joan Sebastian Elkanorekin Moluketarako bigarren Domingok Pedrorentzat hurrengo Eguberriak arte lan
espedizioan parte hartutakoa (ikus [XVI. m. (41-V) egingo zuen zapatagintzan, eta Pedrok 4 dukat eman25] agiria). Badirudi hau dela Joanes Areitzagak Joan go zizkion. 4 dukat haiek Domingok jantziren bat edo
Arbestainen agirietan sinatutako azkena1.
oinetakoren bat behar zuenean zatika emango zizkion
Pedrok hornitzaileari (eta ez Domingori). Domingo
- 1541-VII-27an, Zumaian, Joan Arbestain eskri- Pedroren etxean biziko zen. Han lo egingo zuen eta
bauaren bidez Joan Martinez Arteagakoak ahalordea Pedrok mantenduko zuen.
eman zien Joan Perez Elorriagakoa eskribauari, Maria
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan GorosLopez Aldamarkoa emazteari eta Debako Gregorio
izeneko apaizari. Joan Martinezen auzietan ordezka- arri eskribaua, Asentzio Arretxe eta Pedro Goienetxea
tuko zuten, eta hari egindako zorrak kobratzeko ahal- (ikus [XVI. m. (41-V) 1] agiria).
mena zeukaten.
- 1541-VI-26an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriAgirian lekuko Zumaiako Joanes Areitzaga apaiza, bauaren aurrean Joango Gorosarri (burdinolatako maAnton Garate eta Jorje Cosyn? izan ziren. Badirudi zolaria) aurkeztu zen. Ahalordea eman zien honako
Joan Martinez Arteagakoa bere itsasontzian Sizilia al- hauei: Joan Majado Pozakoari, Mateo Urbietari, Joan
dera bidaia egitekoa zela. Bestalde, Joanes Areitzaga Gorosarriri, Maria Zelaia emazteari, Martin Otxoa
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Ermukoari eta Migel Artazubiagari. Ahalordea eman basoetako ezkurra erosi zion, eta egun hartan 6,5
zien, halaber, Gipuzkoako korrejimenduko Beltran dukat ordaindu zizkion.
Arizmendi, Joan Heredia, Joan Martinez Untzetakoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Esteban
eta Joan Perez Arranibarkoa prokuradoreei.
Makatzaga, Pedro Goienetxea eta Domingo Etorra
Zestoako Martin Zubiaurrek 14 dukat eta 5 erreal (ikus [XVI. m. (41-XI) 10] agiria).
ken 3 marai zor zizkion Joango Gorosarriri, eta ahal- 1541-XII-12n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriordea zutenak saiatuko ziren kopuru hura Joangorentzat kobratzen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan bauaren bidez Martin Legardak obligazio-agiria
eman zion bere koinatu Joan Martinez Akoakoa
Otaegi, Joan “Gorri” Lizasoetakoa eta Lope Zelaia.
gazteari. Joan Martinezek Martini lehenago 4 dukat
Egun eta leku berean, Katalina Askatsua (Martin eta erreal bat eman zizkion maileguz, eta Martinez
Lopez Zelaikoaren alarguna) eta Joan “Gorri” Li- zorra hurrengo urteko Pazko garizumakoan orzasoetakoa elkartu ziren Esteban Eztiola eskribaua- dainduko zion.
ren aurrean. Joan “Gorri” aizarnarrak 6 dukat zor
Lekuko Martin Artzuriaga, Joan Artiga eta San
zizkion Katalinari, eta Azkoitiko Frantzisko Perez
Joan Amilibia zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
Idiakaitzkoak 4 dukat eta erreal batzuk.
(41-XII) 11] agiria).
Diru hura guztia kobratzeko eskubideak Katalinak
Joango Gorosarri suhiari eman zizkion, alabari agin- 1.36. Errementaritarren, zabalatarren eta
du zion dotekoak zirelako. Lekuko zestoar hauek izan arzallustarren agiriak
ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa, Domingo Aranguren, Joan “Gorri” Lizasoetakoa eta Joan Artazubiaga - 1541-IV-26an, Zumaian, Arroako Joan Errementa(ikus [XVI. m. (41-VI) 24] agiria).
rik (Arroakolaren jabeak) obligazio-agiria eman zion
Zumaiako Joanes Amezketari, Joan Arbestain eskri- 1541-X-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauaren bidez. Arroarrak zumaiarrari zaldi zuri-gorria
bauaren aurrean Maria Idiakaitzek ordainagiria eman erosi zion 7 dukatean, eta 63 libra urdai ere bai, libra
zion Pedro Akoari. Pedroren emazte Katalina Aker- 13 maraian. Zorra guztira 9 dukatekoa zen.
tzak 17 dukateko zorra ordaindu egin zion Mariari,
lekuko zestoar hauek izanik: Martin Perez Artzubia- Lehenbizi ekaineko San Joan egunean 2 dukat emangakoa, Grazian Ezenarro eta Bartolome Amilibia.
go zizkion, Eguberrietan 3,5 dukat eta 1542-IV-26an
azken 3,5 dukatak. Lekukoetako bi Joan Epelola
- 1541-X-26an, Zestoan, Joan Martinez Akoakoa eta Domingo Dornutegi zumaiarrak izan ziren (ikus
gazteak eman zion 37 dukat eta 2 errealen ordainagi- [XVI. m. (41-IV) 24] agiria).
ria Pedro Akoari, honen emazte Katalinak zorra ordaindu egin ziolako. Grazian Ezenarro, Pedro Goie- 1541-VI-18an, Bergaran, Andres Martinez Iranetxea eta Grazian Artzelus izan ziren lekuko (ikus zabalgoa eta Joan Gartzia Eginokoa eskribauen au[XVI. m. (41-X) 18] agiria).
rrean, Joan Perez Zabalakoa batxilerra eta alaba Katalina Zabala eta Maria Zabala alabak agertu ziren.
- 1541-XI-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Guraso eta seme-alaba guztiek lehenago Bernardino
bauaren aurrean Kontzejuko Martin Arzallus fiel eta Zabala semea maiorazko eta oinordeko izendatzeko
altxorzainak ordainagiria eman zion Joan Martinez agiriak egin zituzten (ikus V ZESTOA XVI. MENAkoakoa gazteari. Lehenago Blas Artazubiaga eskri- DEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (36-VI) 10]
bauaren aurrean Joan Martinezek Kontzejuari herri- agiria).
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61. irudia. arroako
errementari.

