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1. 1556. URTEA
1.1. Zestoarren eta ingurukoen testamentu
eta kodizilioak

go Baltzola, Grazian Baltzola, Ana Baltzola eta Anton
Baltzola. Anton zenak Maria Anton Baltzola legezko
alaba utzi zuen.

1.1.1. Joan Martinez Baltzolakoaren testamentua
Grazian Baltzola semea Indietan zebilen, baina
- 1556-I-8an, Arroan, Martin Otxoa Ariztondokoa es- hil haren hasieratik lau urteko epean handik herrira
kribauaren bidez, Joan Martinez Baltzolakoak (Bal- itzultzen bazen, Grazian Baltzola izango zen oinordekoa. Bere emazte eta familiarekin Baltzolan bizi
tzola etxearen jabeak) testamentua egin zuen.
beharko zuen, eta bere ondasunak Baltzolan zeudenei
Hiltzen zenean Zestoako elizan, Baltzola etxekoen erantsiko zizkion.
hilobian ehortziko zuten. Han egingo zizkioten hileBaltzola baserriak ondasun hauek zituen: etxea,
tak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena, bigarren
baserri berria (Artzabaleta), ganaduak, basoak, sourteurrena eta gainerako elizkizunak.
roak, etab.
Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak asJoan Martinez aitak Graziani herenaren eta bostekatzeko, 4 erreal; Zestoako elizari urrezko 6 dukat
(elizako kapera nagusia egiteko); Aizarnako eliza- naren hobekuntza emango zion, aipatutako baldintzak
ri, dukata; Debako jurisdikzioko eliza eta baselizei, betetzen bazituen.
erreal bana; Beaingo edo Beduako San Lorente eliGrazian Baltzolak esandako baldintzak betetzen ez
zari, erreala; Sasiolako komentuari, dukata (mezak
eman zitzaten); Zestoako ospitaleari, 2 erreal; eta bazituen, Domingo Baltzola semea izango zen oinordekoa. Domingorentzat izango zen herenaren eta
Arroako ospitaleari, bi erreal.
bostenaren hobekutnza.
Zestoako elizan, Zestoako eta Aizarnako apaizek
Joan Martinez Baltzolakoarena izango zen Baltzo50 “requiem” meza emango zituzten haren arimaren
alde, eta hilobian ur bedeinkatua bota eta otoitz egin- lako ondasunen gozamenaren erdia, eta oinordekoak
go zuten. Joan Martinezen etxeko hildakoen arimen egingo zituen hiletak eta ohiko elizkizunak.
alde eta Maria Baltzolaren arimaren alde emango ziOinordekoa Grazian Baltzola bazen, Domingo
tuzten meza haiek. Arroako elizan Azkaeta etxekoen
hilobian 20 “requiem” meza emango zituen bertako Baltzolari 200 dukat emango zizkioten seniparteagatik, eta oinordekoa Domingo bazen, 200 dukat Grabikarioak.
ziani, bere seniparteagatik. Ana Baltzolari ere 200
Joan Martinez Baltzolakoak zioenez, bere tra- dukat emango zizkioten seniparteagatik.
tu, harreman eta kontuekin txostena osatuta zeukan.
Mari Anton Baltzola bilobari ere 200 dukat emanAizarnazabalgo (orduan Zumaiako) Amilibia etxeko
Domingo Amilibia jabeak zuen txostena, eta Arroako go zizkioten, baina batetik 35 dukat deskontatuz, eta,
Joan Sorazu bikarioak sinatua zen. Txostenak zioena bestetik Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoari emandako 5 dukat ere deskontatuz. 35 dukateko deskontua
beteko zuten.
Katalina Urrutiaren alaba Maria San Joanekin AnJoan Martinezek legezko emazte Maria Andres tonek izandako sexu-harremanagatik sortutako gastua
Azkaetarekin seme-alaba hauek izan zituen: Domin- ordaindu zelako egin zuen.
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1. irudia. Baltzola
baserria.

Joan Martinez Baltzolakoak Maria Perez Gaintzakoarekin Txomin Baltzola seme naturala izan
zuen, eta hari 30 dukat utzi zizkion. Joan Martinezek
Maria Beltran alaba naturalari (Martin Olaskoagaren
emazteari) 15 dukat eman zizkion.

zizkioten ohiko elizkizunak, Pedroren Joan semea
Grazia Otaolarekin urte eta hil hartan ezkondu zenean
egindako kontratuaren arabera. 16 meza emango zituzten Arroan haren arimaren alde.

Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak asDomenja Arbe hiltzen zenean, Baltzolakoek egingo katzeko erreal erdia; Joan Zugastik zor zizkion 15
zizkioten hiletak eta elizkizunak, Baltzolakoei eta ba- erreal Arroako elizarentzat; Itziarko elizarentzat
erreala; eta Debako jurisdikzioko elizentzat erreal
tez ere Grazian Baltzolari, egindako zerbitzuengatik.
erdi bana.
Joan Martinez Baltzolakoak testamentu-betearazle
Ondoren, Pedro Leizaolak kobratzeko zeuzkan zohauek izendatu zituen: Aizarnazabalgo Domingo
Amilibia, Zestoako Pedro Altzolarats eta Domingo rrak eta zordunak izendatu zituen. Hauek ziren: Joan
Zigaran, hainbat karga ikatz garraiatzeagatik, teilak
Baltzola semea.
(Beduatik Zigarana), burdinak (Beduatik ArroakolaTestamentuan lekuko hauek izan ziren: Arroako ra) eta beste zenbait gairen garraio-lana egiteagatik;
Joan Sorazu bikarioa eta Domingo Amilibia (ikus Joan Zigaranek berak beste 6 dukat garraio-lanengatik, maileguz hartutako beste 20 dukat, egurrengatik,
[XVI. m. (56-I) 4] agiria).
etab.
1.1.2. Pedro Leizaolaren testamentua
Pedro Leizaolaren beste zenbait zordun hauek zi- 1556-I-23an, Arroako Zebainerreka etxean, Esteban ren: Joan Igartza zezenkoagatik, Igartzako serora eta
Eztiola eskribauaren bidez bertako Pedro Leizaolak Arroako bikarioa.
testamentua egin zuen.
Pedro Leizaolak bi zaldi eta ganadua zituen etxean,
Hiltzen zenean Arroako San Esteban elizan ehor- aipatutako ezkontza-kontratuaren arbera. Zorrak ere
tziko zuten, bere etxearen hilobian, eta han egingo bazituen, eta zerrenda eginda utzi zuen. Hartzeko-4-

(1556)

2. irudia.
Arroaerrekako
Leizaola.

dunak hauek ziren: Kristobal Areitzaga, Joan Perez
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Lilikoa, Fernando Sorazabal, Ana Baltzola, Migel Arroako Joan Igartza eta Fernando Sorazabal (ikus
Zubeltzu, Martin Diaz, Pierres Arizperen emaztea [XVI. m. (56-I) 21] agiria).
(arropak josteagatik), Santxo Goikoetxea, Petri Sara,
Paskuala Artzubiaga, etab.
1.1.3. Nikolas Martinez Egiakoaren eta Maria
Beltran Iraetaren kodiziloa
Pedro Leizaolak zioenez, Grazia Otalorarekin
ezkondutako Joan Leizaola seme zaharrenaz gain, - 1556-I-30ean, Iraetako jauregian, Domingo AmiMartin Leizaola semea eta Ana Leizaola alaba zi- libia eskribauaren aurrean bertako Nikolas Martinez
tuen. Hauek adinera heltzen zirenean, Joan Zigara- Egiakoa jauna eta Maria Beltran Iraeta andrea azaldu
nek 10na dukat emango zizkien seniparteagatik, eta ziren.
Ana alabari jantzitako ohea, eta etxean zituen ardi eta
ahuntzak utzi zizkion. Etxeko zaldi bat Martinentzat
Bai Nikolas Martinezek eta bai Maria Beltran emazizango zen, eta bestea Anarentzat. Pedro Leizaolak teak, lehenago, osasunez ongi zeudela, beren testamenzeukan oihala ere bi seme-alaba gazteentzat izango tu itxiak eginak zituzten. Nikolas Martinezek Nafazen.
rroako Lizarran egin zuen, Joan Albizu eskribauaren
aurrean, 1554-IX-20an, eta Maria Beltranek, Iraetako
Maria Saustin Ermukoari sagar-landareengatik 8 jauregian, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean,
erreal ordaintzea ere agindu zuen Pedrok. Testamentu 1555-III-30ean. Beren testamentuak ontzat eman zibetearazle Joan Leizaola seme zaharrena eta Joan Zi- tuzten.
garan izendatu zituen. Gainera Joan Zigaran, Martin
eta Ana seme-alaben prokuradore izango zen.
Ondoren, senarrak eta emazteak herentziaz, erosketak eginez eta beste bide batzuetatik, bai Gipuzkoako
Pedro Leizaolak herenaren eta bostenaren hobe- eta bai Nafarroako ondasunak ugaldu egin zitzaizkien.
kuntza eman zion Joan Leizaola seme zaharrenari. Horregatik kodiziloa egin zuten. Gipuzkoako ondaGainera baliogabetu egin zituen lehenago egindako sunak Nikolas Iraeta legezko seme zaharrenarentzat
testamentuak.
utzi zituzten, eta Nafarroako ondasunak Ortuño Egia
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legezko bigarren semearentzat. Bai seme zaharrenak 1546-IX-9an egin zuen (ikus [XVI. m. (46-IX) 11]
eta bai bigarrenak, ezingo zituzten maiorazkoko on- agiria).
dasunetatik kanpo erabili, eta beti Iraetako maiorazkoko ondasunei atxikita geratu ziren. Beraz, ezingo
Amak testamentuan agintzen zuenez, seme-alaba
ziren saldu, aldatu, trukatu edo besterendu.
bakoitzari seniparteagatik urrezko 150 florin emango
zizkieten. Seme-alabaren bat legezko seme-alabarik
Nikolas Martinezek eta Maria Beltran Iraetak, be- gabe hiltzen bazen, 150 florinak Joan Perez Idiakaitzren testamentuetan, Frantzisko Iraeta eta Maria Irae- Lilikoa aitari itzuliko zizkioten, eta hau bizi ez bazen,
ta seme-alabei beren seniparteak agindu zizkieten. Liliko oinordekoari.
Nikolas Martinezek eta Maria Beltran emazteak elkarri ahalordea eman zioten, bata hil eta bizirik irauten
Maria Joango amak Liliko oinordekoari herenaren
zuenak kodizilo bidez Frantziskori eta Mariari zeriz- eta bostenaren hobekuntza eman zion. Migel Perez Likion diru-kopuruak seniparteetan gehitzeko.
likoari amaren testamentuak zioena hitzez hitz argitu
zion eskribauak, eta Migel Perezek onartu egin zuen.
Kodizilioan lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza, Joan Zubeltzu eta Domingo Ibarrola
Maria Joango Zuatzola hil ondoren, 1549-X-4an
(ikus [XVI. m. (56-I) 30] agiria).
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aitak testamentua egin
zuen. Bide batez, hainbat ondasun lotuz Liliko maiorazkoa sortu zuen (ikus [XVI. m. (49-X) 4] agiria).
1.1.4. Migel Perez Lilikoak aitaren eta amaren
testamentuak onestea
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak bere oinordeko Joan
- 1556-II-17an, Zestoako Lili dorretxean, Esteban Eztiola Perez Lilikoa (Migel Perez Lilikoaren anaia zaharrena) izendatu zuen. Hari eman zion maiorazkoa, heeskribauaren aurrean Migel Perez Lilikoa azaldu zen.
renaren eta bostenaren hobekuntza eginda. Anai-arreMigel Perez, hain zuzen, Joan Perez Idiakaitz-Li- bak mantendu beharra zeukan Joan Perez Lilikoak.
likoaren eta Maria Joango Zuatzola zenduen semea Gainera, Maria Joango Zuatzola amak seme-alaba
zen. Maria Joango Zuatzola amak bere testamentua bakoitzari agindutako 150 florinak ordainduko ziz-

3. irudia. Lili eta
Lilibea.
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4. irudia. Akoako
Goikoetxeko
ganadutegia.

Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askatzeko erreala; Aizarnako elizari dukata; Zestoako
elizari dukat erdia; eta Santa Engrazia ermitari 4
Gero, Joan Perez Lilikoak Migelen anaia Martin erreal.
Perez Lilikoa izendatu zuen oinordeko. Migel Perez
Aizarnako elizan hiru aldiz 30 “requiem” meza
Lilikoak onetsi eta berretsi egin zituen amaren testamentua eta aitak Liliko maiorazkoa sortuz egindakoa. (hilobian errespontsua errezatuz) emango zituzten haGainera, adinez 25 urte eta 14 urte bitartekoa zelako, zin ren arimaren alde.
egin zuen testamentu haiek ziotena bete egingo zuela.
Bere Katalina Martinez Akoakoa, Ana Martinez
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztio- Akoakoa eta Domenja Martinez Akoakoa alabei bina
la semea, Joan Ipintza eta Grazian Etxeandia (ikus ohe eman zizkien.
[XVI. m. (56-II) 20] agiria).
Alaba Grazia Martinez Akoakoari (Arretxeko andreari) soineko urdina eman zion. Maria Martinez
1.1.5. Maria Martinez Goikoetxekoaren
Goikoetxekoak bahituran hartuta harizko arropak zitestamentua
tuen, eta zorrak kobratutakoan bakoitzari bere arro- 1556-II-21ean, Akoako Aurrekoetxean, Este- pa edo arropak itzuli egingo zitzaizkion. Ereñoko
ban Eztiola eskribauaren bidez Maria Martinez Goi- andreari burko-estalkia emango zioten, 4 errealeko
koetxekoak (Joan Martinez Akoakoaren emazteak) zorra ordaintzen zuenean.
testamentua egin zuen.
Testamentu-betearazle Joan Martinez Akoakoa
Hiltzen zenean Aizarnako elizan lurperatuko zu- senarra eta Ana Martinez Akoakoa (edo Aurreten, Aurrekoetxearen hilobian, hau da, Joan Martinez koetxekoa) serora izendatu zituen. Oinordekoa izenAkoakoa aitaginarreba ehortzita zegoen hilobian. Han datzeko Domingo Baltzolaren eta bere emaztearen
arteko ezkontza-kontratuak zioena beteko zen.
egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.
kion. Migel Perez Lilikoari hitzez hitz argitu zion eskribauak testamentuan aita zenak zioena.
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54 dukat (zilarrezko bi katilu bahituran); Martin Arano, 2 dukat; Katalina Ipintza eta San Joan Artazubiaga
semea, dukata; Martin Perez Izagirrekoaren ondorengoak, 12 erreal (Pedro Mexiaren bidez); Ana Amezketa, 3 dukat; Joan Avila nafarra, 12 erreal; Arragako
maizter Joan Oliden, 7 dukat eta 5 erreal; San Joan
1.1.6. Blas Artazubiagaren eta Maria Joan
Artazubiagaren Maria Perez Olazabalgoa alarguna,
Mendaro emaztearen testamentua
urrezko dobloia (damaskozko ehuna bahituran); Za- 1556-III-2an, Zestoako Ariztondo etxean, Domingo rauzko Beltran Mendia, dukata; Maria Antxieta, 13
Amilibia eskribauaren bidez, Blas Artazubiaga eskri- erreal; Sebastian Elorregi, 3 erreal; Esteban Eztiola,
bauak eta emazte Maria Joan Mendarok testamentua 5,5 erreal (Akoabarreneko agiriengatik); Grazia Ibañeta, 8 erreal; eta Azpeitiko Domenja Lasao, 9 erreal.
egin zuten.

Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Esteban
Eztiola semea, Martin Zubiaurre (Akoabarrenekoa)
eta Arretxeko Joan Agirre (ikus [XVI. m. (56-II) 24]
agiria).

Senar-emazteek zituzten beste zordun eta kobratzeko zor batzuk hauek ziren: Domenja Akoa (Anton
Altzolaratsen alarguna), dukata (“misizarea” bahituran); Esteban Akertzaren oinordekoa, 11 erreal;
Azkoitiko Joan Martin Olano, 2 dukat; Lope Ernataritzen oinordekoak, 6,5 erreal; Martin Acosta eta Pe1.1.6.1. Blas Artazubiagak eta emazteak emandako limosnak dro Acosta harakinak, 8 dukat; Domingo Fernandez
Dornutegikoa, 6 dukat; Ana Ipintza, 4 dukat; Grazian
Senar-emazteek limosna hauek utzi zituzten: Zes- Ezenarro, 4 dukat; Domingo Amilibia eskribaua, 12
toako elizari eta Aizarnakoari, bina dukat; Aitzeko dukat (Martin Perez Lilikoaren oinordekoa zelako);
Santa Engrazia ermitari, dukat erdia; Zestoako ospi- San Joan Artazubiaga, 4 dukat; eta Maria Martinez
taleari, dukat erdia; eta gatibu kristauak askatzeko, 4 Baltzolakoa, 12 dukat.
erreal.
Blas Artazubiagak Grazia Ibañetari 3 dukateko zoHiltzen zirenean, haien arimen alde Zestoako eta rra barkatu egin zion, haren arimaren alde otoitz egin
Aizarnako elizetan bi aldiz 30 meza emango zituzten, zezan.
Aizarnakoak Pedro Arretxe erretoreak eta Domingo
Urbietak, eta Zestoakoak Joanes Garratzak eta Joanes 1.1.6.3. Blas Artazubiagaren beste zordun eta kobratzeko
Ibañetak.
zor batzuk
Hiltzen zirenean Zestoako elizan, Ariztondo etxearen hilobian ehortziko zituzten. Han oinordekoak
hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena egingo zizkien. San Frantziskoren
abituaz hobiratuko zituzten.

Itziarko elizari eta Arroako Santa Ana elizari, bina Hauek ziren: Maria Perez Idiakaizkoaren oinordekoak,
erreal eman zizkieten, eta Zumaiako San Pedro elizari 7 dukat eta 4 erreal; Itziarko Maria Artzuriaga, 34
dukata, bi “requiem” meza abestu eman zitzaten.
dukat eta 2,5 erreal (Gurutzeagako etxe eta baratzeagatik), Zumaiako Maria Martinez Urangakoa, liburuan
azaltzen zena; Maria Martinez Lilikoa, 7 dukat, 6 erreal
1.1.6.2. Blas Artazubiagaren zordunak eta kobratzeko
eta txanpon bat; Martin Ondalde gaztea, 2 kintal burdizorrak
na; Martin Gorosarri, liburuak zioena; Joan Fernandez
Asko ziren Blas Artazubiagari zorra ziotenak. Hona Olaberrikoa eta fidatzaileak, 6 dukat.
hemen batzuen izenak eta zorrak: Katalina Altzelai
Blas Artazubiagak zioenez, oso gaixo zegoen eta
(Joan Fernandez Arreitzakoaren alarguna), 19 erreal;
Maria Anton Indo, Martin Ganbara senarra eta semea, ezin zuen zordunen zerrenda osatzen jarraitu, baina
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bere bi liburutan zehatz-mehatz idatzita zegoen behar
zen informazioa.
Fernando Olazabal mediku zenak, 20 kintal burdina zor zizkion, baina seme Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak egin zizkion lanengatik zorra
barkatu egin zion.
Blas Artazubiagak auzia zuen Esteban Eztiola
eskribauarekin, Joan Otxoa Gorosarrikoaren Joan
Aranburu oinordekoagatik. Blasek auzia nola bideratu adierazi zuen, eta azkenean, oinordekoak zorra
kobratuko zuen, bazegokion.
1.1.6.4. Blasen eta emaztearen oinordekoaren herentzia eta
alaben senipartea

Blas Artazubiagak eta Maria Joan Mendaro emazteak,
Martin Otxoa Ariztondokoa legezko semeaz gain, legezko hiru alaba zituzten. 1555-VII-2an, Zumaiako
Joan Ramos Elorriagakoa eskribauaren aurrean haien
oinordetza eta seniparteari buruzko aginduak eman
zituzten. Legezko hiru alabak Maria Artazubiaga, Katalina Artazubiaga eta Grazia Artazubiaga ziren.
5. irudia. Zestoako Gurutzeaga.

Maria Artazubiaga moja zegoen Azpeitiko Sortzez Garbiaren komentuan, eta hari bere garaian dotea eman zioten. Beste bi alabei 224na dukat, zilar
landuzko 4 marko (pisua), eta Grazia Artazubiagari 6
behi ere bai. Katalina Artazubiaga Martin Andikanoren emaztea zen.

Domingo Artazubiaga zenak (Blasen seme zenak),
Maria Artazubiaga alaba naturala izan zuen, eta Blasek eta emazteak (aiton-amonek) 20 dukat eman zizkioten ezkon zedin.

Hiru alabek, Zumaiako Joan Mendaro bikarioak 1.1.6.5. Oinordekoa, testamentu-betearazleak, lekukoak eta
eta Martin Andikanok onartu egin zuten agindu ziete- kodiziloa
na, zin eginez eta eskubideak Martin Otxoa Ariztondokoa oinordekoari utziz.
Blas Artazubiagak eta emazteak Martin Otxoa Ariztondokoa semea izendatu zuten oinordeko unibertsal,
Horrez gain, Blasek Aizarnako Gregorio Aranori eta herenaren eta bostenaren hobekuntza emana zio3 dukat zor zizkion. Azpeitiko Sortzez Garbiaren ko- ten lehendik.
mentuari 2 dukat eman zizkion. Beste 6 dukat alaba
Maria mojaren abitu eta arropak egiteko ziren.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituzten:
Martin Otxoa Ariztondokoa semea, Joan Olazabal,
Blas Artzazubiagaren Maria San Joan Artazubia- Martin Perez Artzubiagakoa eta Zumaiako Joan Mengakoa alaba naturalari Zestoan zuen txabola utzi zion. daro bikarioa.
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Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Aizarnako ko, erreala; eta Sasiolako San Frantzisko komentuari,
Pedro Arretxe erretorea, Joan Perez Altzolaraskoa eta erreala.
Joan Ganbara.
Arroako Joan Sorazu bikarioak 10 meza emango
Egun berean, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, zituen Domekaren arimaren alde, eta Simon Arriaga
Blas Artazubiagak testamentuari kodiziloa erantsi zion. batxilerrak beste 10 meza.
Zestoako eta Zarauzko Joan Aranburuk zor zizkion 20
Domeka Sorazabalek 10 dukat eman zituen betiko
dukat barkatu egin zizkion Blasek, baina gainerako zozentsuan ipin zitzaten, eta hark emandako errentarerrak indarrean jarraitu zuen.
kin Arroan bikario zegoenak mezak emango zituen.
Blasen iloba izan zen Maria Iñigez Sasiolakoa, eta
Domeka Sorazabalek hauek ematea agindu zuen:
honen anaia Anton Sasiolaren administratzailea zen
Blas Artazubiaga. Bere alaba Maria Martinez Artazu- Katalina Azkueri mantelina, gona bat eta 3 erreal;
biagakoaren seme-alaben alde Errodrigo Sasiolaren Maria Perez Etxenagusikoari soineko zaharra eta
ohial-zatiak; eta Txana Zuriari 2 erreal.
eta beste zenbaiten aurka auzietan lan egin zuen
Maria Iñigezen aita Iñigo Ibañez izan zen, eta Deban dorretxea eta Arraga baserria zeuzkan. Dorretxe
hartara Maria Martinez Artazubiagakoak 600 dukat
baino gehiago eraman zituen.

Domekaren aginduz, Zebainerrekarako eta Sorazabalerako 2 dukat emango zituzten, haren arimaren
alde erabil zitzaten.

Domeka Sorazabalek jasotzeko zituen zorrak eta
Etxe hartan Blas Artazubiagari zegokion partea zordunak ere zerrendatu zituen. Hauek ziren: Maria
Martin Otxoa Ariztondokoak nola bideratu ere adie- Goienetxeak, dukat bat eta 4 erreal; Joan Etxeak 9
razi zuen, Grazia Igartza eta Maria Martinez Goiena- erreal; Ana Kutrulok, 6 erreal; Maria Loietak, 3 edo 4
gakoa ere kontuan hartuz (ikus [XVI. m. (56-III) 3] erreal; Joan Armendiak, diru-kopuru bat; Maria Munoak, erreal bat; Maria Otxoa Oriokoak? 2 erreal eta
agiria).
imina garia; Irure etxekoek, 10,5 erreal; Maria Belez
Elordikoak, 5,5 erreal; Larretxebeko Joanesen emaz1.1.7. Domeka Sorazabalen testamentua
teak, 13 txanpon; Martolo Larretxeren emazteak, 6
- 1556-III-26an, Arroan, Zestoako Martin Otxoa Ariz- erreal (mantelina eta zoronga bahituran hartuta); eta
tondokoa eskribauaren bidez Domeka Sorazabalek Zebainerrekako Fernando Sorazabalek, 9 dukat (zilarrezko platera bahituran).
testamentua egin zuen.
Domeka, hain zuzen, Arroako Santa Ana elizako
serora zen, eta hiltzen zenean bertan (aitona-amonak
zeuden hilobian) ehortziko zuten. Han egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrea, urteurrena eta
bigarren urteurrena.

Domekaren beste zenbait zordun eta kobratzeko
zorrak hauek ziren: Zestoako Pedro Ipintza, 7 erreal;
Beduako andrea, 8 dukat; Gartzia Arteaga, 15 dukat;
Joan Zugasti, dukat erdia; eta Areitzagagoienekoak,
dukata (zilarrezko katea bahituran).