Egun hartan Katalina Zabala eta Maria Zabala ala- eman zion Petri Errementariri. Petrik bere senipartebek baimena eskatu zieten gurasoei eskribauen bidez koari uko egin zion Maria Errementari arrebaren alde,
50 dukat kobratuta, baina berez azken 12 dukatak ez
agiria egiteko (ikus [XVI. m. (41-VI) 14] agiria).
zizkion ordaindu Mariak. Joan Errementarik ordain- 1541-IX-6an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- duko zizkion epeka: 2 dukat hurrengo Domu Santu
bauaren aurrean Mendaron bizi zen Petri Errementari egunean, beste 3 dukat hurrengo Eguberrietan, eta
agertu zen. Arroako Errementari etxean aita eta ama- azken 7 dukatak hurrengo urteko ekaineko San Joan
ren herentziagatik 50 dukat zegozkion seniparte gisa, egunean (ikus [XVI. m. (41-IX) 5] agiria).
eta haiek kobratu zituelako, etxe hartan Petrik izan
- 1541-X-2an, Aizarnan, Frantzisko Zubiaurre
zitzakeen eskubide guztiak arreba Maria Errementaalkatea eta Esteban Eztiola eskribaua bertan zirela,
riri utzi zizkion.
azpeitiar hauek aurkeztu ziren: Esteban Arriaran, MaHorretarako hainbat legeri uko egin zion. Gainera ria Zabala (Joan Zabala-Arregiren alarguna) eta Anzin egin zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela. dres Arregi (Joan Zabala-Arregiren anaia).
Lekuko arroar hauek izan ziren: Joan Sorazu bikarioa,
Esteban Arriaranek zioenez, Joan Zabala-Arregik
Joan Zugasti eta San Joan Ermua.
testamentuan Esteban izendatu zuen bere seme-alaba
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko berak adingabeen tutore. Grazian, Ramos, Maria eta Kataaurrean zirela, Petri Errementarik ordainagiria eman lina Zabala ziren seme-alabak, eta egokia zen haiek
zien haren tutore eta administratzaile izandakoei, hau Maria Zabala ama eta Andres Arregi osaba tutore eta
da, Migel Zugastiri, Joan Perez Areitzagakoari, Joan adminsitratzaile izatea. Horixe eskatu zion Esteban
Azkaetari eta Joan Ermuari. Hauek tutoretzako kon- Arriaranek alkateari.
tuak eman eta ordainketak egin zizkioten (ikus [XVI.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Perez
m. (41-IX) 4] agiria).
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua, Joan Arano eta Joanes
Ondoren, leku berean, eskribau eta lekuko berak Ibañeta.
bertan izanik, Joan Errementarik obligazio-agiria
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Ondoren, Maria Zabalaren seme-alabak bertan
izanik (Maria Zabala alaba 14 urte baino gehiagokoa
zelarik), alkateak galdera egin zien tutoretzat Esteban
Arriaran, Maria Zabala ama eta Andres Arregi osaba
nahi zituzten. Baietz erantzunda, aipatutako hirurek zin
egin zuten beren tutore-eginkizuna zintzo beteko zutela. Maria Zabala amak uko egin zion berriz ezkontzeari. Gainera, Joan Arano fidatzaile gisa aurkeztu zuten.

1.37. Joan Martinez Olotzagakoaren auzia
eta Domingo Agoteren kontratua

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. MENDEAN
Lekuko Joanes Ibañeta, Anton Sorazabal eta Ra- (1536-1537) liburuko [XVI. m. (37-V) 15] agiria, VI
ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI.
mos Etxegarai izan ziren.
m. (39-XII) 17] agiria) eta VII ZESTOA XVI. MENJarraian alkateak hiru tutoreei ahalordea eman DEAN (1540) liburuko [XVI. m. (40-I) 42] agiria).
zien, adingabeen pertsona eta ondasunak ondo kuValladolidko Kantzelaritzako epaileek epaia eman
dea zitzaten. Bere aginpidea erabili zuen horretarako
zuten bertako Pradoko Andre Mariaren komentuaren
(ikus [XVI. m. (41-X) 2] agiria).
alde eta Joan Martinez Olotzagakoaren aurka. Pedro
- 1541-XI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Lopez Altzolaraskoa zenak utzitako ondasunen herebauaren aurrean Debako Joan Urainek ordainagiria na Joan Lopez Altzolaraskoa seme fraide jeronimotaeman zion Zestoako Martin Arzallusi. Lehenago Blas rrari zegokion, eta komentuko prioreak Antonio CaArtazubiaga eskribauaren bidez Martinek Joani obliga- raveo doktorea izendatu zuen ondasunek emandako
zio-agiria eman zion 6 kintal burdina eta erreal bateko etekinen herena balioetsi zezan. 1541. urte hasiera
zorra ordaintzeko, eta zorra egun hartan ordaindu zion. arte ondasunek emandako errenta eta etekinen zerrenda egin zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Migel Zubeltzu, FernanBurdinolak urtero batez beste 55 kintal burdina
do Zubeltzu, Pedro Goienetxea eta Joango Ezenarro
eman zituen errenta gisa. Kintalak 14 erreal balio
(ikus [XVI. m. (41-XI) 15] agiria).

62. irudia. Valladolidko
Pradoko andre
Mariaren komentu
izana.
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Egun hartan Joan Agotek eta Marta Ermua emazzuen, eta guztiaren herenaren balioa 62.828 maraikoa
zen. Bekolako mendiek urtero 150 karga ikatz eman teak Domingo apaizari Agote baserriaren laurdena
zuten. Bakoitzak erreala balio zuenez gero, guztiaren errentan hartu zioten. Urteko errenta dukat bat, hiru
otarkada sagar, anega erdi intxaur eta anega bat gazherenak 13.661 marai balio zuen.
tainakoa izango zen. Gainera Joanek eta Martak AgoBekolari atxikitako ondasunen urtero 12 dukateko teko hildakoen kargua eta Kontzejuaren zergak (lauretekina eman zuten. Etekin guztien herenaren balioa denari zegokienak) ordaindu beharko zituzten.
94.089 maraikoa zen.
Joanek eta Martak Domingo apaizari maileguz 30
Kopuru horri deskontatu egin behar zitzaion Joan dukat emango zizkioten 1542ko San Migel egunean,
Martinez Olotzagakoak konponketak egiten gastatu- eta egun hartantxe hasiko zen errenta aldia. 30 dukat
rikoaren herena. Joan Lopez Altzolaraskoa koinatuak haiek Agoteko maizterrari ordaintzeko izango ziren.
fraide sartu baino lehen 9.000 marai kobratu zituen.
Domingo Agote apaiza hiltzen zenean, bere laurJoan Otxoa Gorosarrikoari ordaindutako 32 dukaten
dena Joan eta Martarentzat edo haien oinordekoentzat
herena ere deskontatu egingo zen.
izango zen. Domingo Agotek 30 dukateko zorra urteJoan Martinez kontulariak burdinola, errota, presa, ro errentarekin ordainduko zien.
aldaparo, etab. konpontzen gastaturikoaren herenaren
Joan Agotek eta emazteak ezingo zituzten zuhaibalioa 15.000 maraikoa zen. Burusuako? eta Kardeltzak moztu edo lepatu. Domingo apaizak izango zuen
go sagastietan gastatuaren herena 533,5 marai zen.
horretarako eskubidea. Lekuko zumaiar hauek izan
Pagaldazurin gastatutakoaren herenak 7.500 ma- ziren: Martin Diaz Mirubikoa, Antonio Oikina eta
rai balio zituen. Errotabarreneko konponketengatik Txerran Arteaga (ikus [XVI. m. (41-V) 7] agiria).
2.375 marai deskontatu behar zitzaizkion, eta 3.875
marai Zornotzako konponketengatik. Aizarnako Flo- 1.38. Maria Joango Aiaren, Frantzisko
rentzia etxea konpontzeagatik 6.650 marai deskontatu Narruondoren eta Joanes Garratzaren
behar zitzaizkion.
agiriak
Beraz, 94.089 marairi 48.533,5 deskontaturik,
46.556,5 marai ordaindu beharko zizkion Joan Martinez Olotzagakoak komentuari (ikus [XVI. m. (41)
1] agiria).

- 1541-V-14an, Ibañarrietako Beainen, Zumaiako
Joan Arbestain eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Fernando Arantza eta emazte Domikutza
Amezketa (Beainen bizi zirenak), eta, bestetik, Maria
Joango Aia (Martin Ibiaren alarguna eta Frantzisko
Ibia adingabekoaren tutorea).

- 1541-V-9an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako Domingo Agote apaiza, eta, bestetik, Joan Agote anaia
Maria Joangok Fernandori eta Domikutzari adieeta honen emazte Marta Ermua. Domingo eta Joanen razi zienez, Fernando hain zuzen Martin Ibia zenaren
gurasoak Domingo Agote eta Katalina Altzolarats tutore izan zen (hau Martin Ibiaren eta lehen emazte
izan ziren
Ana Amezketaren semea izan zen). Fernando Arantzak, Martin Ibia adingabekoaren tutore zela, 26 dukat
Joan Agotek lehenago Getariako Sebastian Zaba- eta zilarrezko kopa jaso zituen. Diru hura eta kopa
laga eskribauaren aurrean Arroako Agote baserriaren Martin Ibia seme zenari gurasoen seniparteagatik zeeta ondasunen laurdena anaia Domingo Agote apaiza- gozkion, eta Maria Perez Beagakoa (edo Meagakoa)
ri dohaintzan eman zion.
amonak emandakoagatik (10 dukat eta kopa).
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63. irudia. aiako
Laurgaingo san Migel
eliza