Limosna hauek eman zituen: Arroako elizari, 2
dukat; Itziarko elizari, dukata; Debako elizari erreala
eta ohe-estalkiak; Elorriagako San Sebastian elizari,
erreala; Beaingo San Lorente eta Indanetako San Martin ermitei erreal erdi bana; gatibu kristauak askatze-

Domeka Sorazabalek beste ondasun hauek ere
bazituen: zilarrezko katilua; Maria Saustin Ermuari
emateko 6 dobloi; Domenja Ibarrolak eman zizkion
4 erreal; 5 izara, 3 burko eta 2 zoronga; Joan Sorazuk
zor zion dukata (urrezko 4 koroa bahituran zituen);
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Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak aseta bikarioaren urrezko 4 koroa, dobloia eta 4 dukat
katzeko erreala; Arroako elizari dukata; eta Beaingo
errealetan.
San Lorente, Elorriagako San Sebastian eta Itziarko
Igartzako serorari mantelina, galdara, zartagina, elizei erreal bana.
etab. eman zizkion. Halaber, Joan Sorazu bikarioari
Arroako San Esteban elizan 60 “requiem” meza emanDomekak bere ohea eman zion.
go zituzten Maria Perez Olidengoaren arimaren alde.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen:
Probintziatik kanpo zebilen Joan Oliden semeak
Arroako Joan Sorazu bikarioa, Domingo ArretxeEtxenagusia eta Joan Etxenagusia semea. Domekaren Maria Perezi zilarrezko katilua eta 4 dobloi gordeondasunen oinordeko unibertsal Joan Sorazu bikarioa tzeko utzi zizkion, eta itzultzen zenean eman egingo
izango zen, eta lehenago egindako testamentu guztiak zizkioten.
baliogabetu egin zituen.
Joan Oliden semeari zezenkoa, biga eta hiru ahari
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Simon eman zizkion. Joan Olidenek erositako upela, sagarArriaga (Zestoako bikarioordea), Tomas Sasiola apai- doz beteta itzuli egingo zioten, eta errementari-tresza eta Joan Arbe? (ikus [XVI. m. (56-III) 33] agiria). nak ere bai.
1.1.8. Maria Perez Olidengoaren testamentua

Esteban Oliden semeari bi txerri eta behia txahalarekin eman zizkion. Maria Joango Oliden eta Ma- 1556-III-29an, Arroako Oliden baserrian, Esteban dalena Oliden bilobei Maria Perezek erabiltzen zuen
Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Olidengoak ohea eman zien, eta Maria Joangori kutxa larruztatua
ere bai.
testamentua egin zuen.
Hiltzen zenean Arroako elizan, Oliden etxearen hilobian, ehortziko zuten. Han egingo zizkioten hiletak
eta elizkizunak Oliden baserria zeukatenek.

Olidengo Joan Akertzari eta Lopeitza Oliden
emazteari, Flandesko kutxa handia utzi zien. Lopeitzari gona berdea eta ohea eman zizkion.

6. irudia. Arroako
Zebainerreka.
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7. irudia. Arroako
Oliden eta Olidenaundi.

Maria Joango eta Madalena Oliden bilobei 3 ardi dres Errementariren emaztearentzat); eta Joan Akerutzi zizkien. Katalina Oliden alabaren Maria Oliden tza suhiari 4 dukat (ikus [XVI. m. (56-III) 34] agiria).
bilobari 3 ardi beren arkumeekin utzi zizkion. San
Joan Gorriaranen emazteari (bere alabari) 3 ardi, ane- 1.1.9. Maria Joanez Sorazukoaren testamentua
ga artatxikia eta garia eman zizkion.
- 1556-IV-7an, Arroako Zugasti baserrian, Esteban
Joan Oliden seme eta errementariari urdaia utzi Eztiola eskribauaren bidez, Maria Joanez Sorazukoak
zion, eta Katalina alabaren Maria Oliden alabari ohe- testamentua egin zuen.
jantziak ere bai.
Hiltzen zenean Arroako elizan ehortziko zuten
Andres Errementariren emazte Maria Oliden ala- Zugasti etxearen hilobian, eta han egingo zizkioten
bari 3 ardi eta beren arkumeak eman zizkion. Arroako ohiko hileta eta elizkizunak.
ospitaleari ohe-jantziak utzi zizkion.
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askaMaria Perez Olidengoak testamentu-betearazle tzeko erreala; Arroako elizari 2 dukat; Itziarko elizari
hauek izendatu zituen: Joan Akertza suhia eta honen dukata; Elorriagako San Sebastian elizari erreala; eta
emazte Lopeitza Oliden alaba. Oinordeko unibertsal Debako lurretako gainerako ermitei erreal erdi bana.
ere, Lopeitza Oliden izango zen.
Arroako elizan 50 “requiem” meza errezatuko ziLekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztio- tuzten Maria Joanezen arimaren alde Arroako apaizek.
la semea, eta Arroako Esteban Oliden Arbekoa eta Beste 6 meza ere bai garbitokiko arimen alde.
Frantzisko Akertza Olidengoa.
Ondoren honako ondasun hauek eman zituen: MaJarraian, leku berean, Maria Perez Olidengoak ja- ria Zugasti alabari 30 dukat eta 2 ohe; Migel Zugasti
danik emanak zituen diru eta ondasunak aipatu zituen: semeari 50 dukat eta marko bateko zilarrezko katilua;
Esteban Oliden Arbekoari 12 dukat Joan Errementa- Frantzisko Zugasti semeari 20 dukat; herriko behartsuei
riri emateko; soineko baten prezioa alabarentzat (An- bere arropa zaharrak; eta Arroako ospitaleari 2 erreal.
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8. irudia. Itziarko
Sorazutxiki.

Maria Joanez Sorazukoak beste gauza hauek ere
eman zituen: oihalezko gainjantzia eta belusezko mahukak, elizan Santa Anak zuen aldarean ipintzeko;
soineko morea, hura saldu eta Andre Mariaren jaiegunetan meza abestuak eman zitzaten; eta Ana “Zuria”ri
zin eginda eskatzen zuena.

Arroako elizan bertako apaizek 100 “requiem”
meza emango zituzten: 20 meza Martin Azkaeta seme
zenaren arimaren alde, eta gainerakoak etxeko hildakoen arimen alde. Meza bakoitzeko erreal erdia ordainduko zuten. Sasiolako San Frantziskoren monasterioan ere beste 12 “requiem” meza emango zituzten.

Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak asTestamentu-betearazle Joan Sorazu anaia bikarioa
eta Joan Zugasti senarra izendatu zituen. Oinordeko katzeko bi erreal; Arroako elizari 4 dukat; Itziarko
unibertsal Domingo Zugasti semea izendatu zuen. elizari dukat erdia; eta Debako elizari eta honen mendekoei erreal bana.
Herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion.
Ondoren Maria Joanez Azkaetakoak zituen zoLekuko hauek izan ziren: Tomas Sasiola apaiza,
Asentzio Etxabe eta Grazia Otalora (ikus [XVI. m. rrak aipatu zituen: Domenja Goienetxeari 12 erreal (2
izara bahituran izanik), eta beste kopuru bat Martin
(56-IV) 6] agiria).
Azkaeta seme zenaren zorragatik (zilarrezko katilua
1.1.10. Maria Joanez Azkaetakoaren testamentua bahituran); eta Maria Perez Gaintzakoari 3 dukat eta
3 erreal (zilarrezko katilua bahituran).
- 1556-V-4an, Arroako Azkaetaaundi baserrian, berMaria Joanezek ondasun hauek ematea agindu
tako Maria Joanez Azkaetakoa alargunak Zestoako
Esteban Eztiola eskribauaren bidez testamentua egin zuen: Domenja Azkaeta eta Ana Azkaeta bilobei, ohe
bana; Zumaiako Madalena Areitzagari soineko belzuen.
tza; eta Arroako ospitaleari oheko ehunak.
Hiltzen zenean Arroako elizan, Azkaeta etxearen hiMaria Joanez Azkaetakoak testamentu-betearazle
lobian, ehortziko zuten. Han egingo zizkioten hiletak,
hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta gainerako hauek izendatu zituen: Maria Martinez Azkaetakoa
bilobaren Andres Etxabe senarra eta Arroako bikario
elizkizunak.
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9. irudia. Arroako
Azkaeta.

Joan Sorazu. Grazia Lizarrarats errainak bere testamentuan agindutakoa ere bete egingo zuten.

Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askatzeko 2 erreal eta Zestoako elizari 9 erreal.

Andres Etxanizek 40 dukat emanak zituen ZesMaria Joanezek lehenago bere ondasunak lehenbizi Martin Azkaeta seme zenari eman zizkion, eta gero toako hiribilduan emaztearen etxea berreraikitzeko.
Andres Etxabe eta emazte Maria Martinez Azkae- Halaxe egingo zuten Grazia Egaña emaztea haurdun
takoari. Haien agiriak onetsi eta berretsi egin zituen. bazegoen. Haurdun ez bazegoen, edo jaiotako umea
testamentua egin gabe hiltzen bazen, 30 dukat jasoko
Bere oinordeko unibertsal Maria Martinez Azkae- zituen emazteak, horretarako Grazia urtebetean alartakoa biloba izendatu zuen, eta herenaren eta bostena- gun mantenduko zen. Geratzen ziren beste 10 dukatak
ren hobekuntza eman zion. Lehenago egindako testa- Andresen hileta eta elizkizunetarako izango ziren.
mentu guztiak baliogabetu egin zituen.
Andres Etxanizi beste 40 dukat eman behar zizLekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Arta- kion Migel Etxaniz anaiak. Grazia emazteak semerik
zubiaga, Zumaiako Tomas Sasiola apaiza eta Arroako edo alabarik ez bazuen, 20 dukatekin zentsua ezarriko
zen, eta urteko dukat bateko errentarekin abestutako
Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (56-V) 5] agiria).
bi meza nagusi emango zituzten: iraileko Andre Mariaren egunean eta Eguberrietan.
1.1.11. Andres Etxanizen testamentua
Graziak alargun izateari uzten bazion, diru haiekin
- 1556-V-28an, Zestoako Artigabekoa etxean, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Andres Etxaniz bide- zer egin ere zehaztu zuten.
harriztatzaileak (Grazia Egañaren senarrak) testamenAndres Etxanizek bere beste ondasunak honela batua egin zuen.
natu zituen: Maria Asentzio Portu-Agirreri 5 dukat;
Hiltzen zenean Zestoako elizan, emaztearen etxe- Alegiko Joan Sanper jaunari tafetazko galtzak, soinekoek zuten hilobian ehortziko zuten. Han egingo ziz- koa eta kapelua; Bidaniko Martin Aburrutzari 4 dukat
kapa egiteko (Albizturko Pedro Otxoa Urkidikoari 3
kioten ohiko hileta eta elizkizunak.
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Maria Aniza gaixo zegoenean, 1554-I-21ean,
dukat kobratuta); Domingo Etxaniz anaiari galtzak;
Joan Etxaniz anaiari laneko tresneria; eta Pedro Ega- Arroako Armendi etxean testamentua egin zuen. Orduan eskribau Esteban Eztiola izan zen, eta lekuko
ña koinatuari 2 kapelu.
hauek izan ziren: Joan Sorazu (Arroako bikarioa),
Ondasun hauek ere utzi zituen: 2 galtza pare; belu- Domingo Arretxe-Etxenagusia, Ramos Amilibia, Essezko kapa bat; soineko beltza; balezta; alkabuza bere teban Luberriaga eta San Joan Luberriaga.
ontziaz eta ontzitxoaz; ezpata; sastakaia; eta larruzko
Maria Aniza Lasao geroztik sendatu egin zen, eta
uhalak.
egun hartan, aipatutako testamentua eta eginda eduAndresek bere testamentu-betearazle hauek izen- ki zitzakeen kodizilo eta txostenak baliogabetu egin
datu zituen: Grazia Egaña emaztea, Ana Artiga sero- zituen. Bere seme Domingo Armendia testementuan
emandako aginduetatik libre utzi zuen.
ra, Joan Etxaniz anaia eta Migel Etxaniz anaia.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Andres Etxanizek bere oinordeko emazteak izango zuen umea izendatu zuen, eta hori hiltzen bazen, semea, Joan Ugarte apaiza eta Esteban Luberriaga.
Migel, Joan eta Domingo Etxaniz anaiak izango ziren
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaoinordeko.
ren bidez Arroako Joan Armendiak testamentua egin
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Gabriel zuen.
Artzubiaga, eta Simon Arriaga eta Joanes Garratza
Hiltzen zenean Arroako elizan Armendi etxeak
apaizak (ikus [XVI. m. (56-V) 28] agiria).
zuen hilobian ehortziko zuten. Han egingo zizkioten
ohiko hileta eta elizkizunak.
1.1.12. Maria Aniza Lasaoren testamentua
baliogabetzea. Joan Armendiaren testamentua
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak as- 1556-VII-22an, hau da, Madalena egunean, Arroan, katzeko erreala, eta Arroako elizari 3 erreal. Arroako
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Aniza elizan 6 “requiem” meza emango zituzten haren arimaren alde.
Lasao eta bere senar Joan Armendia azaldu ziren.

10. irudia. Arroagoiko
Armendi.
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Joan Armendiak zituen zor batzuk hauek ziren:
Maria Beltran Iraetari 34 dukat ganadutan; eta Maria
Aniza Lasao emazteak 27 dukat; Ana Elorriaga koinatari 40 dukat eta erreala; Maria Armendia arrebari 10
dukat (nahiz eta senipartea kobratuta egon); Ermuko
Maria Sebastian Elorriagari dukat batzuk; Martin
Erandiori 2 dukat; Zumaiako Joan Gartzia Villafrancakoari 16 erreal; eta Azpeitiko Joan Uranga jostunari
63 erreal, oihal eta arropengatik.
Joan Armendiaren beste zordun eta zor batzuk
hauek ziren: Mutrikuko Brigida Berriatua alarguna,
10 dukat; Debako Joan Elbuno?, dukata; Joan “Gorri” Lizasoeta zena, diru-kopuru bat; Pedro Ausoroetxea zena eta Grazia Lopez Altzolaraskoa, 17,5 errreal
(eraztuna bahituran zela); Maria Beltran Iraeta, 712
dukat; eta Maria Beltran Iraeta bera, 16 anega gari eta
4 anega artatxiki.
Joan Armendiak agindu zuenez, Iraetako etxeari
zorra ordaintzeko Armendi baserria eta bere ondasunak balioesteko aditu hauek izendatu zituen: Domingo Arretxe-Etxenagusia, San Joan Amilibia, Joan
Martinez Akoakoa zaharra, Joan Uzkanga eta Domingo izeneko zumaiarra. Maria Beltranek bere adituak
izendatuko zituen.

Joan Armendiak aitortu zuenez, Armendiko etxekoandre Maria Aniza Lasao izango zen, eta seme-alabek obeditu egingo zioten.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Maria Aniza Lasao emaztea eta Domingo Armendia semea. Bere oinordeko seme-alabak izango ziren, hau
da, Domingo Armendia, Katalina Armendia, Ana Armendia eta Madalena Armendia. Maria Anizak semealabetako bat hautatu eta hari emango zion herenaren
eta bostenaren hobekuntza.
Lehenago egindako beste testamentu guztiak
baliogabetu egin zituen Joan Armendiak, eta testamentuan lekuko hauek izan zituen: San Joan
Ugarte apaiza, Esteban Luberriaga eta Zestoako
Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56-VII)
18] agiria).
1.1.13. Martin Acostaren testamentua
- 1556-IX-3an, Zestoako errebalean, Joan Ganbararen
etxean Martin Acosta harakina ohean gaixo zegoen.
Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez testamentua egin zuen.

Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten,
Joan Armendiak zioenez, Maria Aniza Lasaorekin Maria Indo emazte zena zegoen hilobian. Han egingo
ezkondu zenean, honen Martin Gartzia Lasaokoa anaiak zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurresenipartea ordainduta, dotearekin etorri zen Armendi ba- na eta bigarren urteurrena.
serrira. 160 kintal burdina, 4 ohe oso (2 zetaz landuak eta
2 kotoiz landuak), zilarrezko katilua, kutxa eta arropak
Aizarnako elizan 50 meza errezatu eta abestutako
ekarri zituen. Horrez gain Maria Anizak Pedro Ausoroe- 20 “requiem” meza emango zituzten Martin Acostatxea zenari 50 dukateko zorra ordaindu zion.
ren eta emazte zenaren arimen alde.
Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari Joan Armen- 1.1.13.1. Martin Acostak eman zituen limosnak
diak 13,5 dukateko zorra egin zion, eta zor hura Maria
Anizak ordaindu zion, Joan Amenabarri (Oiakarko? Martin Acostak limosna hauek eman zituen: gatibu
maizterrari) diruak emanda. Horrez gain Joan Armen- kristauak askatzeko, 2 erreal; Aitzeko Santa Engrazia
diak Iñigo Goiatzi 5 dukat zor zizkion.
ermitari, 4 erreal; Urdanetako San Martin elizari, 2
erreal; Arroako elizari, erreala; Bedua edo Beaingo
Bestalde, Joan Armendiak bazituen kobratzeko zor San Lorente elizari, erreala; Joan Ganbararen Domenbatzuk: Arroako Arbegoiko Joan Arbek 57 erreal zor ja Arrona emazteari, 5 dukat; Maria Arronari, 6 dukat;
zizkion, eta Martin Armendia anaiak 5 dukat.
eta Maria Anton Indori, 2 dukat.
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11. irudia.
Indamendiko Indo
baserria.

1.1.13.2. Martin Acostak utzitako ondasunak

Hauek ziren utzitako ondasun, ordainagiri eta diruak:
bizi zen etxean 22 dukat (gehi Pedro Acosta anaiak
saldutako okelaren prezioa); kutxa, bi kapelu, bi galtza pare eta oihalezko kapusaiarekin. Hori dena Pedro
Acosta anaiari emango zioten.

rrezko agnus dei-a eta urrezko eraztuna bahituran);
2,5 dukat, Sorazabalgo “frantzesari” Joan Aranburuk
kobratzeko, eta 4 erreal; Joan Zuube zapatariak 21
erreal; Frantzisko Enparanek 5 dukat eta 3,5 erreal
(zilarrezko katilua bahituran); Esteban Eztiola eskribauak 31,5 erreal; Petri Sara “frantzesak”, Txiribogan
bizi zenak, 3 erreal; eta Joan Olaso harginak, 7 erreal.

Martin Acostari zorrak egindako beste zordun batzuk, eta egindako zorrak, hauek ziren: Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak, 5 erreal; Joan Olaberriak
(Pagaldazuriko maizterrak) 3,5 dukat (herriko kartzelan
egindako zorragatik eta Domingo Intxaurregi suhiaren
zorragatik); Joan Ezenarrok, 9 erreal, Esteban Edarritzagak, 4 erreal; Bartolome Etxabe eta Joan Urbietak,
10 erreal; San Joan Etxegaraik, 6 erreal antxumeengatik; Grazian Ezenarrok, 18,5 erreal (soineko arrea eginda zorraren zati bat ordaindua zuen); Tomas Olaberriak
4 erreal eta 3 marai; Gallariko Joan Zubiaurrek, 2 dukat
eta 6 erreal (arkumea emana zuen ordainetan); eta Za1.1.13.3. Martin Acostak kobratzeko zituen diruak
baletako Joango Ezenarrok, dukat bat (Arroako plazan
Hurrengo Martin Acostari zor zizkioten diruak eta harentzat Grazian Leizaolari emana).
zordunak zerrendatuko ditugu: Martin Indok behiaren diruak eta antxumearenak; Maria Perez Idiakaiz- 1.1.13.4. Martin Acostak kobratzeko zituen beste diru batzuk
koaren oinordekoek 5 erreal behiagatik; Martin Ibañez Zubiaurrekoak 5 erreal; Grazian Etxeandiak zeziOndorengo hauek ere, zorrak egin zizkioten Marnatarako okelagatik; Joan Aranburuk 2,5 dukat (zila- tin Acostari: Arraioko Joan Ameznabarrek, 4 erreal;
Martin Acostak bere anaiarentzat utzi zituen beste ondasun hauek ere: bere ohea; 12 aker-larru iletsu;
12 behi-larru; 2 dozena ahari-larru; larrean zebiltzan
9 ahari; zaldia bere zelarekin eta bridarik gabe; Aian
baleztariaren etxean konpontzeko zeuden 3 balezta
(12 erreal zorretan konpontzeagatik); 2 behi (Martin
Perez Lilikoari erosiak eta Zigaranzar eta Olano baserrietan zeudenak); zezenko gaztainkara, apaizei erosia (Edarritzagabarrenan zegoena); eta behia (Agineta
baserrian zegoena).
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Pedro Altzolaratsek, 4 erreal; San Joan Amilibiak, 6
erreal; Martin Iribarrenak, 2 erreal; Joan Iribarrenak, 6
erreal; Maria Perez Altzolaraskoak, 3 dukat; Joan Egañak, 5 erreal; Domingo Baltzolak, 4 dukat; Joan Lopez Lazkanokoak, 2 erreal; Domingo Arangurenek, 8
erreal; Katalina Aldalurrek, erreala (okeletan emana);
Grazian Zulaikak, erreala; Joan Lizasoeta tailugileak,
5 erreal (okeletan emana); Olazabalgo Sebastian Lazkanok eta Joango Lazkano semeak, 7 dukat, emandako zezenko eta arkumeagatik; Iñigo Goiatzek, 14
erreal (okeletan eman); Martin Oianederra Azpeitiko
zapatariak (Martin Oñatzen suhiak), 8 dukat; Joan
Bikendik, 18 erreal; Pagioko Joan Zubiaurrek, 2,5
erreal; Azpeitiko Martin Sibiliak, 12 erreal (Esteban
Eztiolak saldutako zaldiagatik); eta Pedro Akoak, 12
erreal.

Lilikoak, zenbait marai; Grazia Elizateak, erreala;
Maria Beltran Iraetak, erreala; Oñatiko biztanle Joan
Acosta anaiak, 6 dukat (barkatu egin zizkion); Joan
Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak, dukata; eta
Ariztondoko andreak, oihal gorria eta 2 dukat (zilarrezko katilua bahituta).
Martin Acosta harakinak zioenez, aurreko San
Joan egunez hiribilduan korritu zen zezenko zuri handia ordaintzeko 4 dukat falta zitzaizkion, eta 4 dukat
haiek ordaindu egingo zituen oinordekoak.1
1.1.13.5. Martin Acostak utzitako zorrak

Martin Akosta harakinak hartzekodun eta ordaintzeko
zor hauek utzi zituen: Maria Beltran Iraetari, 5 erreal;
Martin Olaskoagari, 3 erreal, Asentzio PaginolarreaBeste zordun batzuk eta Martini egindako zorrak ri, 2 erreal; Akoako Joan Martinez Arretxekoari, 5
hauek ziren: Bergarako Joan Villarrealek, 15 erreal erreal; Domingo Urbietari, 2 erreal eta 8 marai; eta
eta Elgoibarko Andres Isasi merio izandakoaren Bedamako Errotabarreneko maizterrari, 2 erreal.
exekuzio-gastuak; Migel Zubeltzuk, dukata; Nikolas Lizasoetak, 43 marai antxumeengatik; Martin 1.1.13.6. Martin Acostaren beste zenbait ondasun
Otxoa Ariztondokoak zenbait dukat; Maria Otxoa
Akertzakoak, 4 erreal; Miguel Etxanizek, 4 erreal; Martin Acostak kintal bat gantz zuen, Pedro Acosta
Lasaoko Gallariko Domingo Ezenarrok, dukata eta anaiak zekienez. Bere ohea ere bazuen, eta hura Kaerreala okeletan; Joan Zubiaurreren seme ezkonduak, talina Urbietari, emazte zenaren amari, eman zion.
4 erreal; Joanes Amilibiak, 2 erreal; Martin Perez Arropak eta diruak zeuzkan kutxa ere eman zion.

12. irudia. Altzolarasko
Urbieta.
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Martin Acosta harakinari Zestoako Kontzejuak 6 emazteak eta aitaren izen-deitura bereko semeak Andukat zor zizkion, aurreko ekaineko San Joan egunean dre Mariaren meza abestua aterako zuten.
korritzeko eman zituen lau zezen eta zezenkoren ordainetan.1
Esteban Eztiolaren emazteak eta semeak haren Grazia arreba zaindu eta lagundu egingo zioten, behartsua
Getariako Anton Ezuri? jostunak, 4 erreal zor ziz- zelako. Gainera, hiltzen zenean hiletak eta elizkizunak
kion. Bestalde, Aian zauzkan 3 baleztetako bat Martin egingo zizkioten.
Perez Lilikoarena zen, eta itzuli egongo zioten.
Esteban Eztiolak ordaintzeko eta kobratzeko zorrak
bere liburuan zehazturik zeuden, eta han zegoena bete
1.1.13.7. Testamentu-betearazleak, oinordekoa, etab.
egingo zuten. Liburutik aparte, Fernando Olazabal meMartin Acostak testamentu-betearazle hauek izenda- dikuarekin eta honen seme Joan Fernandez Olazabaltu zituen: Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, goa lizentziatuarekin kontuak egiteko era adierazi zuen;
Martin Perez Artzubiagakoa eta Pedro Altzolarats. baita Joan Perez Lilikoarekin kontuak egiteko era ere.
Lehenago egindako testamentuak baliorik gabe geraEsteban Eztiolak bere testamentu-betearazle hauek
tu ziren.
izendatu zituen: emaztea, Esteban Eztiola semea eta
Martin Acostak bere aita Otxoa Acosta (Arabako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua.
Legutiokoa) izendatu zuen oinordeko unibertsal.
Esteban Eztiola semea izendatu zuen oinordeko
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: unibertsal. Emazteak erabiliko zituen dotean ezkonJoan Ganbara, Joan Oliden maisua, Gaspar Arreitza tzara ekarritako ondasunak eta ezkontza aldian izaneta Frantzisko Olazabal (ikus [XVI. m. (56-IX) 3] dako irabazien erdia.
agiria).
Esteban aitak baliogabetu egin zituen ordura arte
1.1.14. Esteban Eztiola eskribauaren testamentua egindako beste testamentu guztiak.
- 1556-IX-14an, Zestoan, Debako Joan Perez
Arriolakoa eskribauaren bidez, Zestoako Esteban
Eztiola eskribauak testamentua egin zuen.

Lekuko hauek izan ziren: Migel Legarra apaiza,
Grazian Etxeandia, Gabriel Artzubiaga eta Domingo
Ganbara (ikus [XVI. m. (56-IX) 5] agiria).

Hiltzen zenean, Zestoako elizan, Maria Joango 1.1.15. Pedro Egañaren testamentua
Egañari erositako hilobian lurperatuko zuten. Han
- 1556-X-26an, Aizarnako Egaña baserrian, Esteban
egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.
Eztiola eskribauaren bidez Katalina Artazubiagaren
Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak mai- senar Pedro Egañak testamentua egin zuen.
ruengandik askatzeko 1,5 erreal; Zestoako elizari 6
Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten,
erreal; Aizarnako elizari 2 erreal; Santa Engrazia erEgaña etxeak zuen hilobian. Han egingo zizkioten himitari 3 erreal; eta Zestoako ospitaleari 3 erreal.
letak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta gaineZestoako elizan, Gurtze Santuaren aldarean, 50 rako elizkizunak.
“requiem” meza errezatu emango zituzten Estebanen
Gatibu kristauak askatzeko 2 erreal utzi zituen, eta
eta bere gurasoen arimen alde. Zestoako eta Aizarnako elizetako apaizek emango zituzten. Hortik at, Aizarnako elizan 30na meza bi aldiz emango zituzten
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13. irudia. Aizarnako
Egañazpi.

haren arimaren alde: 30 Pedro Arretxe erretoreak eta
30 Domingo Urbieta apaizak.

tziatuaren emazteak 2 eguneko jornalak zor zizkion,
eta Joan Lizaso tailugileak erreala zor zion, eta Intzinako Joan Zelaiaren emazteak erreala, jornal eta
arkuengatik.

Pedro Egañak zor batzuk utzi zituen: Lasaoko andreari honek zioena; Joan Bengoetxea zaharrari beren
tratuen kontuak eginda aterako zena; Jakobo GesalaPedro Egañak testamentu-betearazle hauek izenga zenari testamentuan adierazitakoa; Domingo Arei- datu zituen: Katalina Artazubiaga emaztea, San Joan
tzaga ilobari 2 dukateraino; eta Joan Perez Idiakaitz- Egaña anaia, Maria Domingez Isastikoa erraina, PeLilikoaren oinordekoari 4 dukat ken 2 erreal (San dro Zubiaurre iloba eta Andres Etxaniz suhia.
Joan Idiakaitz batxiler zenaren bidez).
Pedro Egañak eta emazteak etxeko gozamenaren
Pedro Egañaren beste zenbait hartzekodun eta erdia zuten, eta Pedro hiltzen zenean dena emazzor hauek ziren: Joanes Ibañeta, 2 erreal (Maria Joa- tearena izango zen. Katalina emazteak ordainduko
nes Ibañetakoak 4 erreal zor zizkion Pedrori); Migel zituen senarraren hiletak. Pedro Egañak eta emazEtxaniz, 8 dukat; Andres Etxaniz suhia 4 dukat (es- teak berenak zituzten osorik ondasun hauek: idi
kaileretarako egindako piezen balioa deskontatuz); parea, bi behi txahalekin, eta ardi eta ahuntzak
Joan Etxenagusia, 1 dukat eta 5 erreal (ken Jakobo (guztira 80 bat buru). Etxeko tresneria erdi bana
Gesalagak balioetsitako orga); eta Domingo Garratza zuten semearekin. Etxeko kutxa handi bat Katalina
jostuna, 4 erreal (ken emandako arku bat).
emaztearena zen.
Arizmendi baserri berria (zaharraren ondokoa) PePedro Egañak ez zuen bere oinordekorik izendatu,
dro Egañak bere dirutik eraiki zuen, baina Joan Lopez baina emazteak izendatuko zuen seme-alabaren bat
Zelaikoa zurginari jornaletako 30 erreal zor zizkion.
geroago.
Pedro Egañak bere errainaren aita Joan Etxanizek
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Esteban
zor ziona kobraturik zuen. Gainera, bazituen kobra- Eztiola semea, Joan Igartza maisua eta Martin Indo
tzeko zorrak ere. Joan Fernandez Olazabalgoa lizen- (ikus [XVI. m. (56-X) 25] agiria).
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1.1.16. Maria Domingez Isastikoaren kodiziloa
- 1556-XI-4an, Aizarnako Egaña baserrian, Maria Domingez Isastikoa (Joan Egañaren emaztea) ohean gaixo
zegoen, Domingo Amilibia eskribaua bertan izanik.

ten hiletak eta elizkizunak. Senar-emazteen arimen
alde 15na meza emango zituzten Domingo Urbieta
apaizak eta Aizarnako elizako beste benefiziaduek.
Joan Igartzak eta emazteak limosna hauek eman zituzten: gatibu kristauak askatzeko 2 erreal; Aizarnako
elizari 6 erreal; eta Santa Engrazia ermitari 2 erreal.

Maria Domingezek egun batzuk lehenago, urriaren 29an, testamentua egin zuen Zarauzko Untsaingo
Joan Igartzak zioenez, Joan Areitzagari eta emazMartin Arano eskribauaren bidez. Egun hartan, ordea, testamentua ontzat hartuz, kodiziloa gehitu zion, teari (Joanen arrebari) urrezko zenbait florin ordaindu
zien, eta haiekin izandako zorren eta eragiketen berri
zenbait puntu erantsiz eta zuzenduz.
Zumaiako Kristobal Gartzia Aiakoa? eta Joan ArbesHiltzen zenean Zarauzko Andre Mariaren elizan tain eskribauek zuten.
ehortziko zuten, Martoan Isasti aita zena zegoen hiloLasaoko Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari
bian. Joan Etxaniz koinatuak eta Domenja Isasti emazteak (Maria Domingezen ahizpak) egingo zituzten hi- guztira 18 dukat zor zizkioten.
letak eta elizkizunak haren ondasunetatik ordainduta.
Bestalde, Maria Igartza alaba Joan Larretxerekin
Maria Domingez Isastikoaren senar Joan Ega- ezkondu zenean, seniparteagatik idi parea eman zioñari emaztearen dotearen zati bat eman zioten Joan ten. Horrez gain beste 20 dukat emango zizkioten.
Etxanizek eta emazteak, ezkontza-kontratuan agin- Maria Igartzak horrenbestez bere seniparteari uko
dutakoaren arabera. Hauek jaso zituen: 4 ohe oso, egin zion Josepe Igartza anaiaren alde.
zilarrezko katilua, behia txahalarekin, eta 6 ardi eta
Joan Igartza maisuak baserrian ganadu hauek zeuzahuntz. Ordainagiria ez zuen artean Joan Egañak
kan: behi-aziendako 13 buru (idi parea barne), 23 ardi
eman.
eta 24 ahuntz. Josepe semearentzat izango ziren, etxeMaria Domingezek ama Maria Lopez Gurmen- ko zorrak ordain zitzan.
dikoari ohe-jantziak eta “misizarea” eman zizkion,
Testamentu-betearazle Josepe Igartza semea eta
eta Marina ilobari 9 kanako beloa.
Maria Nikolas Zabala-Lasao izendatu zituzten. AhalLekuko hauek izan ziren: Martin Indo probestua, ordea eman zieten, testamentuan agindutakoa bete zeMartin Gorosarri eta Zarauzko Joan Etxaniz (ikus zaten. Lehenago egindako testamentuak baliogabetu
egin zituzten.
[XVI. m. (56-XI) 8] agiria).
1.1.17. Joan Igartzak eta Maria Martinez
Erletekoa emazteak egindako testamentua

Oinordeko unibertsal Josepe Igartza izendatu zuten. Ondasunen herenaren eta bostenaren hobekuntza
eman zioten.

- 1556-XI-27an, Aizarnako Igartza baserrian, Esteban
Joan Igartzak zioenez, Maria Askatsuaren ama
Eztiola eskribauaren bidez, Joan Igartza maisuak eta
Maria Martinez Erletekoa emazteak elkarrekin testa- Maria Joango Askatsuak bere testamentuan hauek
edukitzea agindu zuen: zilarrezko katilua, behia eta
mentua egin zuten.
ohea. Hala ere, ondasun haiek ez ziren Joan IgartzaHiltzen zirenean Aizarnako elizan ehortziko zituz- ren eskuetara heldu, eta Maria Askatsuak zioenez, beten, Igartza etxeak zuen hilobian. Han egingo zizkie- rak zeuzkan ondasun haiek.
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14. irudia. Aizarnako
Igartzatxiki.

Lekuko hauek izan ziren: Martin Artazubiaga, 9 karga ikatzengatik); Joan Aiak, 3 dukat gehienez;
Joan Martinez Akoakoa eta Joan Ereño semea (ikus Nikolas Endara mazolaria, 5 dukat ken erreala; eta
Lorentzo Etxegarai, 5 dukat (20 dukat balio zuten
[XVI. m. (56-XI) 33] agiria).
hauspoak emanak zituen Joan Ibargoenek).
1.1.18. Irungo Joan Ibargoenen testamentua
Joan Ibargoenek zioenez, berak eta Martintxo
- 1556-XII-17an, Hondarribiko jurisdikzioko Irun Handiak Diego Salamancari, Altzibideko olagizonak
Irantzun, Zestoako Domingo Amilibia eskribaua- egindako zorragatik, 100 kintal burdina eman zizkioren bidez, bertako Joan Ibargoenek testamentua egin ten. Haiek ordaintzeko olagizonak Altzibideko burdinolan zuen partea eman zien.
zuen.
Hiltzen zenean Irungo Andre Mariaren elizan ehortziko zuten, eta han egingo zizkioten ohiko hileta eta
elizkizunak.

Joan Ibargoenen zordun zen Joantxo Arribilaga.
Dukata zor zion. Bere seme-alabak Joanes Ibargoen,
Pierres Ibargoen, Petri Ibargoen eta Katalina Ibargoen
ziren, eta bakoitzari 20 dukat utzi zizkion

Limosna hauek eman zituen: mairuen lurretako gaJoan Ibargoenek Katalina Ansa emazte zenarekin
tibu kristauak askatzeko, 2 erreal; Santa Elena ermitari, erreala; Hondarribiko Madalena ermitari, erreal izandako Joanes Ibargoen izendatu zuen oinordeerdia; Guadalupeko Andre Mariaren elizari, erreala; ko unibertsal. Herenaren eta bostenaren hobekuntza
eman zion.
eta Hondarribiko parrokiari, erreala.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Pedro
Ondoren, Joan Ibargoenek bere zorren berri eman
zuen. Hauek ziren bere hartzekodunak eta zorrak: Urdanibia (Arantzateko jauna), Pierres Araneder koiArantzateko jaun Pedro Urdanibia, 12 dukat; Nikolas natua eta Katalina Ibargoen iloba (Pierresen emaztea).
Iparragirre, 11 kintal burdina; Nikolas Olaberria, 13
Joan Ibargoenek ordura arte egindako beste testadukat, 3 kintal burdina eta 1,25 kintal burdina (Nikolas Olaberriak emandako Altzibideko burdinolako mentu guztiak baliogabetu egin zituen.
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15. irudia.
Hondarribiko harresiak.

Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Gaintza li- tze, gaztainadi eta soroekin. Ondasun haiek mugakide
zentziatua, Pedro Urdanibia, Lorentzo Garai, Joanes hauek zituzten: Debako herri-lurrak, Ibarrola etxekoen
Ronpes? eta Martin Lazkanburu hondarribitarrak, eta lurrak eta Martin Lizarraratsen Zebainerrekako lurrak.
Zestoako Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56Horiez gain Pedro Leizaolak ezkonberriei dohainXII) 15] agiria).
tzan ganadu hauek erdia eman zizkien: Zebainerreka
etxean zituen behi, ardi eta ahuntzen erdia, eta Maria
1.2. Zestoarren eta ingurukoen ezkontzaSan Joan arroarrarekin erdi bana zituen behi-azienkontratuak
dako 8 buru. Joan Leizaola senarrak Maria San Joani
21 dukaten erdia ordaindu beharko zion.
1.2.1. Joan Leizaolaren eta Grazia Otaloraren
arteko ezkontza
Pedro Leizaolak beretzat gorde zuen dohaintzan
- 1556-I-9an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola eskri- emandako ondasunen gozamenaren erdia, eta hiltzen
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako Pe- zenean dena ezkonberrientzat izango zen. Hauek egingo
dro Leizaola e Joan Leizaola semea, eta, bestetik, Maria zizkioten Arroako elizan ohiko hileta eta elizkizunak.
Otalora eta Grazia Otalora, bere ahizpa gazteagoa.
Kontzejuak Zebainerreka etxeari ezarritako zergak
Hamar bat egun lehenago Joan Leizaola eta Gra- erdi bana ordainduko zituzten Pedrok eta ezkonbezia Otalora Arroan senideen onespenaz ezkondu egin rriek, hura bizi zen artean. Gero dena Joan eta Grazia
ziren. Joan Leizaolaren ama zena Domenja Olea zen. ezkonberriek ordainduko zuten.
Grazia Olearen gurasoak Joan Otalora eta Ana Igartza
Bestalde, Grazia Otalora ezkonberriaren Maria
zenak izan ziren.
Otalora ahizpa zaharrenak (zendutako gurasoen oinPedro Leizaola aitak Joan eta Grazia ezkonberriei ordeko unibertsalak), ezkonberriei dohaintzan hauek
dohaintzan ondasun hauek eman zizkien, herenaren eman zizkien: 40 dukat gehi beste 5 dukat (45 guztieta bostenaren hobekuntza semeari eginez: Arroako ra), bi ohe berri beren izara bikoitz, estalki eta abaZebainerreka etxea bere lursail, baso, sagasti, bara- rrekin, 7 zoronga, 6 kana harizko ehun, Flandesko 3
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estalki, oihalezko bi soineko, bi soineko txiki, andre- 1.2.1.1. Grazia Otalorak eta Domingo Leizaolak beren
gainjantzia, behia txahalarekin eta bi kutxa txiki.
seniparteari uko egitea
45 dukat Pedro Leizaolari eman zizkion, Zebainerrekako zorrak eta beste seme-alaben seniparteak ordaintzeko. Gainerako guztia ezkonberriek jaso zuten.
Ezkonberriek eta Pedrok ordainagiria eman zioten
Maria Otalorari.

Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean, Grazia Otalora ezkonberriak zioenez, haien gurasoek ez
zuten onibarrik utzi, eta bere dotea jasoa zuelako,
gurasoen ondasunetan izan zitzakeen eskubideei uko
egin zien Maria Otalora ahizparen alde.

Joan Leizaola eta Grazia Otaloraren arteko ezkontza legezko seme-alabarik izan gabe hausten bazen,
edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara dohaintzan emandako ondasun
bakoitza jatorrizko enborrera itzuliko zen, ezkontza
aldiko irabazien erdiarekin.

Graziak zin egin zuen agiriak zioena bete egingo
zuela. Lekuko Joan Sorazu bikarioa, Joan Igartza eta
Joan Zugasti izan ziren.

Jarraian, leku berean, Domingo Leizaola aurkeztu
zen, Pedro Leizaolaren anaia gazteagoa. Domingok
zioenez, Pedro anaia zaharrenak bere senipartea orPedro Leizaola aitak zioenez, Martin Leizaola se- daindu zion, eta gainera behia txahalarekin agindu
meari eta Ana Leizaola alabari (Joanen anai-arrebei) zion. Beraz, Domingok Zebainerrekan izan zitzakeen
hamarna dukat emango zizkien seniparteagatik. Anari eskubide guztiak anaia Pedrori eman zizkion. Agiriak
ohe bat ere emango zion.
zioena betetzen ez zuenak, 100 dukateko isuna ordainduko zuen.
Senar-emazteek eta Maria Otalorak, 25 urte bete
gabeak zirelako, zin egin zuten ezkontza-kontratuak
Ondoren, leku berean eta lekuko berak hantxe
zioena bete egingo zutela.
izanik, Maria Otalora azaldu zen. Ordainagiria eman
zien Grazian Otalorari eta Maria Domingez IgarLekuko arroar hauek izan ziren: Joanes Sorazu tzakoari (Arroako elizako serorari) 45 dukat ordaindu
zizkiotelako. Dukat haiek, hain zuzen, Grazia Otalora
bikarioa, Joan Igartza, Joan Zugasti eta Petri Sara.

16. irudia. Arroako
Zugastitxiki.
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ahizparen ezkontzan dohaintza eginez erabili zituen gakide hauek zituen: Lizarraraskoen sagastia, Ana
Arretxeren (Joan Legardaren alargunaren) sagastia,
(ikus [XVI. m. (56-I) 7] agiria).
eta goiko aldean Ertxiña mendia, eta beheko aldean
Esteban Akertzaren oinordekoaren lursaila eta bidea.
1.2.2. Andres Etxanizen eta Grazia Egañaren
Bideak hasiera Jakobo Ipintzaren etxearen horman
arteko ezkontza
zuen, Joan Kamioren etxearen aldetik.
- 1556-I-16an, Aizarnako Egañan, Esteban Eztiola esPutzuzarragako lursaila ere Grazia Egañari gurakribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Pedro
Egaña eta emazte Katalina Artazubiaga beren alaba soek dohaintzan eman zioten. Mugakide hauek ziGrazia Egañarekin, eta, bestetik, Andres Etxaniz eta tuen: Zestoatik Akoarako bidea, Akoabarreneko zulo
Mutrikun bizi zen Migel Etxaniz anaia. Andres eta edo sakonunea (orain dagoena izan daiteke), eta beste
aldeetan Urreztirako bidea.
Migelen guraso azpeitiarrak zenduak ziren.
Dohaintzan baratzea ere eman zioten. Zestoako
Andres Etxaniz eta Grazia Egaña Aizarnako elizako Joanes Ibañeta benefiziaduak ezkondu zituen. harresietatik kanpo zegoen. Kristobal Artzubiagaren
Ezkonberriek elkarri eskua eman eta antzina-antzi- sagastia, Ana Aisororen baratzea eta hiribildutik zubinako ohiturazko hitzak esanez, Elizaren aginduen rako bidea zituen mugakide.
arabera ezkondu ziren, guztien adostasunaz.
Lizarrarats azpiko lursaila ere eman zioten doPedro Egañak eta emazteak Graziaren ezkontza- haintzan Grazia Egañari. Joan Fernandez Olazabalrako dohaintzan Zestoako hiribilduan zeukaten etxe goa lizentziatuaren baratzea, Lizarrarats etxearen
berria eman zioten. Etxeak mugakide hauek zituen: lurrak eta Martin Lizarrarats adingabearen soroetako
Domenja Aizarnaren etxea, Katalina Errezustaren bidea zituen inguruan.
etxea eta kalea.
Grazia Egañari dohaintzan Errilador izeneko lekuan
Graziari dohaintzan Zestoako hiribildutik kanpo zegoen gaztainadia ere eman zioten, eta hiribilduko
Bergazelaian zeukaten sagastia eman zioten. Mu- etxeari zegozkion herri-“irabanak” ere bai. Etxea Ma-

17. irudia. Arroako
Larretxezar.
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ria Perez Larretxekoarena izan zen, eta haiek Grazia
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza,
Egañak herentziaz jaso zituen, Maria Perezek testa- Pedro Egaña semea eta Joan Fernandez Olazabalgoa
mentuan agindutakoaren arabera.
lizentziatua.
Maria Perez Larretxekoaren herentziaz ohe bat ere
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
jaso zuen Grazia Egañak; izan ere, beste oheak, tresne- hantxe izanik, hauek bildu ziren: batetik, Pedro Egaria, arropak eta upelak galdu egin ziren hiribildu osoa ña, eta, bestetik, Andres Etxaniz eta Grazia Egaña
erre zenean (1549. urtean erre ere). Grazia Egañari bere ezkonberriak.
gurasoek jantzitako beste 2 ohe, arropak eta edergarriak
ere dohaintzan eman zizkioten ezkontzarako.
Hirurek ziotenez, 1552-VII-19an Grazia Egañak
(Esteban Eztiola eskribauaren aurrean) Maria Perez
Pedro Egaña aita eta Katalina Artazubiaga ama Larretxekoaren oinordeko izanik, hark Zestoako hiarduratuko ziren dohaintzan ezkonberriei emandako ribilduan utzitako etxea saldu egin zion Martin Lizaondasunen saneamenduaz.
rrarats zenari. Etxeak mugakide hauek zituen: Martin
Lizarraratsen etxea eta Ana Artazubiagaren etxea. 80
dukat kobratu zituen orduan, eta haietako 64 dukat
1.2.2.1.Andres Etxanizek ekarritako dotea eta hiribilduko
Pedro Egañak Joanes Garratza apaizari eman zizkion,
etxea
zor zizkiotelako (Maria Perez Larretxekoak testamenAndres Etxaniz senar ezkonberriak ezkontzara 100 tuan agindutakoa betez). Beste 16 dukat erretako ledukateko dotea ekarriko zuen. Hurrengo bi hilabeteko kuan etxe berria eraikitzen erabili ziren.
epean ordainduko zizkien Pedro Egaña aitari eta Joan
Andres, Grazia eta Pedrok onetsi eta berretsi egin
Egaña semeari. Zestoako hiribilduko etxe berria egiteko izango ziren, bertako zoruak, solairuak eta alboe- zituzten salmenta hura eta egindako gastuak. Andres
tako hormak eraikitzeko izango ziren; baita sagardoa Etxanizek eta Grazia Egaña emazteak zin egin zuten
edukitzeko ontziak ipintzeko ere. Gero, etxe hartan agiriak zioena bete egingo zutela (ikus [XVI. m. (56I) 12] agiria).
biziko ziren ezkonberriak.
Andres Etxanizek bere fidatzaile Mutrikun bizi zen
Migel Etxaniz anaia aurkeztu zuen.

1.2.3. Martin Andikanoren eta Katalina
Artazubiagaren arteko ezkontza

Hiribilduko etxean izandako hildakoen elizkizunak, - 1556-IV-27an, Zestoako Ariztondo etxean, Zestoako
urteurrenak eta urteko bost festaburuetako opalkuntzak Domingo Amilibia eta Debako Joan Martinez ArrioAndres Etxaniz eta Grazia Egaña ezkonberriek ordain- lakoa eskribauek, ezkontza-kontratua idatzi zuten.
duko zituzten; baita Kontzejuaren zergak ere.
Emaztea Katalina Artazubiaga zen (Blas ArtaEzkontza hura legezko seme-alabarik izan gabe zubiaga zenaren eta Maria Joan Mendaroren alaba).
hausten bazen, edo seme-alabak testamentua egin Hain zuzen Martin Otxoa Ariztondokoa eskribaua
gabe hiltzen baziren, ezkontzara dohaintzaz ekarri- Katalinaren anaia zen.
tako ondasun bakoitza, ezkontza aldiko irabazien erSenarra, Elgoibarko Martin Andikano zen. Errodiarekin, jatorrizko enborrera itzuliko zen.
mako elizaren aginduen arabera ezkondu ziren biak.
Andres eta Grazia ezkonberriek, 25 urte bete ga- Martin Andikanok honako ondasun hauek ekarri zituen
beak zirelako, eta Grazia emakume ezkondua zelako, ezkontzara: Andikano etxe nagusia barruko tresneria
guztiarekin; etxe ondoko errota, bere presa, ubide, alzin egin zuten kontratuak zioena bete egingo zutela.
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18. irudia. Elgoibarko
udaletxea.

daparo eta errotarriekin; dolare-etxea bere soto eta lau
upelekin; Martin Andikanoren ofizioko sutegi eta hauspoak; etxe ondoko sagastia; gaztainadia Sorazarretan;
beste gaztainadi bat Saroezarretan; Matxiko aldatsean
gaztainadia eta hariztia; Elgoibarko hiribildu aldera zegoen sagastia; Ugarroan txaradia; intxaurrondo asko;
eta Aizubin herri-lurretan prestazioko gaztainadia.

300 dukat, lau marko pisuko zilarra, zurezko kutxa, 5
ohe oso eta Katalinaren arropa eta arreoa.
Ondasun haietako bakoitza Katalinari zein epetan
eman ere erabaki zuten. Ondasunen segurtasuna bermatzeko fidatzaile zestoar hauek aurkeztu zituzten: Martin
Perez Artzuriagakoa eta Domingo Amilibia eskribaua.