Martin Ibia zenaren legezko oinordekoa Frantzisko
Ibia zelako, Maria Joangok 26 dukat eta kopa eskatu
zizkien Fernando Arantzari eta emazteari. Fernandok
eta emazteak ziotenez, diru haren zati bat (8 dukat)
Ana Amezketa zenak egindako erosketak eta haren
hiletak ordaintzeko izan ziren. Beste 6 dukat Martin
Ibia seme zena elikatzen gastatu zituzten. Gainera
Ana Amezketa zenak Domikutzari 4 dukat hartu zizkion. Beraz, 10 dukat eta kopa itzuli behar zituzten.
Fernandok Maria Joangori 20 egun barru 4 dukat
emango zizkion, zilarrezko kopa Santiago egunean,
eta beste 6 dukat 1542ko San Joan egunean. Gainera,
Maria Joangok Domingo Ibiari Martin Ibia adingabeko zenak gordailuan utzitako dirua jasoko zuen.

Oikiako Otsango etxeko Maria Perez Mantzizidorkoarekin ezkondu zen lehenbizi Martin Lopez zena.
Horregatik, Andres Martinez Malleakoak eta honen
amaginarreba Ana Narruondok (honek bigarren senarra, Frantzisko Mantzizidor, zuen orduan) korrejidorearen aurrean auzia ipini zieten Anari eta Joani, Frantzisko Narruondo legezko semea ez zela argudiatuz.
Ana Laurgain amak eta Joan Iruña tutoreak ziotenez, ordea, Martin Lopez doktoreak lehenbizi Maria
Perez Mantzizidorkoarekin izandako ezkontzak dibortzioa izan zuen Elizako epailearen erabakiz, eta
korrejidorea epaile sekularra zenez gero, ez zuen auzi
hartan eskumenik.

Ondorioz, Ana amak eta Joan tutoreak ahalordea eman
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez zioten Zestoako Joanes Ibañeta apaizari, dibortzioko proEgiakoa (Iraetako jauna) eta Tomas Azkona morroia zesua eta epaia eskura zitzan. Horrela Frantzisko Narruondo semea legezkoa zela frogatuko zuten. Agirian
(ikus [XVI. m. (41-V) 17] agiria).
lekuko honako hauek izan ziren: Zarauzko Kristobal Ba- 1541-IX-22an, Zestoako Altzolarats jauregian, lentzegi, Getariako Anton Sorazabal eta Zestoako Martin
Blas Artazubiaga eskribauarekin hauek elkartu ziren: Artazubiaga (ikus [XVI. m. (41-IX) 21] agiria).
Martin Lopez Narruondokoa doktore zenaren Ana
- 1541-X-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLaurgain alarguna eta Joan Iruña. Frantzisko Narruondo Anaren eta doktore zenaren seme adingabea bauaren aurrean, hauek agertu ziren: Joanes Garratza
apaiza eta Maria Joan Egino ama (Martin Artigaren
zen, eta Joan Iruña eta Ana ama tutore zituen.
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Maria Perez Larretxekoa alargun zenaren testamentu- ziren Azpeitiko Martin Zandategirekin. Martinek aitabetearazleak) eta Pedro Egaña bere emazte Katalina semeei Gaztelako 23 erreal maileguz eman zizkien, eta
hauek zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko
Artazubiagarekin.
zioten. Julian Otalorak, 25 urte bete gabea zelako, zin
Maria Perez Larretxekoak 1539-IX-27an testamen- egin zuen obligazioan zioena bete egingo zuela.
tua egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Lope Er(ikus VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (39-IX) 28] agiria). Testamentuan nataritz, Grazian Ezenarro eta Asentzio Arretxe (ikus
oinordeko unibertsal Joan Zubiaurre izendatu zuen, [XVI. m. (41-II) 8] agiria).
baina baldintza batzuk betetzekotan. Joan ezean, Pedro
- 1541-II-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriZubiaurre izango zen oinordeko, eta Pedro ezean Grazia Egaña (Pedro Egañaren eta Katalina Artazubiaga- bauaren aurrean hauek agertu ziren: Debako parteko
Olazabalberri baserriko Sebastian Lazkano maizterra,
ren alaba). Gainera, ordurako Joan Egaña hila zen.
eta Arroako Domingo Olea aitaginarreba. Sebastianen
Egoera horretan, Joanes Garratza, Maria Joan Egi- nagusia Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zen.
no ama, Pedro Egaña, Katalina Artazubiaga eta Grazia
Sebastian Lazkanori aitaginarrebak alabaren doEgaña bildu egin ziren. Denek, aho batez, ahalordea
eman zieten Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari, tearen azken 5 dukatak zor zizkion, baina egun harEsteban Akertzari, San Joan Garratzari eta Joan Maja- tan 8 dukat balio zuen zaldia eman zion Domingok.
do Pozakoari. Hauek Sevillan bizi zen Pedro Zubiau- Beraz, Sebastianek Domingo Olea aitaginarrebari
rreri testamentuaren edukiaren eta Maria Perez Larre- obligazio-agiria egin zion urtebeteko epearen barruan
txekoak ipinitako baldintzak jakinaraziko zizkioten. 3 dukat ordaintzeko.
Sei hilabeteko epean erabaki beharko zuen baldintzak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Maritn Ondalde
eta ezkontzeko agindua bete nahi zituen ala ez.
semea, Grazian Ezenarro eta Asentzio Arretxe (ikus
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: [XVI. m. (41-II) 18] agiria).
Joan Lizarrarats, San Joan Amezketa eta Pedro Goie- 1541-III-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrinetxe (ikus [XVI. m. (41-X) 22] agiria).
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Katalina
Etorra (Martin Mendiolatzaren alarguna) eta alaba Ma1.39. Beste zenbaiten obligazio-agiriak
ria Etorra (Gregorio Elizalderen emaztea), eta, bestetik,
- 1541-II-6an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribaua- Maria Ibiakaitz. Maria Ibiakaitzek bi urte eta erdi leheren aurrean Aiako Domingo Aranguren eta Aizarnako nago 4 dukat maileguz eman zizkion Maria Etorrari,
Martin Azkue aurkeztu ziren. Domingok Martini zal- honen ama Katalinaren erreguz. Katalinak konpromidia erosi zion, eta prezio osoaren azken zatia (5 dukat- soa hartu zuen Maria Ibiakaitzi zor hura handik aurrera
ekoa) zorretan utzi zuen. Zorra hurrengo iraileko San urtebeteko epean ordaintzeko. Katalinak zin egin zuen
obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela.
Migel egunean ordainduko zion Martini.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Fernando Olazabal probestuordea, Pedro Ausoroetxea
eta San Joan Egaña (ikus [XVI. m. (41-II) 6] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Asentzio Arretxe, Pedro Goienetxea eta Frantzisko Mendiolatza
(ikus [XVI. m. (41-III) 35] agiria).

- 1541-IV-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1541-II-7an, Zestoan, Esteban Eztiolaren aurrean
Arroako Pedro Otalora eta Julian Otalora semea agertu bauaren aurrean Saiazko Domingo Izetabekoa eta
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64. irudia. aiako Izeta.

Zumaiako Joan Gorostiaga azaldu ziren. Domingok tzakoa eta Domingo Aldalur zestoarrak izan ziren
Joani hezitako idia erosi zion 8,5 dukatean, eta diru (ikus [XVI. m. (41-V) 27] agiria).
hura aiarrak hurrengo Pazko garizumakoan ordain- 1541-V-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriduko zion zumaiarrari.
bauaren aurrean Pedro Ausoroetxea eta Maria Otxoa
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo Akertzakoa (Frantzisko Olazabalen emaztea) aurkezArrona, Joan Urbano eta Joan Pagino (ikus [XVI. m. tu ziren. Aizarnazabalgo Joan Esnalek 2 dukat zor zizkion Maria Otxoari, eta zor hura hurrengo ekaineko
(41-IV) 16] agiria).
San Joan egunerako ordaintzeko obligazioa bere gain
- 1541-V-3an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Ez- hartu zuen Pedrok. Agirian lekuko zestoar hauek izan
tiola eskribauaren aurrean Joan Apategi eta Martin ziren: Joan Lizarrarats, Martin Perez Artzubiagakoa
Lizaso “Suhi” goitizenekoa azaldu ziren. Martinek eta Joan Zubiaurre (ikus [XVI. m. (41-V) 37] agiria).
Joani urdaitan, beste zenbait elikagaitan eta dirutan, 6
dukaten balioa eman zion, eta Joanek zorra bi urteko
- 1541-VI-28an, Zestoako Txiribogan, Esteban Eztiola
epean ordainduko zion Martini.
eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Esnalek obligazio-agiria eman zion Ondarroako Iñigo Lekoiari. Iñigok
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Joani 51,75 errealeko balioa eman zion oihaletan, eta hoAkoa, Grazian Ezenarro eta Joan Fernandez Indokoa nek zorra urtebeteko epearen barruan ordainduko zion.
(ikus [XVI. m. (41-V) 3] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Joan Arano, Asentzio
- 1541-V-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Arretxe eta Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eskribauaren aurrean Azpeitiko Domingo Arraio eta Zes- baua (ikus [XVI. m. (41-VI) 28] agiria).
toako Joan Arraio osaba aurkeztu ziren. Domingok
konpromisoa hartu zuen 8 eguneko epean 2 dukat
- 1541-IX-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaeta 15,5 txanpon ordaintzeko, edo 20 eguneko epean ren aurrean hauek agertu ziren: Zumaiako Joan GorosBeroarango basoetan 33 karga ikatz egiteko. Lekuko tiaga eta Sastarrain baserrian bizi zen Joango Olaberria.
Domingo Lizarrarats aita, Joan Fernandez Arrei- Joangok zumaiarrari 45 txanponeko zorra egin zion ur- 115 -

VIII Zestoa XVI. Mendean (1541)

Ereñok ahalordea eman zien Bartolome Txiribogari
eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Perez Arranibarkoari eta beste hiru prokuradoreri. Zarauzko Lope
Lekuko hauek izan ziren: Klemente Aisoro apaiza, Irure-Leitzamendik senar-emazteei ondasunak exeJoan Baltzola eta Domingo Baltzola (ikus [XVI. m. kutatu egin nahi zizkien, eta ahalordea zutenek aurka
egingo zioten haien izenean.
(41-IX) 10] agiria).
daia hartuta (1 txanpon = 7,5 marai), eta diru hura hurrengo azaroko San Martin egunean ordainduko zion.

- 1541-X-5ean, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
Eztiola eskribauaren bidez Debako Sebastian Arakistainek obligazio-agiria eman zion Arroako Joan
Igartzari. 10 dukat eta 1,5 erreal emango zizkion Sebastianek hurrengo azaroko San Martin egunean. Sebastianek kopuru hori Arroako Lope Irureri zor zion,
eta Joan Igartzak ordaindu zion zorra.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolome Loiola, Grazian Ezenarro eta Joan Ezenarro (ikus
[XVI. m. (41-II) 15] agiria).