Hortik at, hauek ere ekarri zituen ezkontzara: 3
Bi aldeek, adostasunez, erabakia hartu zuten.
txerri, 6 txerrikume eta zaldia; hiribilduko etxea, ibai Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe, edo sealdera zegoena; eta Uparitzagako bi sagasti eta gaztai- me-alabek testamentua egin gabe, hausten bazen,
nadia.
dohaintzan ezkontzara emandako ondasun bakoitza
jatorrizko enborrera itzuliko zen, ezkontza aldiko iraMartin Andikanok zin egin zuen ondasun haiek bazien erdiarekin.
guztiak bereak zituela eta zorpeturik ez zeudela.
Alde bakoitzak konpromisoa hartu zuen bere fiOndasunen segurtasunerako Martin Andikanok fi- datzaileak fidantza hartatik onik ateratzeko. Gainera
datzaile hauek aurkeztu zituen: Joan Martinez Arrio- Katalina Artazubiagak bere seniparteari uko egin zion
lakoa, Domingo Amuskotegi, Joan Martinez Amus- Martin Otxoa Ariztondokoa anaiaren alde, eta zin
kotegikoa, Domingo Nafarmendi, Joan Otxoa Agirre- egin zuen kontratu hura bete egingo zuela.
koa eta Frantzisko Agirre elgoibartarrak.
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Aizarnako Pedro Arretxe erretorea, Zumaiako betiko
1.2.3.1. Katalina Artazubiagaren dotea, etab.
bikario Joan Mendaro, Igartuako Pedro abade batxileOndoren, Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoak eta rra eta Andikanoko San Joan abade batxilerra (azken
ama Maria Joan Mendarok, Katalina Artazubiagari biak Elgoibarko elizako benefiziaduak) (ikus [XVI.
(arreba eta alabari), dote gisa hauek eman zizkioten: m. (56-IV) 27] agiria).
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1.2.3.2. Martin Otxoa Ariztondokoak Katalinaren
dotea ordaintzea

etxeak Aizarnako elizan zituen hilobi eta eserlekuak
ere eman zizkieten.

Josepe Igartza semeari gurasoek herenaren eta
- 1556-VII-12an, Zestoako Ariztondo etxean, Domingo
Amilibia eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, bostenaren hobekuntza eman zioten.
Martin Otxoa Ariztondokoa eskribaua eta Maria Joan
Gainera, dohaintza sendotzeko bi fidatzaile aurMendarokoa ama alarguna, eta, bestetik, Elgoibarko
keztu zituzten: bere seme Joan Igartza (Oñatin zebiMartin Andikano (Katalina Artazubiagaren senarra).
len merkataria), eta Zumaiako Domingo Igartza. DoMartin Otxoaren arreba Katalina Martin Andikanore- haintza hari aurka ez zioten egingo beste seme-alabek
kin ezkondu zenean, 1556-IV-27an, ezkontza-kontratuan seniparteagatik edo beste edozein arrazoirengatik.
Martin Otxoak, honen eta Katalinaren amak eta Domin- Bestela 200 dukateko isuna ordaindu beharko zuten.
go Amilibia eskribau eta Martin Perez Artzubiagakoa
Joan Igartza maisua eta emaztea arduratuko ziren onfidatzaileek dotea agindu zieten ezkonberriei. Dotearen lehen ordainketari zegozkion 50 dukatak Martin dasun haien saneamenduaz. Bestalde, Joan Martinez AuOtxoak eta amak Martin Andikanori eman zizkioten, rrekoetxekoak eta emazteak ezkontzara dote gisa 120
dukateko ekarpena egingo zuten, eta behia txahalareeta honek ordainagiria eman zien.
kin, kutxa, 3 ohe oso berri, zilarrezko katilua (marko
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Joan bat pisukoa) eta arropak ere bai. Arropak hauek ziren:
Ganbara eta Joan Lopez Lazkanokoa (ikus [XVI. m. oihalezko 3 soineko, 2 alkandora, soineko txikiak, zorongak, etab.
(56-VII) 11] agiria).
1.2.4. Josepe Igartzaren eta Katalina
Aurrekoetxearen arteko ezkontza

Doteko 100 dukat Joan Igartza maisuarentzat izango
ziren: 33 dukat 2 urtebetera ordaintzeko eta 67 dukat 3
urtebetera ordaintzeko. Josepe Igartzak 20 dukat jasoko
- 1556-VIII-3an, Akoako Aurrekoetxean, Esteban zituen: 10 dukat urtebetera eta beste 10 dukat 2 urtebeEztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: bate- tera. Oheak, behia txahalarekin, arropak, zilarrezko katik, Aizarnako Joan Igartza maisua, bere emazte Ma- tilua, etab. nahi zutenean jasoko zituzten ezkonberriek.
ria Martinez Erletekoa eta bien seme Josepe Igartza,
Joan Igartza eta emazteak, bizi ziren artean, bereeta, bestetik, Akoako Joan Martinez Aurrekoetxekoa,
bere emazte Maria Martinez Goikoetxekoa eta Kata- tzat izango zuten etxearen eta bere ondasunen gozamenaren erdia. Beste erdia ezkonberriena izango zen.
lina Aurrekoetxea alaba.
Elizako urteurrenen gastuak erdi bana ordainduko ziJosepe Igartza eta Katalina Aurrekoetxea egun har- tuzten, eta Debako Kontzejuaren zergak ere bai.
tan ezkondu zituen Aizarnako Pedro Arretxe erretoreak,
Joan Igartza edo Maria Martinez Erletekoa hiljende askoren aurrean, Erromako Elizaren aginduen
arabera. Ezkongaiek elkarri eskua eman zioten, eta an- tzen zirenean, hiletak eta elizkizunak ezkonberriek
tzina-antzinako ohiturari jarraituz, galderak egin ziren egingo zizkieten.
ezkontza ez egiteko arrazoirik zegoen jakin nahian.
Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe hausten
Joan Igartza maisuak eta emazteak, ezkonberriei bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hildohaintzan ondasun hauek eman zizkieten: Aizarnako tzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza
Igartza etxea, bere baratze, sagasti, gaztainadi, lur- (ezkontza aldiko irabazien erdiarekin), jatorrizko ensail, baso, intxaurdi eta ganerako zuhaitzekin. Igartza borrera itzuliko zen.
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19. irudia. Akoako
Aurrekoetxea.

1.2.4.1. Katalinaren dotea, seniparteak, etab.

1.2.4.2. Domingo Igartzaren eta Lazaro Igartzaren
seniparteak

Joan Martinez Aurrekoetxekoak Joan Igartzari emandako 100 dukatak honek beste seme-alabei senipartea Jarraian, leku berean eta eskribau beraren aurrean,
ordaintzeko izango ziren. Hauek ziren beste seme- Zumaian bizi zen Domingo Igartza aurkeztu zen, hau
alabak: Grazia Igartza izeneko bi alaba, Domenja da, Josepe Igartza ezkonberriaren anaia.
Igartza eta Fermin Igartza.
Lazaro Igartza anaia Aragoiko Valentzian bizi
Josepe Igartzak eta Katalina Aurrekoetxeak zin zen, eta hark Igartza etxean zituen eskubideak kuegin zuten ezkontza-kontratuak zioena bete egingo deatzeko ahalmena Domingo Igartza anaiari eman
zutela.
zion. Ondorioz, Domingok bere eskubideak eta
Lazaro anaiarenak Josepe Igartzari eta Katalina AuEzkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Pe- rrekoetxea emazteari eman zizkien. Josepe Igartzak,
dro Arretxe lizentziatua (Aizarnako erretorea), Joanes berriz, 40 dukat eman zizkion Domingo anaiari: 20
Ibañeta apaiza, Pedro Akoa, Joan Ereño eta Esteban Lazarorentzat eta beste 20 Domingo berarentzat.
Eztiola semea.
Domingo Igartzak konpromisoa hartu zuen Josepe
Ondoren, leku berean eta eskribau beraren aurrean, Igartzari beste ezer ez eskatzeko. Bestela, 100 dukateJoan Igartza maisuak eta emazte Maria Martinez Erle- ko isuna ordaindu beharko zuen: erdia errege-altxortekoak konpromisoa hartu zuten beren seme eta fida- tegiarentzat eta beste erdia Josepe anaiarentzat. Gaitzaile Joan Igartza (Oñatiko biztanlea) eta Domingo nera, Domingok zin egin zuen agirian agindutakoa
Igartza (Zumaiako biztanlea) fidantza hartatik onik bete egingo zuela.
ateratzeko.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, (Aizarnako erretorea), Joanes Ibañeta, Pedro Akoa
Joanes Ibañeta eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (56- eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56-VIII)
2] agiria).
VIII) 1] agiria).
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20. irudia. Akoako
Zuubebarrena edo
Loperena.

1.2.5. Joan Zuuberen eta Grazia Igartzaren
arteko ezkontza

hauek aurkeztu zituen: Domingo Zuube, Martin Zuube eta San Joan Zuube anaiak.

Fidatzaileak ondasunen saneamenduaz arduratuko
- 1556-VIII-5ean, Aizarnako Igartza baserrian, Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi ziren, eta erantzukizuna bere gain hartzen ez bazuten,
100 dukateko isuna ordainduko zuten: erdia erregezuen.
altxortegiarentzat eta beste erdia ezkonberrientzat.
Senarra Joan Zuube zapataria zen, Joan Zuuberen
Joan Zuube senarrak zioenez, bereak ziren beseta Margarita Apategi zenduen semea. Emaztea, berriz, Grazia Igartza zen, Joan Igartza maisuaren eta te ondasun hauek ere: behi-aziendako 7 buru; ardiaziendako 18 buru; eta urrezko 50 dukat (kobratzeko
Maria Martinez Erletekoaren alaba.
zeuzkanak). Ondasun haien txostena emango zion esAizarnako erretore Pedro Arretxe lizentziatuak kribauari.
ezkondu zituen bezperan, Erromako Elizaren aginOndoren emaztearen guraso Joan Igartzak eta Maduen arabera, elkarri eskuak emanda.
ria Martinez Erletekoak alabari dote gisa hauek aginOndoren Joan Zuube aitak eta Margarita Apate- du zizkioten: 20 dukat (bederatzi seme-alabetakoa
gi amak Joan Zuube seme eta zapatariari eta honen izanik zegokion seniparteagatik), 3 ohe oso berri, beemazteari, ondasun hauek eman zizkioten: Akoako hia txahalarekin, 6 ardi, kutxa bat eta alabaren arropa,
Zuubegoiena baserria (Aizarnako parrokiakoa), ber- zoronga eta abarrekin.
tako tresneria eta upelekin, eta bere baratze, sagasti,
gaztainadi, lursail, zuhaitz, soro eta abarrekin.
1.2.5.1. Grazia Igartzarren dotea, anai-arreben zina, etab.
Herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zioten
Joan Zuube aita eta Margarita Apategi guraso zenek
seme ezkonberriari. Ondasun haien saneamendu eta
segurtasunerako, Joan Zuube zapatariak fidatzaile

Grazia Igartza alabak umea zenez gero zerbitzatu zituen Joan Igartza eta Maria Martinez Erletekoa, eta
zerbitzuen ordainetan beste 40 dukat agindu zizkioten. Grazia Igartzaren anaia Joan Igartzak (Oñatin
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bizi zenak) eta anaia Domingo Igartzak (Zumaian bizi leak (Domingo Zuube, San Joan Zuube eta Martin
zenak) 10na dukat agindu zizkioten arrebari.
Zuube anaiak) eta Joan Igartza maisuaren Josepe
Igartza fidatzailea aurkeztu ziren. Beraz, Joan Zuube
Diru haiek zein epetan ordaindu eta kobratu ere era- semeak eta Joan Igartza maisuak konpromisoa harbaki zuten. Oheak, kutxa, arropak, behia txahalarekin tu zuten bakoitzak bere fidatzailea edo fidatzaileak
eta 6 ardiak ezkonberriek nahi zutenean eramango zi- fidantza hartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (56tuzten. Grazia Igartzaren anaia Josepe Igartza izango VIII) 5] agiria).
zen arrebak dote gisa ekarritako ondasunen fidatzaile.
1.2.5.2. Joan Zuubek anai-arrebei seniparteagatik

Ezkontzako bi aldeek erabaki zutenez, ezkontza
hura legezko seme-alabarik gabe, edo seme-alabek
testamentua egin gabe hausten bazen, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza (ezkontza aldiko irabazien
erdiarekin) jatorrizko enborrera itzuliko zen.

emandako obligazio-agiria

- 1556-VIII-5ean, Aizarnako Igartza baserrian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Zuube zapataria agertu zen.

Ondoren, Joan Igartzak eta emazteak, Josepe Igartzak, Joan Igartza semeak, Domingo Igartzak, Joan
Zuubek, Grazia Igartzak, Domingo Zuubek, San Joan
Zuubek eta Martin Zuubek zin egin zuten ezkontzakontratuak zioena bete egingo zutela.

Joanek zioenez, guraso zenduen eta Zuubegoiena baserriaren bidez, bere anai-arrebetako bakoitzari senipartea zegokion. Grazia Zuube, Domingo Zuube, San Joan Zuube eta Martin Zuube ziren
anai-arrebak. Haietako bakoitzari Joan Zuube anaia
ezkonberriak obligazio-agiria eman zien, 24 dukat
Agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe ordaintzeko konpromisoa hartuz. Diru hura Joan
(Aizarnako erretorea), Esteban Eztiola semea eta San Igartza maisuak agindu zion Joan Zuuberi, handik 3
Joan Amilibia.
urtera ordaintzeko.
Ondoren, leku berean eta eskribau zein lekuko
Aipatutako anai-arrebek beren eskubideei uko egin
berak hantxe izanik, Joan Zuube senarraren fidatzai- beharko zieten Joan Zuube ezkonberriaren alde.

21. irudia. Akoako
Zubigoena.

- 31 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Arretxe 1.2.5.3. Josepe Igartzaren anai-arrebek seniparteari uko egitea
(Aizarnako erretorea), Esteban Eztiola semea eta San
Joan Amilibia.
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek agertu ziren: Grazia IgarEgun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribaua- tza (Joan Zuuberen emaztea), Domenja Igartza
ren aurrean eta lekuko berak hantxe izanik, hauek (Pedro Ezenarroren alarguna), eta Grazia Igartza
elkartu ziren: batetik, Grazia Zuube, Domingo Zuu- (Aizarnako elizako serora).
be, San Joan Zuube eta Martin Zuube anai-arrebak,
eta, bestetik, Joan Zubiaurre ezkonberria, aurrekoen
Haiek ziotenez, bi egun lehenago (abuztuaren 3an)
anaia zaharrena.
hantxe bertan zeuden Joan Igartza maisuak eta Maria
Martinez Erletekoak (hau da, hiru ahizpen gurasoek),
Joan Zuube eta Margarita Apategi guraso zenduek Josepe Igartza semeari Igartza baserria eta bertako
Joan Zuube seme zapatariari Zuubegoinena base- ondasunak dohaintzan eman zizkion, Katalina Aurrerriko ondasunen herenaren eta bostenaren hobekuntza koetxearekin ezkondu zelako. Joan Martinez Aurreeman zioten. Ondorioz, Joan Zuube ezkonberriaren koetxekoak eta emazteak (Katalinaren gurasoek) ere
alde, anai-arrebei zegozkien seniparteen eskubideei dotea agindu zioten Katalinari: 120 dukat, zilarrezko
uko egin zieten. Horretarako bakoitzari 24 dukat or- katilua, kutxa, etab.
daintzeko obligazio-agiria eman zien egun hartan
Joan Zuube anaiak.
Grazia Igartza serorari gurasoek Aizarnako elizarentzat han alaba onartu zutenean agindutakoa emanAgirian agindutakoa betetzen ez zuenak, 100 go zioten. Domenja Igartzari, hain zuzen, Josepe
dukateko isuna ordaindu beharko zuen: erdia errege- Igartza Katalinarekin ezkondu zenean kontratuan zealtxortegiarentzat eta beste erdia Joan Zuube ezkon- haztutakoa emango zioten.
berriarentzat.
Bestalde, egun hartantxe (abuztuaren 5ean), Joan
Aipatutako lau anai-arrebek zin egin zuten agirian Zuube maisu zapataria eta Grazia Igartza ezkondu
egin ziren. Grazia Igartzari bere gurasoek dote gisa
agindutakoa bete egingo zutela.

22. irudia. Itziarko
Erletebekoa.
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23. irudia. Arroako
Areitzaga.

hauek agindu zizkioten: 20 dukat, 3 ohe, behia txahalarekin, 6 ardi, etab.

Maria Espilla emaztearen gurasoak Debako San Joan
Espilla eta Katalina Krutzelaegi ziren.

Ezkontza Erromako Elizaren arauen arabera egin
Ondorioz, bakoitzak bere dotea jasotzeko baldintzaz, Grazia Igartzak, Domenja Igartzak eta Grazia zuten. Joan Perez Areitzagakoari bere amak lehenIgartza serorak uko egin zieten beren eskubideei, Jo- ago Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren bidez
zenbait ondasun emanak zizkion. Haiek ontzat harsepe Igartza anaiaren alde.
tuz, ama-semeek ezkontzara ondasun hauek ekarri
Ondoren hiru ahizpek (Grazia, Domenja eta Gra- zituzten: Areitzagagoiena baserria bertako tresneria
zia serorak) zin egin zuten agirian agindutakoa bete guztiarekin, bertan zeuden era guztietako ganaduak,
soroak, basoak, gaztainadiak, intxaurdiak eta sagasegingo zutela.
tiak.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Ana Perez Baltzolakoak bere eskubide guztiak seSan Joan Amilibia eta Domingo Zuube (ikus [XVI. m.
meari utzi zizkion; baita Arroako plazan zeukan lur(56-VIII) 6] agiria).
saila eta Arroako Igarategin zituen ondasunak ere.
1.2.6. Joan Perez Areitzagakoaren eta Maria
San Joan Espillak eta emazteak Maria Espilla alaEspillaren arteko ezkontza
bari dote hau agindu zioten: urrezko 240 dukat, 2 ka- 1556-IX-15ean, Itziarren, Debako Joan Perez Arrio- tilu, zilarrezko zinta, bost ohe oso, arropak, kutxa eta
behia txahalarekin (azken hau Fernando Zubeltzuk
lakoa eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.
agindua). Dotea zatika zein epetan ordainduko zuten
Senarra Arroako Areitzagagoiena baseriaren jabe ere zehaztuta geratu zen.
Joan Perez Areitzagakoa zen, eta emaztea Debako
Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten baMaria Espilla.
zen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
Joan Perez Areitzagakoaren ama Ana Perez Bal- baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza jatotzolakoa zen (Joan Perez Areitzagakoaren alarguna). rrizko enborrera itzuliko zen.
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Joan Perezek eta amak fidatzaile Arroako Anton
Olea eta Joan Domingez Areitzagakoa aurkeztu zituzten, eta San Joan Espillak eta emazteak Arroako Fernando Zubeltzu. Bi aldeek konpromisoa hartu zuten
beren fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko.

Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean
Joan Perez Areitzagakoa aurkeztu zen. Egun hartan
Maria Espillarekin ezkondu zelako, honen gurasoek
(San Joan Espillak eta Katalina Krutzelegik) 240
dukateko dotea agindu zioten.

Katalina Krutzelegik, emakume ezkondua zelako,
Hala ere, Joan Perezek Mariaren gurasoei 40 dukat
zin egin zuen kontratuak zioena bete egingo zuela.
barkatu egin zizkien, eta dukat haien ordainagiria
eman zien. Lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu baLekuko honako hauek izan ziren: Arroako Joan So- txilerra, Uzkanga batxilerra eta Joan Espilla batxilerazu bikarioa, Debako Joan Espilla batxilerra, eta Zu- rra, apaizak hirurak ere (ikus [XVI. m. (56-IX) 16]
agiria).
maiako Joan Martinez Etxabekoa eta Joan Blas Orio.
1.2.6.1. Maria Espillak kontratua onartzea eta seniparteari
uko egitea

1.2.7. Domingo Irureren eta Maria Joanez
Arbekoaren arteko ezkontza

Jarraian, leku berean, Itziarko elizako Domingo Sa- - 1556-XI-23an, Arroako Arbegoikoan, Zestoako Esteroeberri bikarioak Joan Perez Areitzagakoa eta Ma- ban Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.
ria Espilla ezkondu ondoren, Joan Perez Arriolakoa
Emaztea Maria Joanez Arbekoa zen, Joan Arberen
eskribauak zehatz-mehatz jakinarazi zion Mariari
eta Maria Larretxeren alaba. Senarra Domingo Irure
ezkontza-kontratuak zioena.
zen, Lope Irure eta Maria Domingez Iraetakoaren alaba.
Maria Espillak erabat onartu zuen kontratuak
Lope Irurek eta emazteak dohaintzan beren semeari
zioena; baita ezkontza hausten zenerako ondasunak jatorrizko enborrera itzultzeko agindua ere. Gainera zin eta errainari ondasun hauek eman zizkieten: Arroako
egin zuen kontratuan adierazitakoa bete egingo zuela. Irure baserria, bere soro, baso, gaztainadi, sagasti,
baratze, belardi eta larreekin; eta Ibañarrietako benta
Lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu eta Joan Es- bere txabola berriarekin. Horiez gain Arroako San Espilla apaizak, eta Zumaiako Joan Martinez Etxabekoa teban elizan zituzten eserleku eta hilobiak ere eman
zizkieten; baita hezitako idi parea, 3 behi txahalekin,
eta Joan Blas Orio apaiza.
biga, 16 ahuntz eta 3 txerri ere. Ganaduak denak erdi
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, bana izango ziren Lope eta emaztearentzat, eta ezkonMaria Espilla emazteak, agindu zioten dotea kobra- berrientzat. Irure etxeko tresneria, upel eta nekazaritzeko baldintzaz, uko egin zien bere etxean eta gu- tzarako lanabesak ere eman zizkieten ezkonberriei.
rasoengan seniparteagatik eta beste ezergatik zituen
Lope Irurek eta Maria Domingez Iraetakoa emazeskubideei. Haiek San Joan Espilla eta Katalina Krutzelegi gurasoentzat edo hauek testamentu bidez edo tea arduratuko ziren dohaintzan emandako ondasunen
beste eraren batez oinordekotzat izendatzen zutenen- saneamenduaz. Semeari herenaren eta bostenaren
hobekuntza eman zioten.
tzat (edo zituztenentzat) izango ziren.
Domingo Irurek eta Maria Joanez Arbekoak
Horretarako bermeak eskaini zituen Maria Espillak,
eta 15 urte eta 25 urte bitarteko adina zuelako, eta Arroako Joan Sorazu apaizaren aurrean eskuak elkaemakume ezkondua zelako, zin egin zuen agiriak rri hartuz eta aspaldi-aspalditik usadioz egiten ziren
galderak eginez, Elizaren arabera ezkondu egin ziren.
zioena bete egingo zuela.
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24. irudia. Arroako
Arbe.

Dohaintzan emandako ondasun guztien gozamenaren erdia Lope Irure eta bere emaztearentzat izango
zen, biak hiltzen ziren artean. Erdi bana ordainduko
zituzten gurasoek eta ezkonberriek zergak, etxeko
hildakoen aldeko urteurrenak eta etxe zein bentako
erreteilak.

ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza (ezkontza aldiko irabazien erdiarekin), jatorrizko enborrera itzuliko zen.

Aipaturiko 150 dukatetatik 100 dukat Joan Arbek
eta emazteak Lope Irureren eta emaztearen zorrak
ordaintzeko erabiliko zituzten. Beste 30 dukat Joan
Arbek gordeko zituen, Lope Irureren Joan Irure semeari senipartea ordaintzeko, 5 urteko epean. Azken
20 dukatak Joan Arbek eta emazteak Lope Irureri
eta emazteari bi urteko epean ordainduko zizkieten.
Oheak, behia txahalarekin, kutxa eta arropak bi urteko epean ordainduko zizkieten. Oheak, behia txahalarekin, kutxa, arropak, etab. Maria Joanez Arbekoa
Irurera joaten zenean emango zizkioten gurasoek.

Lekuko hauek izan ziren: Gartzia Arteaga eta Joan
Sorazu bikarioa apaizak, Arroako San Joan Arbe eta
Zestoako Esteban Eztiola semea.

Ibañarrietako bentako errentatik 10 dukat emango zizkioten Joan Irureri (Lope Irureren semeari),
lehenago aipatutako 30 dukatekin senipartea osa
Bestalde, Joan Arbek eta Maria Larretxe emazteak zezan.
bere alaba Maria Joanez Arbekoari dote gisa hauek
Lope Irurek, Domingo Irurek eta Joan Arbek beren
agindu zizkioten: 150 dukat, behia txahalarekin, zilarrezko katilua (1,5 marko pisukoa), 4 ohe, kutxa eta emazteekin, zin egin zuten ezkontza-kontratuan agindutakoa bete egingo zutela.
arropak.

Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe edo
seme-alabak testamentua egin gabe hausten bazen,

1.2.7.1. Maria Joanez Arbekoak eta Joan Irurek
seniparteari uko egitea

Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko berak
hantxe izanik, Maria Joanez Arbekoa aurkeztu zen.
Maria Joanez Arbekoa ezkonberriari gurasoek
ezkontza-kontratuan dote gisa hauek agindu zizkioten: 150 dukat, behia txahalarekin, 4 ohe, zilarrezko
katilua, kutxa handia, arropak eta bitxiak.
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Dote hura jasotzeko baldintzaz, Maria Joanezek
Arroako Arbekogoikoa baserrian zegokion seniparteari uko egin zion, Joan Arbe anaia zaharrenaren alde. Gainera, Maria Joanez Arbekoak
konpromisoa hartu zuen agiriak zioena betetzen
ez bazuen 300 dukateko isuna ordaintzeko: erdia
errege-altxortegiarentzat eta beste erdia Joan Arbe
anaiarentzat.
Maria Joanezek, bestalde, zin egin zuen agindutakoa betetzearren.

Gainera, Joan Irurek agindutakoa betetzen ez bazuen,
100 dukateko isuna ordainduko zuen: erdia errege-altxortegiarentzat eta beste erdia Domingo Irure anaiarentzat. Bestalde, 25 urte bete gabea zelako, Joan Irurek zin
egin zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu (Arroako
bikarioa), Gartzia Arteaga (Debako elizako benefiziadua), Arroako San Joan Arbe, eta Zestoako Esteban
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56-XI) 26] agiria).

1.3. Zestoa, Aizarna, Arroa eta inguruko
Egun eta leku berean, Arroako Domingo Irure eta elizetako agiriak

Maria Joanez Arbekoaren ezkontza-kontratua idatzi
ondoren, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan 1.3.1. Zestoako elizako agiriak
Irure agertu zen.
- 1556-IV-12an, Zestoako errebalean, Martin Otxoa
Joan Irurek, hain zuzen, Domingo Irure ezkonbe- Ariztondokoa eskribauaren aurrean Martin Akoa
rria anaia zuen, eta hark zioenez ezkontzara Maria azaldu zen.
Joanez Arbekoak ekarritako dotetik 30 dukat emango
zizkioten; baita Ibañarrietako bentaren errentatik besMartin Akoa lehen tontsurako ikaslea zen, eta
te 10 dukat ere.
auzia zuen Zestoako Domingo Lizarrarats ikaslearekin, Zestoako Andre Mariaren elizan hutsik zegoen
Joan Irurek, bere seniparteagatik 40 dukat kobra- benefiziadu-postuagatik.
tzeko baldintzaz, Irure baserrian zituen eskubideei
uko egin zien Domingo anaiaren alde. Joan Irure arMartin Akoak ahalordea eman zien Pedro Akoa aiduratuko zen ondasunen saneamenduaz.
tari, Joan Olazabali eta Iruñeko apezpikutegiko Mar-

25. irudia. Zestoako
eliza.
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tin Berrobi, Karlos Ziritza eta Martin Berrio prokuradoreei. Benefiziadu-kargua Martin Akoarentzat lortzen
saiatuko ziren apezpikutegian, bikario nagusiaren eta
beste epaileen aurrean.

gari (Martin Otxoa Ermukoaren alargunari) errentan
eman zion. Errenta aldiak sagastiak zahartu eta hamar otarrekada baino sagar gutxiago ematen zituen
arte iraungo zuen. Bitartean urtero 5 errealeko errenta ordainduko zuen Maria Artzubiagak Domu Santu
Aizarnako elizan edo Zestoakoan beste benefi- egunean. Diru harekin Migel Egia zenaren arimaren
ziadu-karguren bat hutsik geratzen bazen, ahalordea aldeko urteurrenak egingo ziren.
zutenek botoak jasoko zituzten Martin Akoarentzat,
eliza haietako patronatua Kontzejuarena zelako.
Errenta aldian Mariak sagarrondoak urtean bi aldiz
aitzurtu eta bi urtetik behin simaurtuko zituen (ikus
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Frantzis- [XVI. m. (56-VIII) 10] agiria).
ko Olazabal eta Joan Ganbara (ikus [XVI. m. (56-IV)
12] agiria).
- 1556-X-31n Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Martin Perez
- 1556-VIII-21ean, Zestoako Aspeazpia izeneko Lilikoa, eta, bestetik, Migel Legarra apaiza (Zestoako
sagastian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan elizako Lilikoen kaperako kapilaua).
Fernandez Olazabalgoa lizentziatua agertu zen, Zestoako elizako administratzaile gisa.
Migel Legarrak egunero emango zuen meza lilitarren kaperan, 4 urterako egindako kontratuaren araLopeiza Aspek Aspeazpiko sagastia Zestoako eli- bera. Domingo Lizarraratsen lanak ere egingo zituen
zari 1540-II-15ean saldu zion (ikus ZESTOAREN elizan Migel Legarrak, hura itzultzen zen arte.
HISTORIA (1) CDko VII. liburuan [XVI. m. (40-II)
26] eta [XVI. m. (40-II) 37] agiriak).
Kontratua indarrean hurrengo azaroko San Martin egunean hasiko zen, eta Martin Perezek urtero
Sagastiak mugakide hauek zituen: Maria Artsua- 12 dukat ordainduko zizkion. Gainera, benefizioaren
ga alargunaren lursaila, Domingo Arrona zenaren sa- fruituak eta errentak ere jasoko zituen, eta Martin Pegastia, Madalena Zuubek Joango Amilibia eta emazte rezek etxea eta baratzea doan utzi zizkion.
Grazia Arronari erositako sagastia, eta Aizubiko ubidea.
Lau urte betetakoan, kaperakoak ziren eliz jantzi,
kaliz eta gainerako gauzen inbentarioa egingo zuten.
1540-II-3an, orduko administratzaile Domingo
Arronak hartu zuen sagastiaren jabetza elizarentzat.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez OlazaHura ontzat emanez, Joan Fernandez Olazabalgoa balgoa, Gabriel Artzubiaga eta Esteban Eztiola semea
lizentziatuak bertatik Maria Artzubiaga atera egin (ikus [XVI. m. (56-X) 28] agiria).
zuen. Bera Aspeazpiko sagastira sartu, lurra aitzurtu,
sagarrrondo eta intxaurrondoetako adar batzuk moztu
- 1556-XI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta jabetza elizarentzat bereganatu zuen.
bauaren aurrean Domingo Lizarrarats apaiz-ikaslea
eta Migel Legarra apaiza agertu ziren.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Blas
Isurola eta Esteban Eztiola semea.
Zestoako elizako patronatua zuelako Kontzejuak
aurkeztuta eta Iruñeko apezpikuak izendatuta, DoJarraian, Zestoako Aspeazpian, eskribau eta le- mingo Lizarrarats Zestoako elizako benefiziadu zen.
kuko berak hantxe izanik, Joan Fernandez Olazabal- Bere lekuan Migel Legarra apaiza ipini zuen lau urtegoa lizentziatuak elizaren sagastia Maria Artzubia- rako, edo Domingok meza ematen zuen arte. Migelek
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17 dukateko zorra Joan Igartzak eta bere lagunek
ordaindu zutelako, Martin Perezek (Joan Perez Lilikoa zenaren anaia eta oinordeko unibertsal izanik),
ahalordea eman zion Joan Igartzari 17 dukatak Martin Ibarrolari eta Arroako Etxeberriko Migel Zulaikari
kobra ziezazkien. Martin Perezek ez zuen diru haien
saneamendua egiteko ardura hartu, maileguz hartutako diruak zirelako (ikus [XVI. m. 56-II) 6] agiria).
- 1556-II-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Arroako Martin Ibarrola eta Joan
Igartza azaldu ziren.
Biek auzia zuten Debako apaizekin Arroako
eliztarrek izandako beste auzi baten ondorioz. Martin Ibarrolak onartu egin zuen Joan Igartzari zorra
ordaindu egin behar ziola. Horretarako obligazioagiria eman zion, 17 dukateko zorra hurrengo ekaineko San Joan egunetik urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Otxoa
Ariztondokoa eta Migel Artazubiaga, eta Arroako
Joan Ibarrola (ikus [XVI. m. (58-II) 26] agiria).
26. irudia. Arroagoiko elizaren erretaula.

- 1556-XII-25ean, Arroan, Zestoako Esteban
benefizioari zegozkion fruituak eta opalkuntzak jaso Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako elizako Joanes Sorazu bikarioa, eta,
ahal izango zituen.
bestetik, Joan Arbe administratzailea.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Perez
Bikarioak zioenez, Iruñeko apezpikuak agindua
Lilikoa, Grazian Etxeandia eta Martin Ipintza (ikus
emana zuen, administratzaileek elizari egindako zo[XVI. m. (56-XI) 6] agiria).
rrak kobratzen saiatzen ez baziren elizkizunetara sartzen ez uzteko. Ondorioz, Joanes Sorazuk eskumikatu
1.3.2. Arroako elizako agiriak
egin zituen Joan Arbe eta Joan Etxenagusia adminis- 1556-II-4an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskri- tratzaileak.
bauaren aurrean Martin Perez Lilikoa azaldu zen.
Joan Arbek zioenez, ordea, bera asko saiatu zen
Arroako eliztarrek auzia izan zuten Debako apaize- zor haiek kobratzen, eta zordunei debekatu behar zikin Arroako elizako zerbitzuaz. Auzian egindako gas- tzaien elizkizunetara joatea.
tuak ordaintzeko 20 dukateko mailegua hartu zioten
Bi aldeek arazoa bere horretan utzi zuten bost egunez,
eliztarrek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari (Martin Perez Idiakaizkoaren aitari), eta aitak 3 dukat limosna Eguberriak igaro arte. Joan Arbek laster amaituko
zuen bere lana, eta kontuak aurkeztuko zituen.
gisa eman zizkien arroarrei.
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Lekuko Joan Akertza eta Martin Akertza izan ziren
(ikus [XVI. m. (56-XII) 16] agiria).
1.3.3. Arroako Joan Sorazu bikarioak Domenja
Sorazabalekin eta Ana Baltzolarekin egindako
tratuak
- 1556-III-4an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Arroako Joan
Sorazu bikarioa, eta, bestetik, Domenja Sorazabal eta
Ana Baltzola serorak.
Egun hartan eliztarrek Arroako elizako seroratzat
hartu zuten Ana Baltzola alarguna (Joan Martinez
Baltzolakoaren eta Maria Andres Azkaeta zenaren
alaba).
Elizaren serora-etxean ez zegoen beste gelarik
eta logelarik Ana Baltzolarentzat, baina bikarioa eta
Domenja Sorazabal ados jarri ziren. Domenjak bere
gelak utziko zizkion Ana Baltzolari serora-etxean,
eta Domenjak bere bizialdirako gela eta jantzi-gela
hartuko zituen Joan Sorazuren etxean. Domenja bizi
zen artean, Joan Sorazuk edo beste edozein bikariok
ezingo zuen handik bota.

27. irudia. Baltzolako armarria.

Joan Sorazuk Domenja Sorazabal bere geletara rora izan nahi zuen. Serora-lanak zintzo beteko zituen,
sartu zuen, eta honek ateak itxi eta ireki egin zituen, Jainkoa eta eliztarrak zerbitzatuz eta kastitatean biziz.
eskubideak bereganatu zituela adieraztearren.
Dote gisa urrezko 60 dukat eta 2 marko zilar esLekuko hauek izan ziren: Joan Zugasti, Domingo kaini zituen elizarentzat. 30 dukat urtebete barru orZigaran, Migel Zugasti, Domingo Arretxe-Etxenagu- dainduko zituen, eta beste 30 dukat 4 urte barru. Ana
Baltzolak, beste serorek bezala jasoko zituen boronsia eta Joan Areitzaga.
datezko laguntzak.
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaArroako eliztarrek eskea egin zioten Iruñeko apezren aurrean, Arroako eliztar hauek elkartu ziren:
Joan Sorazu bikarioa, Domingo Arretxe-Etxenagu- pikuari, hango bikario nagusiari eta ofizialei, Ana
sia hargin-maisua, Joan Zugasti, Fernando Soraza- Baltzolari serora-titulua eman ziezaioten.
bal, Joan Areitzaga, Martin Armendia?, Arbeko EsAgirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Tomas
teban Oliden, Joan Arbe, Joan Armendia eta Esteban
Sasiola apaiza, Migel Zugasti eta Domingo Zigaran.
Luberriaga.
Ondoren eskribauaren aurrean Ana Baltzola eta
Domingo Arronaren Ana Baltzola alarguna azaldu
zen, eta hark zioenez, Arroako San Esteban elizan se- bere anaia Domingo Baltzola fidatzailea aurkeztu zi- 39 -
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ren. Biek Arroako elizako eraikinerako obligazio-agiria eman zien eliztarrei, Ana seroratzat hartu zutelako
60 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. 30 dukat
bi urte barru ordainduko zituen, eta beste 30 dukat lau
urte barru.

Nikolasek eta Joan Martinezek ahalordea eman
zioten Domingori, Aizarnako elizari egin zizkioten zorrak kobra zitzan. Testamentuetan elizarentzat
agindutakoa, dirutan edo gauzatan egindako zorrak
edo beste edozein motatako zorrak kobratuko zituen
Domingo Baltzolak Aizarnako elizarentzat.

Ana Baltzolak konpromisoa hartu zuen bere anaia
Domingo Baltzola fidantza hartatik onik ateratzeko.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Grazian
Lekuko hauek izan ziren: Martin Erandio, Fernando Etxeandia, Joanes Garratza eta Esteban Eztiola semea
Sorazabal eta Joan Zugasti.
(ikus [XVI. m. 56-X) 6] agiria).
Jarraian, Arroako elizaren ondoan, eliztarren au- 1.3.5. Aizarnazabal eta Oikiako elizetako tratu eta
rrean Joan Sorazu bikarioak Ana Baltzola serora- agiriak
etxeko geletara (lehen Domenja Sorazabalek zituenera) sartu zuen. Han Anak atea itxi eta ireki egin zuen,
- 1556-VI-28an, Zestoan, hau da, leku eta egun beeta gela haiei buruzko eskubideak bereganatu zituen. rean, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, hauek
azaldu ziren: Ana Amezketa andrea eta bere Martin
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Zugasti, Migel Akoabarrena eta Martin Perez Artzubiagakoa fidaZugasti eta Tomas Sasiola (ikus [XVI. m. (56-III) 5] tzaileak.
agiria).
Errege-aginduz Joan Idiakaitz mertzenario adinga1.3.4. Aizarnako elizako zenbait agiri
beak eskubidea zuen Aizarnazabal eta Oikiako elizetako hamarrenak kobratzeko. Esteban Eztiola eskri- 1556-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bauaren bidez urte hartako hamarrenak jasotzeko
eskubidea enkantean Ana Amezketak lortu zuen. Onaurrean Aizarnako Bizente Ezenarro aurkeztu zen.
dorioz, 35 dukat emango zizkion Donostiako Grazia
Domingo Arangurenek 7 dukat eta 8 erreal zor Olazabali (Joan Idiakaitzen amari) hurrengo iraileko
zizkion Aizarnako elizari, eta zor hura ordaintzeko San Migel egunean.
konpromisoa Bizentek bere gain hartu zuen. BizenObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Dotek Zumaiako Joan Gorostiagari ondasunak exekutatu
egin zizkion, eta handik kobratutako lehen diruekin mingo Garratza, Grazian Ezenarro, Frantzisko OlazaBizente Ezenarrok Aizarnako elizaren zorra ordain- bal eta Joan Arano (ikus [XVI. m. (56-VI) 15] agiria).
duko zuen.
Joan Beltran Iraeta 1537-IV-27an hil ondoren,
Bestalde, Domingo Arangurenek egur-basoak Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatua
eman zizkion Bizente Ezenarrori. Lekuko honako Alonso Idiakaitzi kendu eta eliztarrentzat berreskuhauek izan ziren: Migel Legarra apaiza, Joan Albizuri ratzearren, Otxoa Martinez Beduakoak gastuak egin
zituen. Otxoa Martinez, hain zuzen, gero Oikia eta
eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (56-I) 16] agiria).
Aizarnazabalgo eliztarrei gastu haiek kobratu ezinik
- 1556-X-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ibili eta hil egin zen. Geroztik Otxoa Martinezen onbauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Nikolas dorengoak zebiltzan auzitan korrejidorearen aurrean,
Lizasoeta eta Joan Martinez Akoakoa (Aizarnako eli- zorra eliztarrei kobratu nahian. Urteetan jarraitu zuen
zako administratzaileak), eta, bestetik, Zestoako Do- prozesuak (ikus [XVI. m. (48-III) 22], [XVI. m. (54IV) 8] eta [XVI. m. (55-II) 4] agiriak).
mingo Baltzola.
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- 1556-XI-10ean, Azkoitian, Otxoa Martinez Be- rre; Kristobal Erretzabal (Kontzejuko zinegotzia);
duakoaren ondorengoek, Andres Martinez Aroztegikoa Domingo Etorrazpi; Joan Ibañez Zubiaurrekoa (bere
prokuradorearen bidez, korrejidoreari eskea egin zioten. Ausoroetxea eta Zabaleta etxeen jabe zelako); Maria
Egurtza (Kamio etxeagatik); Katalina Perez IdiakaizKorrejidoreak auzian epaia emana zuen, eta Oikia koa (Sizilian zebilen senarragatik); Maria Joango
eta Aizarnazabalgo eliztarrek haren aurka apelazioa Gorriaran (Ibarrako maizterra); Margarita Artiga (itsaegitea ez zuen onartu behar. Atxaran batxilerrak egin- soan zebilen Frantzisko Enparan senarragatik); Mardako idaztian, korrejidoreak bere epaia betetzeko eta garita Artiga, Txana Artiga, Grazian Artiga eta Graaurkarien apelazioari bide ez emateko arrazoiak adie- zian Artiga iloba; Grazian Etxeandia (Etxeandiagatik,
Sevillan zebilen Antonio Lizarrarasgatik eta Maria
razi zituen (ikus [XVI. m. (56-XI) 11] agiria).
Artsuagarena izandako etxeagatik); eta Fernando Zubeltzu (Martin Lizarrarats adingabeagatik eta Agirre
1.3.6. Zestoako eta Aizarnako elizetarako
baserriagatik).
benefiziadu Domingo Lizarrarats izateko botobilketa
Domingo Lizarraratsi botoa emandako beste ba- 1556-I-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak tzuk hauek ziren: Joanes Arano eta Maria Oliden emazeliztarren botoak jaso zituen Zestoako Domingo Liza- tea; Maria Asentzio Olani; Esteban Eztiola eskribaua;
Joan Arano eta Grazia Arbestain emaztea; Ana Aisoro
rraratsen alde.
alarguna (Ipintza etxeagatik); Maria Zuube, Domenja
Domingo Lizarrarats Salamancako unibertsitatean Aizarna alarguna; Gabriel Artzubiaga; Domingo Gazebilen apaiz-ikasketak egiten, eta Zestoan Martin rratza; Maria Arbestain alarguna; Ana Ereño; Maria
Diaz Idiakaizkoak elizako epistolanietako kargua eta Artzubiaga (Kristobal Artzubiaga eskribauaren alaba,
benefiziadu-kargua utzi egin zituelako, herritarrek bo- Barrundia etxeagatik); Domingo Amilibia eskribaua
(Bañezetxeagatik eta Etorrako baserriagatik); Martin
toa eman zuten kargu haiek Domingok izan zitzan.
Indo probestuordea; Maria Martinez Lilikoa eta MaDomingo Lizarraratsi botoa emandakoak hauek zi- dalena Zuube alargunak (Iturraldeko ondasunengaren: Liliko Martin Diaz Lilikoa jauna; Pedro Zubiau- tik); Grazia Ernataritz; eta Ana Arretxe.

28. irudia. Zestoako
Lizarrarats.
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Honako hauek ere Domingo Lizarraratsi botoa
emandakoak ziren: Joan Olazabal zurgina eta emaztea; Migel Zubeltzu; Grazia Artiga alarguna; Katalina
Azkuna; Maria Martinez Etxandikoa; Maria Artzubiaga (Martin Otxoa Ermukoaren alarguna); Grazia
Azpiazu; Maria Zuube eta Katalina Zuube ahizpa;
Maria San Joan Ibañeta; Maria Anton Gaintza; Martin
Akoabarrena; eta Maria Lili.
Haiek denak Zestoako eliztarrak ziren, hamarrenak ordaintzen zituzten eta elizako apaizak izendatzeko nahiz Iruñeko apezpikuari, bikario nagusiari eta
ofizialei aurkezteko eskubidea zuten, besteak beste
horretarako Errege Katolikoen gutunak zituztelako.
Boto-bilketa Kontzejutik kanpo egin zelako, emakume alargunek ere botoa eman ahal izan zuten.

berriz eman zuten Domingo Lizarraratsen aldeko
botoa.
- 1556-I-25ean botoa emandakoak hauek ziren:
Joan Orendain (Linatzetagoiko maizterra), Domingo Aitzaga (Linatzetabeko maizterra), Joan Altzuru
(Saletxeko maizterra) eta Maria Erramun Gorriaran
(Olaetxeko maizterra). Lekuko Martin Gabiria eta
Joan Arano izan ziren.
- 1556-I-28an botoa emandakoak hauek ziren:
Asentzio Arano (Pagioko maizterra) eta Aizarnako
hauek: Maria Zuube (Martin Iribarrenaren emaztea),
Marina Aizarnatea, Mari Aizarnatea, Grazia Arano
(Domingo Zulaikaren emaztea), Grazia Zabala, Maria Zulaika, Maria Amas, Maria Etxegarai, Barbara
Gorosarri, Katalina Iribe eta Paskuala Gorosarri.

Martin Diaz Lilikoak utzitako benefiziadu-karguLekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta apairako Domingo Lizarrarats aurkeztu zuten. Domingo
Lizarraratsen aita Joan Lizarrarats izan zen, eta ama za eta Anton Ieribar merioordea.
Maria Urbieta zen. Biak ezkongabeak zirela izan zu- 1556-II-3an Domingo Lizarraratsi botoa emanten Domingo semea. 23 urte inguru zituen Salamandakoak hauek ziren: Bartolome Etxabe, Martin Indo,
can ikasketak egiten ari zen Domingok.
Joan Zugasti, Domingo Amilibia eskribaua, FernanDena den, Iruñeko Alvaro Moscoso apezpikuak do Zubeltzu, Domingo Garratza, Grazia Etxeandia
legeztatu egin zuen Domingo Lizarrarats benefiziadu (Antonio Lizarrarats kalonjearen ahalordeaz eta
kargurako. Domingo jakituna zen, bizimodu oneko Maria Artsuagarena izandako etxeagatik), Margarita Artiga (Artigabekoa etxeagatik), Esteban Eztiola
pertsona zintzoa eta kargurako egokia.
(Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginaren etxeaAgirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola gatik), Gabriel Artzubiaga, Ana Zuube, Ana Arretxe,
semea, Grazian Ezenarro, Grazian Etxeandia, Joan Joan Arano (Maria Oliden emaztearen ordez), MariEzenarro, Domingo Ibarrola eta Fernando Zubeltzu na Amilibia, Isabela Iraeta, Pedro Arretxe lizentziatua, Pedro Olaskoaga, Katalina Perez Idiakaizkoa,
(ikus [XVI. m. (56-I) 17] agiria).
Joan Arano (Grazia Arbestain emaztea ordezkatuz),
Etorrazpiko Domingo maizterra, Kristobal Erretza1.3.7. Domingo Lizarrarats benefiziadu izateko
bal eta Migel Zubeltzu.
bigarren boto-bilketa
Lekuko Joan Ezenarro eta Esteban Eztiola semea
- 1556-I-21ean, Esteban Eztiola eskribauaren bidez
Zestoako elizetako bi epistolania eta Zestoako elizako eta Gabriel Artzubiaga izan ziren. Egun hartan bobenefiziadu-kargua Domingo Lizarraratsi emateko toa emandako beste batzuk hauek izan ziren: Maria
Artzubiaga (Kristobal Artzubiagaren alaba), Grazian
boto-bilketa egin zen.
Ezenarro eta Ana Aisoro.
Hala ere, 1556-I-25 eta 1556-II-4a bitartean, be- 1556-II-4an Domingo Lizarraratsi botoa emanrriz egin zuten boto-bilketa, eta boto-emaile batzuek
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dakoak hauek izan ziren: Frantzisko Ernataritz,
Maria Joango Olargi?, Katalina Azkuna, Ana Izeta,
Katalina Zuube, Grazia Ernataritz eta Maria Ernataritz. Lekuko San Joan Amilibia eta Grazian Ezenarro
izan ziren.
Egun hartan botoa emandako beste batzuk hauek
ziren: Katalina Egurtzegi, Maria Asentzio Olani, Ana
Egurtzegi, Maria Zuube, Maria Anton Gaintza, Ana
Mendiola, Maria Lili, Katalina Txiriboga eta Urbano
Txiriboga. Lekuko Esteban Eztiola semea eta Grazian
Etxeandia izan ziren.
Egun hartako beste boto-emaile batzuk hauek izan
ziren: Txana Txiriboga eta Maria Joango Erlete.
Domingo Lizarraratsi botoa emandakoek ziotenez,
Joan Olazabal alkateak Kontzejua bere lagun batzuekin bildu eta Martin Akoa lehengusua aurkeztu nahi
zioten Iruñeko apezpikuari kargu hartarako. Botoemaileek ziotenez, Errege Katolikoen gutunei esker
herritarrek eskubidea zuten boto bidez kargurako gai
zena hautatu eta Iruñeko apezpikuari aurkezteko, titulua eman ziezaion.
Domingo Lizarrarats, hain zuzen, Joan Lizarrarats
eta Maria Urbieta ezkongabeen semea zen, baina Iruñeko Alvaro Moscoso apezpikuak legeztatu egin zuen
benefiziadu-kargurako. Domingo Salamancan ikasketak egiten ari zen, egokia zen kargurako, jakituna eta
bizimodu onekoa. 23 urte zituen Domingok, eta Martin Akoak 18 besterik ez. Domingo Lizarrarats lehen
tontsurako apaiza zen.