- 1541-II-23an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean, Marina Garratza aurkeztu zen. Marinak auzia izan zuen Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoa zenarekin eta oinordekoekin, 50 kintal
Agirian lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez burdinako zorra ordaintzen ez ziotelako.
Egiakoa, Frantzisko Egia eta Joanes Garratza apaiza
Valladolidko Kantzelaritzan epai betearazlea eman
(ikus [XVI. m. (41-X) 5] agiria). Agiri honetako Sebastian Arakistain hargin-maisua eta III ZESTOA XVI, zuten Marinaren alde, honen Joan Gartzia VillafranMENDEAN (1521-1530) liburuan 1.4.10. eta 3.1.2. ata- cakoa semetzakoaren izenean. Marinak ahalordea
letan agertzen den Sebastian Aratristain hargin-maisu eman zion Jon Gartziari epaia betearaz zezan.
debarra pertsona bera direlakoan gaude. Ikus, halaber
aipatutako liburuko [XVI. m. (27-V) 15] agiria.
Agirian lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan
Fernandez Dorrekoa eta Martin Ibañez Amilibikoa
- 1541-XII-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- (ikus [XVI. m. (41-II) 20] agiria).
bauaren bidez Azpeitiko Domingo Intsaustik obligazioagiria eman zion Donostiako Jofre Igartzari. Domingok
- 1541-V-9an, Zumaian, Joan Arbestain eskriJofreri, Zestoako Domingo Lizarrarats gaztearen esku- bauaren aurrean Arroako Maria Joango Erkisketa
tik 100 kintal burdina pletinaren (2 “ertzeko” pisukoen) aurkeztu zen. Ahalordea eman zion Gipuzkoako kobalioa dituran hartu zion, kintal burdinaren prezioa 12,5 rrejimenduko Joan Perez Arranibarkoa prokuradoerrealekoa izanik. Domingok zorra Jofreri burdinak Be- reari, alaba Maria Erkisketak 6 dukat eskatuz auzia
duako errenterian (zergak ordainduta) hurrengo apirila- ipini ziolako.
ren amaierarako emanda ordainduko zion.
Ahalorde-agirian lekuko zumaiar hauek izan ziObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- ren: Joan Perez Elorriagakoa, Joan Sanz Leizamentoako Domingo Lizarrarats aita eta Joan Urbieta, eta dikoa eta Sebastian Duana (ikus [XVI. m. (41-V) 6]
Azpeitiko Martin Perez Munoa-Antxietakoa (ikus agiria).
[XVI. m. (41-XII) 9] agiria).
- 1541-V-11n, Azpeitian, Pedro Gartzia Loiolakoa
eskribauaren bidez Martin Perez Munoakoak ahalor1.40. Beste zenbait zestoarren eta
dea eman zien honako hauei: Gipuzkoako korrejiingurukoen ahalordeak
menduko Joan Herediari, Jeronimo Atxagari, Beltran
- 1541-II-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Arizmendiri eta Joan Martinez Untzetakoari, eta Tobidez Zestoako Joan Kortazarrek eta emazte Katalina losako Domingo Aburrutza eskribauari.
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65. irudia. arroako
erkisketagoikoa.

Martin Perez Munoakoak auzia izan zuen Mar- ziren: Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa, Joan Martinez
tin Antxieta aitaginarrebarekin herriko alkatearen Lilikoa apaiza eta Domingo Amilibia (Joan Amilibia haraurrean, eta honek Martin Antxietaren aldeko epaia gin-maisuaren semea) (ikus [XVI. m. (41-V) 28] agiria).
eman zuen. Ahalordea zutenek Martin Perez Mu- 1541-VI-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauanoakoa korrejimenduan ordezkatuko zuten.
ren aurrean Getariako Santxa Perez Ganboakoa (Pedro
Lekuko Azpeitiko Bartolome Loiola, Pedro Uran- Ibañez Aldamarkoa kapitainaren alarguna) azaldu zen.
ga eta Pedro Ibañez Irarragakoa izan ziren. (1543. Auzia zuen Getariako Domingo Canpos zerga-biltzaile
urtetik aurrera Martin Perez Munoakoak auzia izan zenarekin, eta ahalordea eman zion Getariako Joan Lozuen Zestoako Martin Perez Artzubiagakoarekin la- pez Zarauzkoa suhiari, auzian ordezka zezan.
purretagatik) (ikus [XVI. m. (41-V) 12] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Joan Untsain (Zarauzko
- 1541-V-22an, Iraeta etxean, Esteban Eztio- bikarioa), Domingo Lizarrarats aita eta Domingo Lila eskribauaren aurrean Lizarrako Diego Martinez zarrarats semea) (ikus [XVI. m. (41-VI) 11] agiria).
Egiakoa azaldu zen. Diegok Errege Katolikoek
- 1541-VIII-3an, Zestoako Artigan, Esteban Eztiola
emanda pribilegioa zuen urtero Nafarroako erreinutik 5.000 marai kobratzeko, eta eskubide hura iloba eskribuaaren aurrean Frantzisko Enparan eta honen koiJeronimo Egiari (Migel Egiaren semeari) bizialdi- natu Frantzisko Artiga aurkeztu ziren. Frantzisko Enparako eman nahi zion. Horretarako baimena eskatu ranek koinatuari ahalordea eman zion, Domingo Garratzien errege-erreginei, eta behar ziren izapideak egi- zak zeukan kapa sal ez zezaten eta beregana zezan.
teko prokuradore izendatu zituen Migel Egia, Joan
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban
Martinez Lasaokoa (Inkisizio Kontseiluko idazkaArtiga, Domingo Gorosarri eta Martin Ipintza (ikus
ria) eta Antonio Cruzat.
[XVI. m. (41-VIII) 1] agiria).
Errege-erreginek eskea onartzen ez bazioten, Die- 1541-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrigo Martinezek lehen bezala izango zuen 5.000 maraiak
jasotzeko eskubidea. Agirian lekuko zestoar hauek izan bauaren aurrean Migel Albisu ataundarra azaldu zen.
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Ataungo Kontzejuak Migeli 12 dukat agindu zizkion
bere etxea konpontzeko, baina Ataungo Joan Gomensorok garraio-lanak egin zizkion Migeli, eta honek
ahalordea eman zion Kontzejuari 12 dukatak zuzenean kobra ziezazkion.