29. irudia. Iruñeko katedrala.

1.3.8. Domingo Lizarrarats benefiziadu izateko
hirugarren boto-bilketa
- 1556-II-10ean, Zestoan, Domingo Lizarraratsen aldeko hirugarren boto-bilketa egin zuten; izan ere, antzina-antzinatik baitzuten Zestoako eliztar eta biztanleek
elizan karguren bat hartu behar zuen apaiza apezpikuari aurkezteko eskubidea, honek titulua eman ziezaion.

Zestoan Domingo Lizarraratsi botoa eman zion
Boto-emaileek ahalordea eman zieten Martin
Berrio eta Joan Ziritza prokuradoreei, Iruñeko Maria Martinez Olidengoak, lekuko Joan Perez Alapezpikutegian apezpikuari, bikario nagusiari eta tzolaraskoa eta Migel Legarra apaiza izanik.
ofizialei eskea egiteko eta behar ziren izapideak
Egun berean Aizarnan, San Joan Idiakaitz batxiler
gauzatzeko.
zenaren Katalina Etxeberri alargunak eman zion botoa.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Lekuko Pedro Arretxe erretorea eta Esteban Eztiola seGrazian Etxeandia, Gabriel Artzubiaga, Otxoa Sebas- mea izan ziren. Ondoren, Zabala etxeko Maria Joanez
tian Berriatua, Grazian Ezenarro eta Joan Ezenarro Zabalakoak eman zion botoa Domingori. Joan Ipintza
eta Esteban Eztiola semea izan ziren lekuko.
(ikus [XVI. m. (56-I) 24] agiria).
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30. irudia. Aizarnako
erretorekoa.

- 1556-II-11n, Zestoan, Ines Egañak (Joan Beltran Gebararen arrebak) eman zuen botoa. Lekuko
Domingo Ibañez Larangakoa eta Pedro Ibañez Erkiziakoa eskribauak izan ziren.
Gero Zestoako zubiaren ondoan, Joan Azkuek
eman zuen botoa. Lekuko hauek izan ziren: Joan Ezenarro eta Migel Perez Lilikoa.
Zestoako eliztarrek ahalordea eman zieten Iruñeko
elizbarrutiko entzutegiko Martin Berriori eta gainerako prokuradoreei, Domingo Lizarraratsen aurkezpena egin eta apezpikuak titulua eman ziezaion (ikus
[XVI. m. (56-II) 14] agiria).

ratsi eman zion botoa. Grazianak zioenez, zaldiz eta
gauez Apategi etxe aurrera joan ziren Martin Akoaren
aldeko botoa nahi zutenak, eta Maria Apategi alabak
botoa eman zien. Graziana Apategi amak zioenez, ordea, alabak ez zuen horretarako ahalmenik, etxearen
jabea ama bera zelako.
Egun hartan, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak (Iraetako andreak) Domingoren alde eman zuen botoa.
Lekuko Domingo Urbieta apaiza eta Esteban Eztiola
semea izan ziren.
Horrez gain, egun berean Joan Zugastik (Domingo Arrona adingabearen tutoreak), Txiriboga etxea
eta errotak adingabearenak zirelako, botoa eman zion
Domingo Lizarraratsi.

Zestoako elizan benefiziadu-kargurako Domingo
Lizarrarats aurkezteko prozesuan, bertako eliztar eta
biztanleek boto-bilketa egiten jarraitu zuten, Esteban
Boto-emaileek ahalordea eman zieten Iruñeko apezEztiola eskribauaren bidez.
pikutegiko Martin Berriori eta gainerako prokuradoreei,
apezpikuari Domingo Lizarrarats benefiziadu-kargurako
- 1556-II-13an, Aizarnan, Katalina Etxeberria alar- aurkez ziezaioten (ikus [XVI. m. (56-II) 15] agiria).
gunak berriz botoa eman zuen Domingo Lizarraratsen
alde, Zestoako hiribilduan senar zenak utzitako etxea- 1.3.9. Zestoako eta Aizarnako elizei buruzko
gatik. Pedro Arretxe erretorea eta Esteban Eztiola se- zenbait tratu eta agiri
mea izan ziren lekuko.
- 1556-I-22an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola es- 1556-II-19an, Ezenarrogoikoa etxean, Apategi kribauaren aurrean Grazian Etxeandia eta Grazian Ezeetxearen jabe Graziana Apategik Domingo Lizarra- narro agertu ziren, beren lagunen ordezkari ere izanik.
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Martin Otxoa Ariztondokoari errekerimendua egin
zioten, Domingo Lizarraratsek Zestoako elizan benefiziadu-kargua (Martin Diaz Lilikoak zuena) bete zezan emandako testigantzen eta Kontzejuan gertatuaren berri idatziz eta sinatuta eman ziezaien. Grazian
Etxeandia eta lagunek aurka egin nahi zioten izendapen hari eta alkateak ez zuen nahi Iruñera bidali beharreko ahalordea eta agiriak aurkariei ematerik nahi.
Esteban Eztiola semea eta Joan Ezenarro izan ziren
lekuko (ikus [XVI. m. (56-I) 19] agiria).
- 1556-IV-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Grazian Etxeandia azaldu zen.
Zestoako elizan bi epistolania eta benefiziadukargua hutsik zeudela, Iruñeko Alvaro Moscoso apezpikutegiaren entzutegian Zestoako Domingo Lizarraratsek eta Martin Akoak auzia izan zuten. Epistolanietako eta benefiziadu-kargurako apezpikuak Domingo
Lizarrarats izendatu zuen, baina Domingo Salamancan zebilen ikasketak egiten.
Domingoren ahalordea zuen, ordea, Grazian Etxeandiak, eta honek Domingoren ordez Zestoako elizako
31. irudia. Oñatiko San Migel parrokia.
zerbitzua egin zezan, Migel Legarra apaiza izendatu
zuen, horretarako berak zuen ahalordea emanez. Migel
Legarrak bere lanak behar bezala egin eta eskubidea
Zestoako eta Aizarnako elizetako apaizek (lehentxeazuen zegozkion frutu eta sariez gozatzeko.
go aipatutakoek) ahalordea eman zieten Zestoako Martin
Gabiriari eta Grazian Ezenarrori, eta Bernaldino Perez
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garra- Zabalakoari, Iñigo abadeari erantzuna eman ziezaioten.
tza apaiza, Gabriel Artzubiaga eta Joan Ipintza (ikus
[XVI. m. (56-IV) 16] agiria).
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Indo, Joan
Aranburu, Domingo Baltzola eta Gabriel Artzubiaga
- 1556-IV-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- (ikus [XVI. m. (56-IV) 26] agiria).
ren aurrean hauek bildu ziren: Simon Arriaga batxilerra
(Antonio Lizarrarats kalonje eta bikarioaren ordezkoa),
- 1556-V-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoanes Garratza, Domingo Urbieta, Pedro Arretxe lizen- bauaren aurrean Zestoako eta Aizarnako elizetako
tziatua (Aizarnako erretorea) eta Joanes Ibañeta.
apaizak bildu ziren.
Oñatiko San Migel monasterioko bizialdirako IñiAizarnako elizakoak ziren Pedro Arretxe lizengo Gebara Belaskok, Zestoako Martin Akoak eskatu- tziatu eta erretorea, eta Joanes Ibañeta, eta Zestoako
ta, agindua eman zuen Zestoako elizan Martin Perez elizakoak Simon Arriaga batxiler eta bikariordea, eta
Lilikoak hutsik utzitako benefiziadu-karguaz.
Joanes Garratza eta Domingo Urbieta.
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Ahalordea eman zieten Valladolidko Kantzelaritzako prokuradore hauei: Joan Alaba, Anton Abalia,
Joan Cortiguera, Gonzalo Oviedo eta Frantzisko
Antezanari. Iruñeko apezpikutegiko Martin Berriori eta hango beste prokuradoreei ere eman zieten
ahalordea. Ahalordea eman zieten, halaber, Oñatiko
Joan Lopez Galartzakoari, Beltran Garibairi eta Joan
Igartzari

1.4. Zestoako, Debako eta Aizarnazabalgo
Kontzejuen bilera eta tratuak

Ahalordea jasotakoak ziren Zestoako Grazian
Etxeandia, Grazian Ezenarro eta Gabriel Artzubiaga,
eta Gipuzkoako korrejimenduko hauek ere bai: Andres Martinez Aroztegikoa, Joan Lopez Albizturkoa,
Joan Eldua, Jeronimo Atxaga eta Pedro Leizeta.

Debako Kontzejuak ordenantza prestatu zuen
herri-lurretan bertako biztanleek garia edo laborea
erein zezaten. Mesede handia zen hura, batez ere
behartsu, alargun eta umezurtzentzat, edo edozein
herritarrentzat.

1.4.1. Debako Kontzejuaren bilera
- 1556-I-12an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Arroako hainbat eliztar bildu
zen.

Zestoako Martin Akoaren eskariz Elizako nunEreindako lau anega gariko anega bat (proportzio
tzioak, apezpikuak edo edozein agintarik (Elizakoak horretan) Kontzejujo fielari emango zioten uzta janahiz zibilak) emandako zentsura, eskumiku eta sota abuztuko Andre Mariaren egunean. Garia ereinepaiei aurka egingo zieten ahalordea zutenek.
dakoak eta beren kopuruak hauek ziren: Joan Etxenagusia (4 anega), Anton Ermua (3 anega), Joan Anton
Ahalorde agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Ermua (3 anega), Joan Zugasti (3), Joan Igartza (3),
Domingo Garratza, Gabriel Artzubiaga eta Martin Ar- Pedro Erkisketa (2), Joan Armendia (2), Joan Larretxe
tazubiaga (ikus [XVI. m. (56-V) 27] agiria).
(3), Fernando Sorazabal (2), Joan Arbe (3), Joan Agote (1), Kristobal Areitzaga (2), Asentzio Etxaberen- 1556-VI-28an, Zestoan, Domingo Amilibia es- tzat Joan Anton Ermua (2), Grazian Etxeko (2), Joan
kribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: Joan Fernan- Igartza (3), Pedro Leizaola (2), Martin Diaz Arretxedez Olazabalgoa lizentziatua eta bere Joan Ereño eta koa (3), Joan Domingez Areitzagakoa (2), Joan OliSan Joan Amilibia fidatzaileak.
den (3), Petri Sara (2), Domingo Etxenagusia Martin
Erandiorentzat (1), Migel Ibarrola (2), Anton Olea
Errege-aginduz Joan Idiakaitz mertzenarioak olagizona (1), Pedro Abaro (1), Domingo Ariztondo
eskubidea zuen Zestoako eta Aizarnako elizetako (3), Domingo Irure (2) eta Pierres Arizpe (1).
hamarrenen erdia jasotzeko. Esteban Eztiola eskribauaren eskutik, urte hartako hamarrenen erdia jaGuztira 60 anega erein ziren, eta 15 anega ordainsotzeko eskubidea enkantean Joan Fernandez Olaza- du behar zitzaizkion Kontzejuko fielari.
balgoak irabazi zuen, eta, ondorioz, Joan Idiakaitzen
ama Grazia Olazabal donostiarrari obligazio-agiria
Lekuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas Martinez
eman zion.
Egiakoa jauna, Joan Sorazu bikarioa eta Esteban
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56-I) 9] agiria).
Joan Fernandez Olazabalgoak 84 dukat eta erreala hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zizkion.
1.4.2. Aizarnazabalgo Kontzejuaren bilera
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, Grazian Ezenarro, Frantzisko Olazabal eta Joan Arano
(ikus [XVI. m. (58-VI) 16] agiria).

- 1556-I-20an, Aizarnazabalgo elizaren aurrean, Esteban Eztiola eskribaua bertan izanik, Kontzejua bildu
zen, antzina-antzinako ohituraren arabera.
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Aizarnazabalgo Kontzejuan honako hauek elkartu
ziren: Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna, Joan
Atristain (Saiazko zinegotzi nagusia), Joan Martinez
Etxabekoa, Domingo Amilibia, Joan Sarasola, Joan
Esnal, Julian Etxabe, Migel Intxaurregi, Esteban Enbil, Martin Enbil eta Joan Aizarnazabal.
Kontzejuak izendatuko zituen ordezkariek azterketa eginda, komeni zen biztanleen lurrak mugarriztazea
eta Aizarnazabalgo unibertsitateak zituen basoak aztertzea, eta proindibiso zeuden lurrak ere bai, komeni
zenean zatiketak eginez. Lurrak prestazioan ematea
ere onartuko zuten, komeni zenean, antzina-antzinako
ohiturari jarraituz.
Gaztaina- eta haritz-landareak non aldatu ere aztertuko zuten, eta dena eskribauaren idatziaz jasoko zen.
Ganaduak bazkatzeko belardi eta larreak zein izango
ziren ere zehaztuko zuten. Altuna izeneko lursaila aldaketarik gabe zegoen bezala geratuko zen.
Lan hartarako ordezkari hauek izendatu zituzten:
Joan Atristain zinegotzi nagusia, Joan Martinez Etxabekoa, Domingo Amilibia, Zestoako San Joan Amilibia, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargina
eta Domingo Izeta (Aiako Izatabekoa baserrikoa).

32. irudia. Debako Udaleko armarria.

Zestoatik banandu egin nahi zutelako.
Ordezkari gehienek erabakitakoa egingo zuen
Kontzejuak.

Korrejidoreak aginduta Zestoako hiribildukoek aurkeztuko zituzten lekukoei testigantzak hartzeko DominLekuko hauek izan ziren: Fernando Arantza go Ibañez Larangakoa izango zen eskribau. Aizarnakoek
(Beaingo maizterra), Esteban Eztiola semea eta Do- beren eskribaua izendatu eta biek lekukoei testigantzak,
mingo Ibarrola (Iraetako jaunaren morroia) (ikus zin egin ondoren, hartzeko arauak ere zehaztu zituen.
[XVI. m. (56-I) 15] agiria).
Egun hartan korrejimenduko Joan Beltran Seguro1.4.3. Aizarna Zestoatik bereizteko auzitan
la eskribauak Zestoako hiribildukoei beren testigantzak jaso eta aurkezteko epearen berri eman zien.
1.4.3.1. Zestoako hiribildukoen eta Aizarnako biztanleen

- 1556-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak
korrejidorearen aginduak zioena jakinarazi zion Aizar-1556-II-1ean, Azpeitian, Fernando Zuñiga korrejido- nakoen prokuradore San Joan Amilibiari, testigantzak
reak, Mutrikuko Domingo Ibañez Larangakoa eskri- jasotzeko bere eskribaua izenda zezan. Lekuko hauek
bauari agindua bidali zion. Zestoako hiribildukoak eta izan ziren: Esteban Eztiola semea, Grazian Ezenarro
Aizarnako biztanleak auzitan zebiltzan, aizarnarrek eta Jakobo Gesalaga fiel errejidorea.
eskribauak eta prokuradoreak
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33. irudia. Zestoako
bista.

- 1556-II-6an, Zestoan, Domingo Ibañez Larangakoa eskribauaren aurrean, Zestoako hiribilduko
Domingo Garratza eta Aizarnako San Joan Amilibia
aurkeztu ziren. San Joanek aizarnarren eskribautzat
Nikolas Segurola aurkeztu zuen lekukoei testigantzak
hartzeko. Pedro Altzolarats eta Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua ere hantxe ziren.

malkartsuetan, hiribildutik legoa eta erdira edo zeudenak. Ea zekiten haiek denak Zestoako jurisdikziokoak
zirela. Ea zekiten Zestoako Kontzejuaren kartzela hiribilduan zegoela.

4) Ea zekiten Zestoako Kontzejuaren eta Aizarnako
lurren buru hiribildua zela. Ea zekiten herria sortu zenez gero hiribilduan urtero iraileko San Migel egunez
alkatea eta fiel errejidore altxorzaina hautatzen zituzte1.4.3.2. Hiribildukoen lekukoei egin beharreko galderak
la (baita zinegotzia eta probestua ere), eta haiek guztiak
Ondoren Zestoako hiribildukoek beren lekukoei egin eta alkateordea hiribilduan bizi zirela. Ea zekiten bi
beharreko galderak zehaztu zituzten. Hauek ziren Tomas urtez behin, alkatea Aizarnakoa izaten zenean, bere
Zandategi lizentziatuak haientzat prestaturiko galderak: entzutegia hiribilduan edukitzen zuela, eta Zestoako
lurralde osorako zela. Ea zekiten fiela beti hiribildukoa
1) Ea ezagutzen zituzten auzitan zebiltzan Zes- izan zela, eta izaten zela, eta ez handik kanpokoa.
toako hiribildua eta Aizarna, eta bertako bi elizak.
5) Ea zekiten Aizarnak ez zuela inoiz bere fielik eta
2) Ea zekiten Zestoa hiribildua zela, harresiz ingu- errejimendurik eduki, eta fiela aukeratzeko eskubidea
ratua eta lau portale zituena, probintziako aberatse- hiribildukoek baino ez zutela izan. Ea zekiten hiribilnetakoa, erregearen agintez eraikia, Gipuzkoako hiru duko fielak gobernatzen zuela Aizarna osoa eta bere
ibarretako batean eta errepide ondoan zegoena. Ea ze- lanak (besteak beste pisu eta neurriak egiaztatzea) Aikiten bertan gerran eta gerratik kanpo erregea zerbi- zarna osoan ere egiten zituela.
tzaturiko pertsona jakitunak, hau da, ontzi-kapitainak,
6) Ea zekiten herriko fiela errejidore eta altxorzain
merkatariak eta azienda handikoak zeudela.
edo poltsero ere bazela aspaldi-aspalditik, eta Kon3) Ea zekiten Aizarnan etxe sakabanatuak zeudela, tzejuaren diruak berak edukitzen zituela. Ea zekiten
bide eta kaleetatik urrun zeudenak, mendi artean bide fielak ordainketak ere egiten zizkiela Kontzejuaren
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hartzekodunei. Ea zekiten Aizarnako lurretan Kontzejurako dei egiteko eta zergak kobratzeko zinegotzia zegoela.

baina negoziotan ez zebiltzala eta idazten eta irakurtzen ez zekitela. Ea zekiten Kontzejutik kanpo utzi zituztela patronatuaren auzian aurka egin zutelako.

7) Ea zekiten aspaldi-aspalditik fiel altxorzainak,
alkateak, zinegotziak eta hiribilduko biztanleek, Aizarnakoei deitu gabe, Kontzejuan biltzen zirela, eta
han Probintziaren Batzar Nagusietarako eta Berezietarako prokuradoreei ahalordea ematen zietela.

11) Ea zekiten Probintziaren Batzar Nagusiak,
Zestoako eta Aizarnako elizetako bisitak hiribilduan
egiten zirela, eta ez Aizarnan. Ea zekiten ereduzko
pisuak eta neurriak hiribilduko fiel errejidoreak edukitzen zituela, eta pisu edo neurri faltsuak topatzen
zituenean isuna exekutatu egiten ziela.

8) Ea zekiten Kontzejuko fielak artxiboko bi gil12) Ea zekiten hildako errege-erregina eta printzetako bat edukitzen zuela, eta Kontzejuaren lurralde
osoko negozioetarako hiribildukoak (eta ez Aizar- tzeen urteurren-elizkizunak beti hiribilduan eta bertako elizan egiten zirela. Ea zekiten errege-zedulak,
nakoak) hautatzen zituztela.
Probintziako kapitain jeneralaren deiak eta korreji9) Ea zekiten lurralde osoko herritarrek parte hartu menduarenak hiribildura joaten zirela, eta ez Aizarbehar zutenean, Kontzejua Enekosauztegiko hariztian nara.
(hiribildutik balezta-tiro batera, mendiaren oinean)
13) Ea zekiten hildako printzeen urteurrenak Gibiltzen zela, jendea legoa eta erdiko distantziatik ere
etorrita. Ea zekiten fiel altxorzainik gabe ez zegoela puzkoan beti jurisdikzioaren barruan (hiribilduan)
egin zirela, eta ez herrixketako elizetan.
Kontzejua biltzerik.
10) Ea zekiten Zestoako hiribildukoak Aizarnakoak
baino gehiago zirela eta gehiago ordaintzen zutela,
aberatsagoak zirelako, burdinolak, errotak, baserriak
eta lurrak zituztelako. Ea zekiten Aizarnakoak nekazaritzatik, abelazkuntzatik eta ikazkintzatik bizi zirela,

14) Ea zekiten bi eliza zeudenean hildako errege
eta printzeen elizkizunak hiribilduko eliza nagusian
egiten zirela, eta fielak kudeatzen zituela. Ea zekiten
horrela izan ez balitz, Aizarnako lurrekoek bereganatu egingo zituztela.

34. irudia. Zestoako
udaletxea.
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35. irudia. Mutrikuko
eliza.

16) Ea zekiten hiribilduko eliza Aizarnakoa baino nahi zutela, Aizarna bere lurrekin Zestoatik bereizteko.
nagusiagoa eta garrantzitsuagoa zela.
Ea zekiten orain arte esandakoa ezaguna zela.
17) Ea zekiten Joana Eroa erregina hil zenean,
korrejidorearen aginduz eta errege-zedulaz, hiletak 1.4.3.3. Hiribildukoek aurkeztutako lekukoak
hiribilduko elizan egin zirela, aspaldiko ohiturari jarraituz. Ea zekiten Aizarnako Joan Aranburu alkate Egun hartan, Zestoan, bertako Pedro Altzolarats, eta
zelako, hango elizan egin zituztela hiletak, horrela Domingo Ibañez Larangakoa eta Nikolas Segurola
aurrerantzean eskubidea izan nahian.
eskribauak elkartu ziren.
18) Ea zekiten fiel errejidoreari mila maraiko soldata ematen ziotela, eta erloju-zaintzaileari 3 dukat.
Ea zekiten bizimodua garestitu zelako soldata haiek
txikiak zirela. Ea zekiten fielari 6.000 maraiko soldata
zegokiola eta erloju-zaintzaileari 3 dukatetik gorakoa.

Domingo Garratzak lekukoei egin beharreko galderak eta lekukoak aurkeztu zituen. Deba parteko Sebastian Lazkano eta Domingo Ezenarro lekukoek zin egin
zuten egia aitortuko zutela. Pedro Altzolarats, San Joan
Amilibia eta Martin Indo lekuko izan ziren zinean.

19) Ea zekiten mugarriak eta saroiak ikuskatzera
eta otsoentzako hesiak egitera joaten zirenean gastu
eta soldatak egokiak zirela. Ea zekiten otsoak harrapatzen zituztenentzako sariak, eta lapurrak harrapatzen zituztenei emandakoak Kontzejuarentzat egokiak zirela. Ea zekiten Gipuzkoan gutxiago ez zela
inon ordaintzen. (Sari, soldata eta ordainketa haien
txostena lekukoei erakustea eskatu zuen fielak).

Ondoren Pedro Altzolaratsek, Deba parteko Kristobal Olaskoaga eta Ana Altzolarats (edo Ana “Areitzaga”) aurkeztu zituen lekuko gisa, eta zin egin zuten. Zinean lekuko Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua eta Joan Olazabal izan ziren.

Egun berean, Baltzola baserriaren aurrean, Pedro
Altzolaratsek bertako Joan Martinez Baltzolakoa zaharra (Deba parteko biztanlea) aurkeztu zuen lekuko
20) Ea zekiten auzi hura Aizarnako bizpahiru elizta- gisa. Zin egin zuen, lekuko hauek izanik: Olazabal lirrek baino ez zutela hasi, eta beren taldera jendea bildu zentziatua eta Martin Perez Lilikoa.
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- 1556-II-8an, Zestoako hiribilduan, Pedro Altzolaratsek Zestoako Fernando Olazabal medikua aurkeztu zuen lekuko gisa, eta zin egin zuen.

hauek aurkeztu zituen: Zestoako Esteban Eztiola eskribaua eta Fernando Zubeltzu. Hauek ere zin egin
zuten Domingo Garratzaren aurrean.