tik, Joan Atristain eta Domingo Intxaurregi, eta, bestetik,
Joan Martinez Etxabekoa zinegotzi nagusia. Saiazko Altuna izeneko lurretan Joan Atristainek eta Domingo Intxaurregik 240 haritz-landare aldatu zituzten, eta bakoitzagatik
10 marai (guztira 2.400 marai) ordaindu zizkien zinegotzi
nagusiak, Saiazko unibertsitatearen izenean.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Anton Arretxe eta Pedro Goienetxea (ikus [XVI.
Joan eta Domingo arduratuko ziren, beren kontum. (41-VIII) 9] agiria).
ra, hurrengo bi urtean ihartzen ziren landareak kendu eta berriak ipintzeaz. Ordainagirian lekuko hauek
- 1541-IX-4an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- izan ziren: Zumaiako Domingo Amilibia eta Zestoako
ren bidez Arroako San Joan Arbek ahalordea eman Tomas Azkona eta Asentzio Arretxe (ikus [XVI. m.
zien emazte Maria Joango Larretxeri eta anaia Joan (41-IV) 12] agiria).
Arberi. Maria Joango eta Joan, hain zuzen, San Joani
egin zizkioten zorrak kobratzen ahaleginduko ziren.
- 1541-IV-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriZordunak auzitara eramateko ahalmena zuten, eta bauaren aurrean Domingo Amas eta Katalina Aizarnaharen auzi eta desadostasunak arbitro epaileen esku tea aurkeztu ziren. Lehenago Katalinak, Aizarnateko
uzteko ere bai. Arbitroek emandako epaia edo epaiak etxean zegokion senipartea kobratuz gero, eskubide
bete egingo zituzten.
guztiak ahizpari (Domingoren emazteari) utzi zizkion
Blas Artazubiagaren aurrean egindako agiriaz. Egun
Horrez gain emazteak eta anaiak San Joan Arbe- hartan Domingok seniparteagatik 11 dukat eman zizren ondasunak saldu eta kudeatu ahal izango zituz- kion, eta Katalinak ordainagiria eman zion.
ten. Agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan
Sorazu bikarioa eta Esteban Luberriaga, eta Zestoako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri,
Fernando Amilibia. Badirudi San Joan Arbe bidaia lu- Asentzio Arretxe eta Martin Kortazar (ikus [XVI. m.
zeren batera abiatzekoa zela (ikus [XVI. m. (41-IX) (41-IV) 14] agiria).
1] agiria).
- 1541-IV-19an, Zestoako errebalean, Blas Arta- 1541-XII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Pedro Garbauaren bidez Martin Iribarrenak ahalordea eman tzia Loiolakoa eskribaua eta Aizarnako Maria Perez
zion Maria Zuube emazteari. Mariak senar-emazteei Potzuetakoa agertu ziren. Pedro Gartzia 1540. urtean
egin zizkieten era guztietako zorrak kobratuko zituen. Azpeitiko San Sebastian Soreasuko elizaren adminisZordunak auzitara eraman ahal izango zituen, eta de- tratzaile izan zen, eta ahalordea zuen Migel Martinez
sadostasunak arbitro epailen esku ipitnzeko ahalmena Olaberrikoa azpeitiar zenaren oinordekoek emanda,
ere bazuen.
haren zorrak kobratzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Pedro Goienetxea eta Anton Arretxe (ikus [XVI.
m. (41-XII) 8] agiria).

1.41. Beste zenbait ordainagiri eta tratu

Maria Perezek 11 dukateko zorra ordaindu zion
Pedro Gartziari, eta honek ordainagiria eman zion.
Lekukoetako bi Zestoako Pedro Altzolarats eta Migel Artazubiaga izan zen (ikus [XVI. m. (41-IV) 15]
agiria).