Biharamunean, leku berean, Pedro Altzolaratsek
Pedro Altzolaratsek (hiribildukoen prokuradoreak)
Aizarnakoen prokuradore San Joan Amilibiari jaki- Azpeitiko Joan Zubiaurre lekukoa aurkeztu zuen, San
narazi zionez, hurrengo Azpeitira, Azkoitira eta beste Joan Amilibia eta Grazian Etxeandiaren aurrean. Ondoren, Itziarko Santuru Erreten aurkeztu zuen, Esteleku batzuetara joango ziren lekukoak aurkeztera.
ban Eztiola aita-semeen aurrean.
San Joan Amilibiak, orduan, Pedro Ibañez ErkiJarraian Pedro Altzolaratsek Aizarnako Joan Zuziakoa izendatu zuen bere eskribau. Lekuko hauek
izan ziren: Joan Olazabal, Bartolome Loiola eskri- biaurre aurkeztu zuen, Joan Olazabalen aurrean. Ondoren Joanes Garratza apaizak egin zuen zina, lekuko
baua, Joan Ganbara eta Olazabal lizentziatua.
hauek izanik: Fernando Zubeltzu, Grazian Etxeandia
Egun hartan, Azpeitian, eskribauen aurrean Pedro eta Joan Olazabal.
Altzolaratsek lekuko hauek aurkeztu zituen: Ordiziako Martin Enparan?, eta Tolosako Antonio Estanga 1.4.3.4. Hiribildukoen galderei emandako erantzunak
eta Joan Lopez Aburrutzakoa. Zinean lekuko hauek
izan ziren: Amador lizentziatua, Migel Martinez - Debako Sebastian Lazkanok 53 edo 54 urte zituen,
Ariztizabalgoa, Frantzisko Iñigez Altzagakoa, Tomas eta emaztea aizarnarra zuen. Azken 33 urteetan zuen
Zandategi lizentziatua eta Joan Zigaran.
Zestoaren berri, eta, oro har, galderei baiezkoa erantzun zien. Sebastian Lazkanok zioenez, sei bat urte
Egun berean Azkoitian, Pedro Altzolarats proku- lehenago hiribildu osoa erre zen, eta etxe batzuk beradoreak lekuko hauek aurkeztu zituen: Maria Mar- rreraikita zeuden.
tinez Izpizukoa eta Maria Perez Olazabalgoa. Zin
egin zuten, lekuko Joan Lopez Zabalakoa eta DoHamazazpi urte lehenago enperatriza hil zenean,
mingo Aresti izanik.
Joan Zabala aizarnarra alkate zela, elizkizunak hiribilduko elizan egin omen ziren. Segura herrian, bos- 1556-II-10ean, Azpeitian, Pedro Altzolarats pro- pasei eliza izanik, erregeen hiletak eta urteurrenak
kuradoreak lekuko Tolosako Joan Martinez izeneko hiribilduko elizan egiten omen zituzten. Deban ere
bat aurkeztu zuen. Joan Lopez Lasaldekoa eta Joan berdin egiten omen zuten.
Agirre ere bertan ziren. Jarraian Tolosako Joan Albiztur aurkeztu zuen, eta honekin batera ArrasateZestoako ontzi-maisuek beren irabaziekin hiribilduko
ko Pedro Gartzia? Salzedokoa eta Joan Saez Men- elizari ematen omen zioten laguntza, eta ez Aizarnakoari.
diakoa. Denek zin egin zuten Joan Larieta? eta Pedro
Zabalaren aurrean.
- Ondoren Deba parteko Domingo Ezenarrok
erantzun zien galderei. 66 urte zituen. Onartu egin
Ondoren, leku berean, Pedro Altzolaratsek Do- zuen galderek ziotena. Hark zioenez, hiribilduko abenostiako Joan Lopez Agirrekoa ontzi-kapitaina eta ratsenetakoak ziren Joan Perez Lilikoa eta Antonio
Aretxabaletako Joan Larieta aurkeztu zituen. Hauek Lizarrarats apaiza.
ere zin egin zuten Antonio Estanga eta Agirre deiturako baten aurrean.
Debak, hiribildukoaz gain, Arroa, Itziar eta Mendaron zituen parrokiak, baina hildako errege-erregi- 1556-II-11n, Zestoan, Pedro Altzolaratsek lekuko nen urteurren-elizkizunak hiribilduan baino ez ziren
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pena. 70 urte inguru zituen eta senideak ere bai, Zestoako hiribilduan eta Aizarnan.
Galderei baiezkoa erantzun zien oro har. Gurasoak
50 urte lehenago hil omen ziren, 55 urte zituztela eta
Baltzolan bizi zirela.
Gaztelako errege-erreginak hiltzen zirenean beren
urteurrenak hiribilduko elizan egiten zirela zioen.
1.4.3.5. Aizarnakoek aurkeztutako zenbait lekukoren
aitorpenak

- 1556-III-4an, Zestoan, Aizarnakoek aurkeztu eta
zin egin ondoren jasotako testigantzak erakutsi zituzten.
- Lekukoetako bat Aizarnazabalgo Domingo Amilibia izan zen. 52 urte zituen eta arreba Aizarnako
Etxegaraira ezkonduta zeukan. Zestoako hiribilduan
koinatua zuen, eta beste senide batzuk ere bai hiribilduan eta Aizarnan.
Zestoan urte batean alkatea hiribildukoa eta hurrengoan Aizarnakoa izaten zuten, Zestoaren jurisdikzio
osorako. Iraileko San Migel egunean aukeratzen omen
zuten. Kontzejuko beste ofizial batzuk ere bai.

36. irudia. Debako eliza.

egiten. Tolosan eta Donostian ere berdin jokatzen
omen zuten.
- Hurrengo, erantzunak emandako lekukoa Deba
parteko Kristobal Olaskoaga izan zen. 80 urte baino
gehiago zituen, eta Aizarnan lehengusu txiki bat zuen.
Informazio asko Martin Arizpe probestuordeari jaso
omen zion, eta 40 urte lehenago 80 urte zituela hil
omen zen.

Aizarnakoak eta hiribildukoak Enekosauztegiko
hariztian biltzen ziren. Aizarnarrak hiribildukoak
baino ugariago eta aberatsagoak omen ziren; izan
ere, Aizarnako parrokiakoak ziren Iraeta etxea, Altzolarats jauregia, Bekola, Lasao, Bedua eta Etxeberria
etxeak. Hain zuzen etxe haiek Gipuzkoako aberatsenetakoak ziren.

Aizarna eta bere parrokia Zestoako hiribildua baiGalderei, oro har, baiezkoa erantzun zien. Sei bat no zaharragoak ziren, Zestoa aizarnarrek sortu zuteurte lehenago Zestoako hiribildua erre egin zela zioen. lako. Aizarnako elizak hasikin edo primizien bi heren
Iruñeko apezpikuak Zestoako hiribilduko elizara etor- jasotzen zituen, eta hiribildukoak heren bat.
tzen zirela zioen.
Letaniatara Arroako elizara, Zarauzko San Pe- Deba parteko Joan Martinez Baltzolakoak (Bal- laiora edo Aiara joaten zirenean, Aizarnako erretotzola etxearen jabeak) egin zuen ondoren bere aitor- rea eta Aizarnako Gurutzea, Zestoako bikarioa eta
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37. irudia.
Aizarnazabalgo
Amilibiak.

bere Gurutzea baino leku nagusiagoan, atzerago, tzolarats jauregiko burdinola 8 urtean errentan hartuta
eduki zuen, 3 urte lehenagora arte. 58 urteko adina
ibiltzen ziren.
zuen. Galderei, oro har, Aizarnazabalgo Domingo
Aizarnako elizan erretorea eta hiru benefiziadu Amilibiak bezala erantzun zien.
zeuden, eta Zestoakoan bikarioa eta beste hiru benefiFrantzisko Iñigez Altzagakoak zioenez, Espainiako
ziadu. Erretoreak eta bikarioak sakramentuen eskubierregeak hiltzen zirenean, elizkizunak hiribilduko elideak beretzat hartzen zituzten.
zan egiten ziren Azpeitian. Zestoako alkate Joan BenAizarnazabalgo Domingo Amilibiak zioenez, Gaz- goetxea izan zenean, bere lutuaz Aizarnako elizaren
telako errege edo erreginak hildakoan, urteurren-eliz- aurrean omen zegoen.
kizunak Aizarnazabalen egin ziren. Aizarnako elizan
- Hurrengo Aizarnako elizako Maria Urbieta seere egiten ziren.
rorak erantzun zuen. 55 urte zituen, eta senide asko
Bestalde, Zestoaren barrutiko ermandade-alkateak zituen Zestoako hiribilduan eta Aizarnan. Ondasunik
Aizarnan aukeratzen ziren, eta probestua ere bai. Han ez zuen eta elizaren etxean bizi zen.
hartzen zituzten beren aginte-makilak.
Aurreko lekukoek bezalatsu erantzun zien galZestoako Kontzejuak ondasunak zeuzkan, eta sei derei. 25 urte zeramatzan serora Aizarnako elizan.
edo zazpi urte lehenago enkantean baso handiak saldu Joan Aranburu alkate zela, Joana erreginaren arizituen. Diru hura zentsuan ipinita urtero 300 dukateko maren aldeko elizkizunak Aizarnan egin ziren, eta
alkatearen bidez Kontzejuak ordaindu zituen gaserrenta jasotzen zuen fiel altxorzainak.
tuak. Apaizei bina erreal eman zizkien, eta serorei
Domingo Amilibiak zioenez, fiel, errejidore eta erreal bana.
altxorzain ofizio bakoitzerako pertsona bat edukitzea
- Gero Graziana Apategi alargunak (Migel Aizarnaegokiagoa izango zatekeen.
renak) erantzun zuen. 92 edo 93 urte zituen. Alabarekin
- Martin Egaña aiarrak erantzun zuen ondoren. Al- bizi zen. Beste lekukoen antzera erantzun zuen.
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38. irudia. Zestoako
Beduaundi.

- Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiaren txanda izan zen ondoren. 70 urte zituen. Zestoan jaio eta
bertan ezkondu eta bizi izan zen 32 urte bete arte, eta
gero Arroara ezkondu zen. Zestoan semea zuen, eta
senideak Aizarnan eta hiribilduan.
1.4.3.6. Aizarnakoek aurkeztutako beste zenbait lekukoren

- Domingo Fernandez Dornutegikoa zumaiarrari egin zizkioten jarraian galderak. Ezagunak zituzten Zestoako eta Aizarnako zenbait biztanle. 77 urte
zituen, eta birramona Aizarnako Etxeberrikoa zuen.
Zestoako Lizarraratsen ere senideak zituen. Blas Artazubiaga eta Esteban Eztiola ere urruneko senideak
zituen. Galderei besteen antzera erantzun zien.

aitorpenak

- Katalina Amilibiak (Joan Zuuberen alargunak) erantzun
zien jarraian galderei. 65 bat urte zituen eta Zuuben bizi
zen. Alaba eta senideak zituen Aizarnan. Besteak beste,
Zestoako lau basozain zituela zioen. Zuubeko Martin
Arano bere aitaginarreba Zestoako alkate izan zen.

- Oikiako Lantzarote Bedua lekukoak erantzun zuen
ondoren. 54 urte zituen, eta Bekolako Joan Martinez
Olotzagakoa kontularia (Azpeitian bizi zena) senide
zuen; baita Blas Artazubiaga, Sebastian Artazubiaga
zenaren emaztea eta Martin Perez Artazubiagakoren
emaztea ere. Migel Otxoa Beduakoaren anaia zen. Gaztetan Esteban Ausoro bikarioarekin ikasten ibili zen.

Aizarnako elizan errege edo erreginaren baten urJoan Ondalderi entzun zionez, hiribildukoak eta
teurrena ospatu zenean, Martin Arano alkateak apaizekin eskumuinak egin zituen. Gainerakoan, aurreko Aizarnakoak Enekosauztegin biltzen ziren. Bera gaztetan Beduan bizi zela, hiribildukoek eta Aizarnakoek
lekukoek bezala erantzun zuen.
elkarrekin egindako alardean, kapitaina anaia Otxoa
- Joan Lopez Zelaikoaren Lopeitza Arbe alargunak Martinez Beduakoa izendatu zuten, eta bera alferez.
hitz egin zuen ondoren. 70 urte zituen eta Arroan jaio
- Oikiako Domingo Goibururen txanda izan zen
zen. Gero Akoako Zelaikora ezkondu zen. Senideak
zituen Aizarnan. Hain zuzen Aizarnako plaza ondoan, ondoren. 35 urte zituen, eta ama Aizarnako Benartearen azpian, hasikin edo primiziak kobratzeko goetxekoa zuen. Zestoan hauspagin-ofizioa ikasia
zen. Galderei, oro har, baiezkoa erantzun zien.
enkanteak egiten zituzten.
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- Hurrengo Aizarnazabalgo Joan Atristainek eman
- Joan Perez Iñurrigarrokoa antzuolarrak 50 urte
zituen erantzunak. 72 urte zituen eta jatorriz Aizar- inguru zituen eta 13. galderari baino ez zion erantzun.
nako Apategi baserrikoa zen. Aizarnan senideak zituen, eta hiribilduan Martin Intxaurregi senide zuen.
- Sebastian Lopez Gallastegikoak, Antzuolako esEgin zizkioten galderei baiezkoa erantzun zien.
kribauak, 27 urte zituen, eta Marina? Akertza lehengusu txikia zuen. 14. galderari erantzun zion. Bergarako Santa Marina Osirondoko parrokia eta Antzuo1.4.3.7. Aizarnakoek aurkeztutako azken lekukoen
lako Pietateko parrokian alkatea eta ofizialak hautatu
aitorpenak
zituzten iraileko San Migel egunean.
- Aiako Joan Indo lekukoak hitz egin zuen ondoren.
- Gero Aizarnako Pedro Arretxe erretore eta lizen71 urte zituen. Aizarnako Indo baserrian jaioa zen, eta
ama Aiara ezkondu zen. Katalina Indo, Maria Anton tziatuak erantzun zuen. 36 urte zituen eta senideak
Indo eta Joan Ganbara senide zituen. Altzolaratsen zituen Aizarnan eta hiribilduan. Zenbait galderari
eta Aiako Altzolan bizi izan zen. Galderei baiezkoa baiezkoa erantzun zien.
erantzun zien.
- Zestoa eta Aizarnako elizetako Joanes Ibañeta
- Jarraian Aiako Domingo Ostolatza aitak eran- apaizak ere berdin erantzun zuen. 45 urte zituen.
tzun zien galderei. 80 bat urte zituen. 15 urte lehenago
Altzolarats jauregiko burdinolako olagizon izan zen.
- Jarraian Domingo Urbieta apaizaren txanda izan
Aian eta Asteasun Kontzejuek errejimendu itxian lan zen. 60 bat urte zituen, eta senideak zeuzkan Aizarnan
eta hiribilduan.
egiten zutela zioen.
Testigantza haiek denak hartzen, Joan Akemendi,
Bere seme Domingo Ostolatza Saiazko alkatetzako prokuradore izan zen Probintziaren Batzarretan. Domingo Ibañez Larangakoa, Bartolome Loiola eta
Pedro Ibañez Erkiziakoa eskribauak ibili ziren. Hain
- Hurrengo Zarautzen bizi zen Zumaiako Joan Mi- zuzen Tolosan, 1556-III-7an, Joan Eldua prokuradorubiak hitz egin zuen. 56 urte zituen. Ontzat eman reak korrejidoreari aurkeztu zizkion (ikus [XVI. m.
(56-II) 2] agiria).
zuen galderek ziotena.
- Gero Zarauzko Joan Sorolak erantzun zien gal- 1.4.3.8. Zestoarrak eta aizarnarrak desados erregederei. 66 urte zituen. Altzolarats jauregiko San Joan erreginen omenaldiez
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu zena lehengusu
txikia zuen.
Egun eta leku berean, hau da, 1556-X-25ean, Enekosauztegin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
- Ondoren Antzuolako Joan Martinez Galartzakoa Kontzejua bildu zen.
aurkeztu zen. 60 bat urte zituen. Galdera batzuei baino
ez zien erantzun. Usarragan eta Antzuolan, Bergarako
Bertan zestoarrek bi talde osatu zituzten: Zestoako
jurisdikziokoak izanik, azkena hildako errege eta erre- elizako eliztarrena eta Aizarnako elizako eliztarrena.
ginen aldeko urteurrenak egin omen zituzten. Osirondoko unibertsitatea ere Bergarako jurisdikziokoa zen.
Zestoako eliztarren taldea osatu zutenak hauek ziren: Pedro Zubiaurre fiela, Frantzisko Ermua zinego- Jarraian Antzuolako Domingo Lizarriturri mai- tzia, Pedro Altzolarats, Martin Perez Artzubiagakoa,
suak erantzun zien galderei. 43 urte zituen. Aurreko Martin Indo probestuordea, Joan Ibañez Zubiaulekukoak bezalatsu erantzun zien galderei.
rrekoa, Domingo Garratza, Esteban Eztiola semea,
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39. irudia. Zestoako
udaletxeko Batzar
Gela.

Joan Perez Altzolaraskoa, Kristobal Erretzabal, Joan
Bestalde, Aizarnakoen iritziz, Gaztelako errege
Etxezarreta, Iñigo Otaegi, Grazian Ezenarro, Jakobo berria onartzea eta haren bandera altxatzea EnekoGesalaga, Gregorio Elizalde, Domingo Ezenarro eta sauztegiko hariztian Kontzejua bilduta egin behar
Gabriel Artzubiaga.
zen.
Aizarnako eliztarren taldea osatu zutenak hauek
ziren: San Joan Amilibia alkatea, San Joan Egaña zinegotzia, Joan Igartza, Martin Zuube, Joan Martinez
Akoakoa eta izen-deitura bereko semea, Joan Lopez
Zelaikoa, Esteban Edarritzaga, Joan Zuube, Nikolas
Lizasoeta, Joan Bengoetxea semea, Martin Zuube
hargina eta Martin Aizpuru.

Zestoarrek eta aizarnarrek, beren arteko desadostasunak ebatz zitzaten, hurrenez hurren Donostiako
Joan Lopez Agirrekoa eta Azpeitiko Joan Akemendi eskribaua izendatu zituzten arbitro. Beren epaia
Eguberrietarako emango zuten, baina epea luzatzeko
aukera ere eman zieten.

Arbitroen epaia betetzen ez zuenak 500 dukateko
Bi taldeek auzia zuten korrejidorearen aurrean. isuna ordainduko zuen. Gainera, denak kapare
Zestoako elizakoek ziotenez, Gaztelako Joana erre- izanik, omenaldiaz bermatu zuten epaia bete egingo
gina hil zenean elizkizunak Aizarnan egin ziren, eta zutela.
antzina-antzinako usadioari jarraituz, Zestoako elizan
egin behar ziren, beste hiribilduetan egiten zen bezala.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Grazian Ezenarro eta Martin Ipintza? (ikus
Gaztelako erregetzat Felipe printzea onartzea ere [XVI. m. (56-X) 19] agiria).
Zestoako elizan egin behar zen, horretarako bandera
altxatuta.
1.4.3.9. Zestoarrak eta aizarnarrak zenbait desadostasun
konpondu nahian

Aizarnarrek ziotenez, Zestoako erlojua zaintzen
eta gobernatzen zuenak kobratutakoa ez zuten aizar- - 1556-XII-8an?, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauanarrek ordaindu behar; ez eta Kontzejuko fielak ko- ren bidez San Joan Amilibia alkateak Kontzejua bilbratzen zituen 1.000 maraiak ere.
tzeko deia egin zuen.
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Ohi bezala Enekosauztegin bilduko ziren, eguerdia
baino bi ordu geroago. Aizarnarrekin zituzten auziak
konpontzen saiatuko ziren, eta konpromisoak hartzeko epea luzatzea ere eskatuko zuten. Kontzejura
joaten ez zenak 3 errealeko isuna ordaindu beharko
zuen, eta diru hura herri-bideak konpontzeko izango
zen (ikus [XVI. m. (56-XII) 4] agiria).
- 1556-XII-13an, Zestoan, Enekosauztegiko hariztian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Bertan ziren zestoar hauek: San Joan Amilibia
alkatea, Pedro Zubiaurre fiela, San Joan Egaña eta
Frantzisko Ermua zinegotziak, Gabriel Artzubiaga,
Esteban Edarritzaga, Martin Perez Artzubiagakoa,
Josepe Igartza, Bizente Ezenarro, Nikolas Lizasoeta,
Joan Martinez Akoakoa, Joan Lopez Zelaikoa, Joan
Agirre, Martin Zuube, Joan Ibañez Zubiaurrekoa,
Martin Zubiaurre, San Joan Gorriaran, Lazaro Armendia, Martin Zuube hargina, Martin Uhegun, Joan
Lizaso, Iñigo Otaegi, Joan Iribarrena, Domingo Aranguren, Grazian Etxeandia, Joan Ganbara, Domingo
Garratza, Joan Zelaia, Joan Martinez Akoakoa semea,
Martin Intxaurregi eta beste zenbait.
Bileran, alkateak bidalitako aginduak irakurri zituzten. Lehenbizi Aizarnakoek eta Zestoako hiribildukoek ordainketako hiru gairi buruz joandako urriaren 25ean eztabaidatutako gaiaz hitz egin zuten.
Aztertu zuten beste gai bat Joan Lizaso, Domingo Aranguren eta Pedro Ausoroetxearen andre eta
seme-alabei buruzkoa izan zen. Pedro Altzolarats
alkate izan zenean, herri-lurretako haritzak bota zituztelako, kondenatu egin zituzten haritz bakoitzeko
doblakoa ordaintzera. Zigor haren ordez zuhaitzlandaketak egiteaz hitz egin zuten; baita Maria Perez
Altzolaraskoaren eta Nikolas Lizasoetaren auziez
ere.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Artzubiaga, Grazian Etxeandia eta beste zenbait (ikus [XVI. m. (56XII) 13] agiria).

1.4.3.10. Joan Olazabal alkate ohiaren aurka, Zestoako
alkateari emandako ahalordea

- 1556-X-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, zestoar-taldea bildu zen.
Hauek ziren taldea osatu zutenak: Joan Zuube,
Josepe Igartza, Gabriel Artzubiaga, Martin Zuube
(Zuubeerdikoa edo oraingo Txaperikoa, Zuubebarrena oraingo Loperena zelarik), Esteban Edarritzaga, Nikolas Lizasoeta, Joan Lopez Zelaikoa eta Joan
Bengoetxea.
Hauek lehengo urtean iraileko San Migel egunetik
hasita alkate izandako Joan Olazabali eta Kontzejuko
ofizialei salaketa ipini nahi zieten, beren agintaldiko
zenbait gairekin ados ez zeudelako.
Horretarako ahalordeak eman zituzten, eta ahalordea jasotakoak hauek izan ziren: Gabriel Artzubiaga,
Nikolas Lizasoeta, Joan Zuube, Gipuzkoako korrejimenduko Joan Lopez Albizturkoa, Joan Eldua, Pedro
Leizeta, Jeronimo Atxaga eta Asentzio Zabala prokuradoreak, erregearen gorteko Joan Araba, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Cortiguera, Frantzisko
Antezana eta Gonzalo Oviedo prokuradoreak.
Ahalordeak ematean lekuko hauek izan ziren:
Migel Legarda apaiza, Domingo Aisoro eta Grazian
Etxeandia (ikus [XVI. m. (56-X) 21] agiria).
- 1556-XII-13an, Aizarnako plazan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako biztanle eta
Aizarnako eliztar ziren hauek bildu ziren: San Joan
Amilibia alkatea, San Joan Perez Idiakaizkoa, Gabriel Artzubiaga, Esteban Edarritzaga, San Joan
Egaña, Domingo Urkidi, Martin Enbil, Domingo
Aranguren, Martin Arano, Joan Azpiazu, Tomas
Olaberria, Migel Azkue, Martin Gorosarri, Santiago
Ezenarro, Lazaro Armendia, Joan Arretxe, Joan Lizaso, Joan Lopez Zelaikoa, Martin Ezenarro, Joan
Pagino, Martin Zuube hargina, Pedro Iribarrena,
Joan Bengoetxea, Bernal Aldalur, San Joan Gorriaran, Joan Martinez Akoakoa aita eta semea, Joan
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40. irudia. Gipuzkoako
Foru Aldundia.

Bengoetxea semea, Nikolas Lizasoeta, Anton Aizarna, Joan Azkue eta Lazaro Azkue.

eliztar zirenek beren bilerari jarraipena eman zioten.

Aizarnakoek auzia zuten aurreko urtean alkate
Bildutakoek ziotenez, Zestoako aurreko Joan Ola- izandako Joan Olazabalekin, Jakobo Gesalaga fielazabal alkateak, Jakobo Gesalaga fielak eta lagunek, rekin eta beste zenbaitekin, Kontzejuak isilpean eginisilpean Kontzejuko gastuen banaketa kaltegarria bi- dako gastu-banaketarekin ados ez zeudelako.
degabeki egin zuten. Korrejidoreak Joan Bustamante merio nagusia bidali zuen, baina hura ere saihestu
Auzitara jotzeko behar zuten dirua edota burdina
zutelako, bildutakoek egongo ziren auzietarako ahal- maileguz hartzeko ahalordea eman zieten eliztar
ordea eman zien zenbait pertsonari.
batzuei. Hauek ziren ahalordea jasotakoak: San Joan
Amilibia alkatea, Gabriek Artzubiaga, Martin Zuube,
Hauek ziren ahalordea jaso zutenak: Zestoako San Esteban Edarritzaga, Nikolas Lizasoeta eta Joan Zuube.
Joan Amilibia alkatea, Gabriel Artzubiaga, Esteban
Edarritzaga, Martin Zuube, Nikolas Lizasoeta eta
Hauek dirua edo burdina maileguz hartzen zuteJoan Zuube, Gipuzkoako korrejimenduko Joan Eldua, nean, elkarri jakinaraziko zioten, eta obligazio-agiriak
Joan Lopez Albizturkoa, Martin Martinez Jauregikoa egin ahal izango zituzten, kopuruak eta epeak zehaztuz.
eta Jeronimo Atxaga prokuradoreak, eta Valladolidko
Kantzelaritzako Joan Cortiguera, Gonzalo Oviedo,
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: MarFrantzisko Antezana eta Joan Olaberria.
tin Sarobe apaiza, Joan Lizasoeta tailugilea eta Joan
Etxeberria (ikus [XVI. m. (56-XII) 12] agiria).
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Sarobe
apaiza, Joan Etxeberria eta Joan Lizasoeta tailugilea 1.4.4. Alkabala arrotzari buruzko bilera
(ikus [XVI. m. (56-XII) 11] agiria).
- 1556-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Egun eta leku berean, hau da, Aizarnako pla- ren aurrean hauek bildu ziren: Joan Olazabal alkatea,
zan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnako Jakobo Gesalaga fiel errejidorea, Domingo Amilibia
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41. irudia. Altzolarats
jauregiaren aurriak.

eskribau fiela, Kristobal Erretzabal zinegotzia, Joan
Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Zubiaurre, Grazian Ezenarro, Domingo Garratza, Joan Perez Altzolaraskoa, Joan Lopez Lazkanokoa, Joan Ezenarro, Pedro Altzolarats,
Joan Olazabal zurgina, Frantzisko Ermua, Domingo
Amilibia hargina, Pedro Olaskoaga eta beste hainbat.

rai eskaini zituen, Beduan egiten ziren salmenta eta
eragiketak ere barne hartuz.