- 1541-V-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
- 1541-IV-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Saiazko unibertsitateko hauek agertu ziren: bate- aurrean, Grazia Martinez Zubiaurrekoa alarguna azaldu
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zen. Graziak ordainagiria eman zien Pedro Ibañez Aldamarkoa kapitain zenaren emazte eta alabei; izan ere, Graziaren seme Jakobo Baltzola zena Pedro Ibañezen itsasontzian erregearen zerbitzura ibili zen, eta soldatengatik
zor ziotena (6 dukat) amari ordaindu zioten.
Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
Joanes Garratza apaiza, Grazian Ezenarro eta Domingo Arrona (ikus [XVI. m.(41-V) 11] agiria).
- 1541-V-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauarengana Debako Martin Aizarnazabal-Uzkanga hurbildu zen. Zarauzko Martin Izetak 8 dukat eta 5 errealeko
zorra egin zion, eta ordaintzen ez ziolako, korrejidorearen aginduz ondasunak exekutatu egin zizkion.
Egun hartan, ordea, Zarauzko Martin Esnal fidatzaileak zorra eta 930 maraiko auzi-gastuak ordaindu
egin zizkion. Ondorioz, debarrak ordainagiria eta ahalordea eman zizkion Martin Esnali, hura dena Martin
Izeta zordunari kobra ziezaion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuriaga merioordea, Migel Artazubiaga eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (41-V) 35] agiria).
- 1541-IX-14an, Oikian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoa (Etxabegoikoaren
jabea), eta, bestetik, Bergarako Joan Santxez Osirondokoa eta Domingo Eguzkitza. Azken biek Martin
Zarralde ere ordezkatzen zuten.

66. irudia. aizarnazabalgo etxabegoikoa.

natu zuen (ikus [XVI. m. (41-IX) 16] agiria).

- 1541-XII-14an, Zestoan, bertako Frantzisko Zubiaurre alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean, Martin Iribarrena eta Maria Zuube senaremazteak azaldu ziren. Joan Gartzia Lasaokoak Maria
Zuuberekin izandako estuproagatik 36 dukat ordainJoan Martinezek Etxabegoikoa baserriaren basoe- du behar zizkion, baina Maria eta senarra 20 eta 25
tan 43 txerri zaindu eta ezkurraz gizenduko zituen hu- urte bitartekoak ziren, eta diruak gordailuan Azpeirrengo azaroko San Martin eguna arte. Gizendutako tiko Joan Martinez Lasaokoa merkatariak zeuzkan.
txerri bakoitzagatik 4,5 erreal emango zizkioten San
Onodrioz, haiek kobratzeko Martin eta Maria seMartin egunaren ondoren. Nahikoa ezkurrik ez bazegoen, falta zen zatiari zegokiona deskontatu egingo nar-emazteek eskea egin zioten Frantzisko alkateari
haien kudeatzaile edo kuradore San Joan Amilibia
zioten Joan Martinezi.
(Mariaren senidea) izenda zezan. San Joan Amilibiak
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan Baltzola, onartu egin zuen kargua, eta bere egitekoa ongi eta
Joan Atristain eta Martin Elorriaga (Debako eta Zumaiako zintzo betetzeko konpromisoa hartu zuen. Kontuak
auzotarrak). Agiria Martin Otxoa Artazubiagakoak ere si- eta ondasunen inbentarioa aurkeztuko zituen.
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67. irudia. aizarnako
Iribarrena.

San Joan Amilibiaren fidatzaile Domingo Ameznabar izango zen. Alkateak bere aginpidea erabiliz
San Joan Amilibia kuradore izendatu zuen. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta, San Joan
Amezketa, Pedro Goienetxea eta Grazian Arzallus
(ikus [XVI. m. (41-XII) 15] agiria).

1541-IV-26an eman zien Kontzejuak Domingori eta
beste zenbaiti ahalordea.

Zenbait gai aztertu zuten. Bertan Probintziak bere
gastuetarako 124.231 marai behar zituen. Partitzeko
2.317 sukalde zirenez eta egin beharreko deskontuak
eginda, sukalde bakoitzak 53,5 marai ordaindu be- 1541-XII-30ean, Zestoako errebalean, Eibarko harko zituen2.
Andres Mallabia eta Zestoako Maria Izarraga aurkeztu ziren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Hurrengo Batzar Nagusiak Arrasaten egin ziren
Mariak Andresi ordainagiria eman zion, egun har- azaroaren 14tik 24ra. Zestoako prokuradore Frantzistara arte estuproagatik, zeukaten haurraren elika- ko Zubiaurre izan zen. Zestoako Kontzejuak ahalorduragatik eta beste edozergatik zor ziona ordaindu dea 1541-XI-12an eman zion, 1.4. atalaren amaieran
ziolako.
adierazi dugunez. 2.317 sukaldek 203.397,5 marai ordaindu beharko zioten Probintziari, hau da, 88 marai
Andresek Mariari hurrengo lau egunetan urrezko sukaldeko3.
2 dukat emango zizkion, eta auzi-gastuak ere ordainduko zituen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Bestalde, Lasaoko eta Gabiolako burdinoletako
Fernandez Arreitzakoa, Domingo Bengoetxea eta Do- burdinen hamaren zaharra kobratzeko eskubidea
mingo Ereño (ikus [XVI. m. (41-XII) 27] agiria).
Orioko Antonio Eginoren eskuetara etorri zen, Lope
Lopez Zarauzkoa hil egin zelako4.

1.42. Gipuzkoako Batzar Nagusiak, etab.

Zumaian berriz, 1541. urtean hasi zen lanean ZuGipuzkoako Probintziak bere Batzar Nagusiak 1541. biaurreko errebaleko ontziola. Oikiako Igartza bururtean apirilaren 30etik maiatzaren 10a arte Tolosan dinolaren albisteak ere 1541. urteaz gerokoak dira.
egin zituen. Zestoako prokuradore Domingo Arro- Joan Ortiz Zarauzkoarena eta emazte Maria Altzana izan zen. Aurreko 1.4. atalean adierazi dugunez, garena zen5.
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