Orduan San Joan Amilibiak, Aizarnako Joan Martinez Akoakoa, Martin Gorosarri eta beste zenbait
eliztarren izenean, aurka egin zion enkanteari. Alkabala arrotza gauza berria omen zen, eta hori enkantean emateko Aizarnako biztanleei eta beste guztiei,
Alkateak proposatuta, herrian kobratzeko alkabala Enekosauztegin Kontzeju nagusia bilduta, informaedo zerga arrotzaren eta bertakoaren gaia eztabaida- zioa eman behar zitzaien. Kontzejuan jendeak alkatu zuten. Alkabala arrotza kobratzeko eskubidea 14 bala arrotza onartzen ez bazuen, antzinako ohituraren
dukatean enkantean hartuta zeukan Joan Ganbarak, arabera jokatuko zuten.
eta Joan Lopez Lazkanokoa zen fidatzailea.
Ondoren Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziaZestoan egindako salmenta, truke eta beste zenbait tuak eta bere lagunek aurka egin zioten San Joan
eragiketagatik, hau da, ordaindu beharreko alkabala- Amilibiari, enkante hura egiten ez bazen Kontzejuagatik, 40 dukat eta 33 marai eskainitako puja omen ri kalte handia sortzen zitzaiolako. Beraz, San Joan
zegoen, alkabalagatik eragiketetan ehuneko bat baino Amilibiari fidantzak eman zitzala eskatu zioten, izan
zitezkeen galerak ordaintzeko.
gehiago kobratu gabe.
San Joan Amilibiak zioenez, hura ez zegoen fiBeraz, alkateak eta fielak, kandela piztuta, enkantea hasi zuten, baina olioagatik, okelagatik eta erre- dantzak ematera behartuta, eta Enekosauztegiko
tako ogiagatik alkabala kobratu gabe. Herrian saltzen Kontzeju nagusian erabakitakoa bete behar zen.
zen karga gariagatik 3 sos kobratuko ziren gehienez.
Joan Olazabal alkateak debekatu egin zion San
Pedro Altzolaratsek enkantean 40 dukat eta 30 ma- Joan Amilibiari herritik irtetea, eta Esteban Eztiola
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eskribauaren etxean egon behar zuen (ikus [XVI. m.
(56-II) 3] agiria).
1.4.5. Probintziaren Batzarretarako ahalordeak
- 1556-II-8an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.

bintziak egingo zituen Batzar Nagusietan Zestoaren
prokuradore izan zitezen. Batzar haietan ahotsa eta
botoa izango zuten. Ahalorde-agirian lekuko hauek
izan ziren: Esteban Eztiola semea, Joan Zelaia eta
Martin Ipintza.
Kontuan hartu behar da Zestoako alkate San Joan
Amilibiak ez zekiela irakurtzen eta idazten. Hala ere
ahalordea zuen Azkoitiko Batzar Nagusietan prokuradore izateko eta halaxe izan zen (ikus [XVI. m. (56XI) 12] agiria).

Bertan ziren zestoar hauek: Joan Olazabal alkatea,
Domingo Garratza fielordea, Kristobal Erretzabal zinegotzia, Blas Artazubiaga, Domingo Amilibia, Joan
Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Martin Perez
Artzubiagakoa, Grazian Ezenarro, Pedro Akoa, Joan 1.4.6. Zumaiako Kontzejuarekin auzitan eta
Perez Altzolaraskoa, Pedro Altzolarats eta Esteban Jakobo Gesalaga fielari egindako errekerimendua
Eztiola semea.
- 1556-I-20an, Zestoako Enekosauztegin, Esteban
Gipuzkoako korrejidore Fernando Zuñigak, agin- Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bidu zen.
dua bidali zuen Azkoitiko Basarten Probintziaren
Batzar Berezia egin zezaten. Gipuzkoara Meltxor GeBertan ziren zestoar hauek: Joan Olazabal alkatea,
bara zalduna etorri zen erregeak bidalita. Hain zuzen Jakobo Gesalaga fiela, Esteban Edarritzaga, San Joan
Aljer eta Buxia herriak musulmanen esku zeuden, eta Amilibia, San Joan Egaña, Joan Martinez Akoakoa,
erregeak pertsona armatuak eskatzen zituen haiek es- Martin Zuube, Bizente Ezenarro, Joan Ereño, Joan
kuratzeko.
Lizaso, Joan Bengoetxea, Martin Gorosarri, Pedro
Egaña, Lazaro Azkue, Joan Zuube, Domingo IntxauZestoako Kontzejuak ahalordea eman zien Joan rregi eta beste zenbait.
Olazabal alkateari, Jakobo Gesalaga fielari eta Domingo Amilibia eskribauari, Basarten Zestoaren proKontzejukoek ziotenez, Beduako portuan kargakuradore izan zitezen.
tzen eta deskargatzen ziren salgaiez Zestoako Kontzejuak auzia zuen Zumaiakoarekin, eta auzi hartan gasLekuko hauek izan ziren: Zestoako Joanes Garra- tu handiak egiten ari ziren. Ondorioz, auzi hartarako
tza apaiza eta Martin Acosta, eta Mutrikuko Domingo lehen emanak zituzten ahalordeak baliorik eta indaIbañez Larangakoa eskribaua (ikus [XVI. m. (56-II) rrik gabe utzi zituzten. Erabakiaren berri alkateari eta
fielari eman zien eskribauak.
8] agiria).

Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
- 1556-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren Grazian Etxeandia eta Sebastian Zubiaurre (ikus
zestoar hauek: San Joan Amilibia alkatea, San Joan [XVI. m. (56-I) 14] agiria).
Egaña zinegotzia, Joan Iribarrena, Esteban Edarritzaga, Martin Gorosarri, Nikolas Lizasoeta, Gabriel
- 1556-III-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriArtzubiaga, Joan Arano, Joan Zuube e Joan Lopez bauaren aurrean Grazian Etxeandia azaldu zen.
Zelaikoa, Joan Bengoetxea semea eta beste zenbait.
Errekerimendua egin zion Zestoako KontzejuaAhalordea eman zieten San Joan Amilibia alkateari ren Jakobo Gesalaga fiel eta altxorzainari. Grazianek
eta Pedro Zubiaurre fielari, hil hartan Azkoitian Pro- zioenez, Kontzejuak hainbat zor zituen kobratzeko,
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zentsuagatik, errentengatik eta beste zenbait arrazoirengatik.
Pedro Altzolaratsek, alkate izan zenean emandako
epaiengatik, Joan Lizasok 20 dukat zor zituen, eta Domingo Arangurenek 12 dukat. Joan Aranbururen alkatetzan ere auziak izan ziren Pedro Ausoroetxearekin,
Joan Bengoetxearekin eta San Joan Amilibiarekin.
Haien zorrak ere kobratzeko zeuden; baita basoetako
arazoengatik sortutako zorrak ere.
Orduan alkate zen Joan Olazabalek ere epaiak
prest zituen, baina Jakobo Gesalaga fielak kobrantzak
geroratu egiten zituen, Kontzejuaren kalterako.
Horregatik Grazian Etxeandiak bere errekerimenduaren testigantza eman zuen, lekuko hauek izanik:
Gabriel Artzubiaga eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (56-III) 12] agiria).
- 1556-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Grazian
Etxeandia, eta, bestetik, Zestoako Kontzejuko fiel,
sindiko eta altxorzain zen Jakobo Gesalaga.
Grazianek zioenez, Zestoako Kontzejuak kobratzeko zor asko zeuzkan. Aizubiko erroten errenta,
adibidez, eta herriko alkateek zenbait biztanle kondenatu egin zituztelako ere bai. Joan Lizasok 20
dukat zor zituen, Domingo Arangurenek 12 dukat,
Pedro Ausoroetxea zenak eta Joan Bengoetxeak 6na
dukat, etab.

42. irudia. Zumaiako udaletxeko armarria.

1.4.7. Aizarnako sorazabaldarren eta beste
zenbaiten kaparetasunari buruzko auzia
1.4.7.1. Zestoako Kontzejuaren bilerak

- 1556-IV-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Kontzejua bildu zen.

Grazian Etxeandiak gogorarazi egin zuen hurrengo
iraileko San Migel egunerako Jakobo Gesalagak bere
Bertan ziren zestoar hauek: San Joan Amilibia
karguari zegozkion kontuak eman beharko zizkiola alkatea, Pedro Zubiaurre fiel errejidorea, Frantzisko
Kontzejuari. Kobrantzak arduraz eta atzerapenik gabe Ermua zinegotzia, Pedro Altzolarats, Grazian Etxeanegiten ez bazituen, korrejidorearengana joko zuen.
dia, Domingo Garratza eta Esteban Eztiola semea.
Hauek bermatu egin zuten gainerako biztanleek ere
Grazianek gogoratu zuenez, 12 egun lehenago, gai onartu egingo zutela Kontzeju hartan erabakitakoa.
bera zela medio, beste errekerimendu bat egin zuen.
Errekerimenduan lekuko hauek izan ziren: Pedro ZuZestoako Kontzejuak auzia zuen Joan Sorazabal
biaurre eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa (ikus [XVI. m. “frantsesaren” eta bere bost semeen aurka korreji(56-III) 29] agiria).
dorearen aurrean, haren eta bere bost semeen kapa- 61 -
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tzolarats, Martin Perez Artzubiagakoa, Esteban Eztiola eskribaua, Esteban Eztiola semea, Martin Otxoa
Ariztondokoa, Andres Etxaniz, Grazian Ezenarro,
Pedro Olaskoaga, Joan Perez Altzolaraskoa, Pedro
Akoa, Domingo Garratza, Gabriel Artzubiaga, Grazian Etxeandia, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Zubiaurre, Iñigo Otegi, Esteban Edarritzaga, Blas Isurola, Joan Iribarrena, Frantzisko Ermua, Martin EgaLekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza, ña, Lazaro Armendia, Anton Aizarna, Martin Zuube
hargina, San Joan Amilibia, Joan Bengoetxea, Joan
Pedro Altzolarats semea eta Migel Altuna.
Zubiaurre, Joan Pagino, Domingo Elurra, Martin AizOndoren Andres Martinez Aroztegikoa prokura- puru, Joan Ereño, Bizente Ezenarro, Nikolas Lizasoedoreak, Kontzejuaren izenean, eskea egin zion korre- ta, Domingo Zatarain, Joan Zuube, Joan Martinez
jidoreari, Joan Sorazabalekin eta bere bost semeekin Akoakoa, Bernal Aldalur, Domingo Aizpuru, Martin
Kontzejuak hauen kaparetasunaz zuen auzia eten ze- Zuube, Joan Azkue, Martin Azkue, Joan Lopez Zezan, lekukoen testigantzak aurkezteko epea amaitu laikoa eta beste zenbait.
zelako.
Kontzejuak agindu zuenez, bilera hartan zeuden
- 1556-IX-29an, San Migel egunez, Zestoan, Do- Martin Sorazabal eta Joan Sorazabal anaiak kanporamingo Amilibia eskribauaren aurrean Kontzejua bildu tu egin zituzten, aita Joan Sorazabal Frantziako erreizen. Bertan alkatea, fiela, zinegotziak, probestuordea nukoa zelako eta kaparetasuna frogatu gabe zeudelako.
eta ofizialak aukeratu zituzten.
Joan Sorazabal Lapurdiko Urruñakoa zen, eta AiBertan ziren zestoar hauek: Joan Olazabal alka- zarnako Maria Sorazabalekin 30 bat urte lehenago
tea, Jakobo Gesalaga fiela, Joan Igartza eta Kristobal ezkondu ondoren, bost seme izan zituzten: Joanes SoErretzabal zinegotziak, Martin Indo probestuordea, razabal, Migel Sorazabal, Petri Sorazabal, Joan SoJoan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Pedro Al- razabal eta Martin Sorazabal. Joan Sorazabalek, bere
retasunaz. Beraz, Kontzejuak ahalordea eman zien
Joan Amilibia alkateari, Pedro Zubiaurre fielari eta
Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Andres Martinez Aroztegikoari, Jeronimo Atxagari, Joan
Albizturri, Joan Elduari, Pedro Leizetari eta Martin
Martinez Jauregikoari. Hauek ordezkatuko zuten Zestoako Kontzejua auzian.

43. irudia. Urruñako
Urtubiko jauregia.
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aita eta anaien izenean zioenez, auzian frogatuko zuten kapare zirela.

tzejua ez zela auzitara agertu. Joan Eldua eta Asentzio
Zabala izan ziren lekuko.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Gabriel Artzubiaga, Grazian Ezenarro eta Grazian Etxeandia.

Pedro Leizetak, Martin, Petri, Joan, Migel eta Joanes Sorazabal anaien izenean zioenez, herritar kapare
izan ziren beti, eta arrazoirik gabe indarrez kanporatu
zituzten Kontzejutik. Amador lizentziatuak idatzitako
eskea egin zion korrejidoreari, sorazabaldarrak Kontzejuan onar zitzaten.

1.4.7.2. Aizarnako sorazabaldarren kaparetasunaz auzia
korrejimenduan

- 1556-IX-30ean, Zestoan, Domingo Amilibia es- 1556-X-6an, Azkoitian, Andres Martinez Arozkribauaren aurrean Martin Sorazabal agertu zen, bere
tegikoak, Kontzejuaren izenean korrejidoreari jakingurasoen eta lau anaien ordezkari ere izanik.
arazi zionez, Gipuzkoako probintziak ordenantza
Martinek, Kontzejutik kanporatu egin zituztelako, zeukan, erregeak onartua, bileretan kapare ez zirenek
Domingo Amilibia eskribauari kanporatze-agindu parte har ez zezaten. Sorazabal familiakoak Franhaien kopia eskatu zion, Gipuzkoako korrejidoreari tziakoak zirelako kanporatu zituzten, beren kaparetaaurkezteko. Zilarrezko erreala ordaindu zion lan hura suna frogatzen zuten arte.
egin zezan. Lekuko Gabriel Artzubiaga eta Martin Er- 1556-X-9an, Zestoan, Sorazabal aita-semeek
nataritz izan ziren.
ahalordea eman zieten hainbat prokuradoreri, auzian
- 1556-X-1ean, Azkoitian, Sorazabal anaien ize- ordezkari izan zitezen. Hauek ziren korrejimenduko
nean Pedro Leizeta prokuradoreak apelazioa egin prokuradoreak: Pedro Leizeta, Asentzio Zabala, Anzion korrejidoreari Kontzejuaren aurka. Domingo dres Martinez Aroztegikoa, Jeronimo Atxaga, Pedro
Amilibia eskribauak prozesuaren kopia eman zezan, Fernandez Laspiurkoa, Joan Lopez Albizturkoa, Markorrejidoreak agindua eman zuen. Lekuko Tomas Sis- tin Martinez Jauregikoa, Joan Arteaga eta Joan Eldua.
tiaga eta Martin Elkano izan ziren.
Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreak hauek
Fernando Zuñíga korrejidoreak Zestoako Kon- ziren: Joan Angulo, Joan Ruiz Antezanakoa, Alonso
tzejuari agindua bidali zion, Sorazabal familiakoen Bilbao, Francisco Martinez de Apricano, Joan Perez
Salazarkoa, Diego Alfaro, Joan Astorga, etab.
aurka hiru egun barru auzitara ager zedin.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxean- 1556-X-2an, Zestoan, Migel Sorazabalek bere
eta bere senideen izenean, auzirako agiriaren kopia dia, Grazian Ezenarro eta Martin Intxaurregi.
eskatu zion Domingo Amilibia eskribauari. Domingo
Garratza izan zen lekukoetako bat.
1.4.7.3. Auziaren jarraipena korrejimenduan
- 1556-X-3an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauak Zestoako Kontzejuari korrejidorearen aginduaren berri eman zion, sorazabaldarren aurkako auzira
ager zitezen. Pedro Altzolarats eta Domingo Garratza
izan ziren lekuko.

- 1556-X-12an, Azkoitian, Andres Martinez Aroztegikoak Zestoako Kontzejuaren izenean berriz ere eskea egin zion korrejidoreari; baita Pedro Leizetak biharamunean leku berean ere. Bi aldeek beren aldeko
arrazoiak agertu zituzten.

Egun berean, Azkoitian, sorazabaldarren izenean
- 1556-X-19an, Azkoitian, Fernando Zuñiga korrePedro Leizeta prokuradoreak salatu egin zuen Kon- jidoreak epaia eman zuen, bi aldeak auzitara onartuz.
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zedin; izan ere, Hondarribian eta Gipuzkoako beste
leku batzuetan lekukoen testigantzak jaso egingo zituzten.
Esteban Eztiola semea, Martin Indo eta Esteban
Edarritzaga izan ziren lekuko.
- 1556-X-22an, Zestoan, Joanes Sorazabalek Kontzejuari adierazi zionez, hilaren 26an, astelehenez,
Hondarribiko lonjan goizeko zortzietan hasiko ziren
testigantzak jasotzen.
1.4.7.4. Hondarribian lekukoak aurkeztea eta zin egitea

- 1556-X-27an, Hondarribiko lonjan, Domingo Amilibia eta Joanes Sorazabal elkartu ziren, lekukoei testigantzak hartzeko asmoz. Bertan lekuko hauek zeuden: Joan Miranda, Migel Mugarrieta, Migel Altzate,
Martin Olaizola eta beste zenbait.
Ondoren, Joanes Sorazabalek testigantzak jasotzeko lekukoak aurkeztu zituen. Hauek ziren lekukoak:
Adame Urtubia kapitaina, Martin Egurtza eta Martiko
Arrupe. Lekuko hauek Frantziako Lapurdiko Urnia
edo Urruñakoak ziren, eta zin egin zuten egia aitortuko zutela.

44. irudia. Azkoitiko kontzejupea.

- 1556-X-20an, Azkoitian, Pedro Leizeta prokuradoreak eskea egin zion korrejidoreari lekukoen testigantzak ekartzeko epea luza zezan; izan ere, Sorazabalgo bost anaia auzilariek testigantzak Gipuzkoan
eta Frantziako Lapurdin jaso behar baitzituzten. Lekuko Martin Elkano eta Tomas Sistiaga izan ziren.
Korrejidoreak epea luzatu egin zuen.

Egun berean, Hondarribian, bertako Antonio Ubilla eskribaua agertu zen, eta Zestoako Joan Zuube ere
bai, Zestoako Kontzejuaren izenean, eta Antonio Ubilla izendatu zuen bere aldearen eskribau.

Joanes Sorazabalek beste lekuko hauek ere aurkeztu zituen: Maria Ameztegi alarguna, Migel Olaberria eta Maria Martinez Ariztegietakoa (Joantoko
Korrejidoreak Zestoako Domingo Amilibia es- Uramendiren alarguna). Hauek ere zin egin zuten.
kribauari agindua eman zion Sorazabal etxekoentzat Zinean lekuko hauek izan ziren: Hondarribiko Joanes
lekukoen testigantzak jaso zitzan. Lan hartan bete be- Azkue lonjazalea eta Dona? Oianbera.
harreko arauak adierazi zizkion.
- 1556-X-28an, Hondarribian, Joan Zuubek
- 1556-X-21ean, Zestoan, Joanes Sorazabalek testigantzak hartzeko bere eskribau Martin Saez
bere senideen izenean errekerimendua egin zion Zuloagakoa izendatu zuen, Antonio Ubillak ezin
Kontzejuari, hurrengo ostiralean Hondarribiko lon- zuelako. Joanes Olaso eta Joanes Azkue izan ziren
jan (arratsaldeko hiruretan) bere eskribauarekin egon lekuko.
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Ondoren, Joanes Sorazabalek Nafarroako erreinuko eta Lapurdiko Biriatuko Migel Etxeberria lekukoa aurkeztu zuen, eta honek ere zin egin zuen.
- 1556-X-29an, Hondarribian, Joanes Sorazabalek
Lapurdiko Urruñako Joanes Irimus lekukoa aurkeztu
zuen, eta zin egin zuen egia aitortuko zuela. Han ziren
Joanes Azkue lonjazalea eta Urruñako Adame Oianbera lekukoak ere.
1.4.7.5. Lekukoei egin beharreko galderak

Ondoren, Aizarnako Sorazabalgo bost anaia auzilarien aldeak prestaturiko galderak, lekukoei egin beharrekoak, aurkeztu zituen. Hauek ziren galderak:
1) Ea ezagutzen zituzten Joan Sorazabal eta Maria
Sorazabal senar-emazteak, eta hauen bost seme Martin Sorazabal, Joan Sorazabal, Migel Sorazabal, Petri
Sorazabal eta Joanes Sorazabal. Ea ezagutu zuten Joan
Migel Oianbera (Joan Sorazabalen aita eta bost anaien
aitona). Ea zuten Urruñako Oianbera etxearen berririk.
2) Ea zekiten bost anaia auzilarien arbasoak Oianbera etxekoak zirela eta hangoak aspaldi-aspalditik
kapareak zirela.

45. irudia. Hondarribiko portalea.

la, petxarik eta errege-zergarik ez zutela ordaindu, eta
kapareei gordetzen zitzaizkien ohore, askatasun eta
lehentasunak izan zituztela.

3) Ea zekiten Urruñako Oianbera etxea ehun urte
baino gehiagoan aspaldiko leinukoena zela, eta han
gizonen lerroan (semetik semera) izandakoak beti
6) Ea zekiten Joan Migel Oianbera Maria Joanto
kapare izan zirela. Ea zekiten hango leinukoei lehentasunak, askatasunak eta ohoreak gorde izan zitzaiz- Oianberarekin legez ezkondu zela. Ea zekiten ezkonkiela. Ea zekiten Oianberako leinukoek petxarik ez tza hartatik Joan Sorazabal legezko semea izan eta
zutela inoiz ordaindu, eta zaharrek eta arbasoek hori- hazi zutela.
xe esaten zutela.
7) Ea zekiten Joan Sorazabal Zestoako Aizarnan
4) Ea zekiten bost anaia auzilariak eta hauen Joan Maria Sorazabalekin ezkondu zela eta aipatutako bost
Sorazabal aita eta Joan Migel Oianbera aitona, be- semeak izan eta bertan bataiatu zituztela.
launez belaun leinu hartakoak izan zirela eta zaharre8) Ea zekiten Joan Sorazabal eta bost semeak benek eta arbasoek horixe aitortzen zutela. Ea zekiten
ren bizitzan izandako gerra eta errekrutatze guztietan
inork horren aurka ez zuela ezer esan.
erregearen zerbitzuan, Zestoako beste herritar kapa5) Ea zekiten bost anaiak, aita eta aitona, ehun urte reekin batera, kapitain eta bandera beraren mendean
haietan kapare izan zirela, eta ondasunak izan zituzte- ibili zirela. Ea zekiten Zestoako Kontzejuak bertako
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- Gauza bera egin zuen Migel Exeberria lekukoak.
pertsona kapareei zerga orokorrak eta partikularrak
kobratu zizkienean, Joan Sorazabalek eta bere bost Nafarroako erreinuko Biriatu herrikoa zen, Lapurdikoa.
76 urte inguru zituen eta galderei baietz erantzun zien.
semeek haiek bezalaxe ordaintzen zituztela.
- Azkenik, Joanes Irimus urruñarrak erantzun zuen.
70 urte zituen, gutxi gorabehera. Hark zekienez, Frantziako erregeari petxa ordaintzen zioten etxeak hauek
ziren: Gaztainalde, Etxegarai, Goiaga, Subegi? (bi
1.4.7.6. Lekukoek Hondarribian emandako erantzunak
etxe), Txingarro eta Gepo. Oianbera etxeak, ordea, ez
- Lehenbizi Urruñako Adame Urtubia kapitainak eran- zuen inoiz petxarik ordaindu.
tzun zien galderei. 90 urte inguru zituen eta egindako
galderei baiezkoa erantzun zien. Joan Migel Oianbera 1.4.7.7. Aizarnako lekukoen aurkezpena, zina eta
aitona Oianbera etxean bizi izan zen, eta Joan Soraza- erantzunak
bal semea 30 urte lehenago Aizarnara ezkondu zen.
- 1556-XI-24an, Azkoitian, Martin Agirre eskribaua- Lapurdiko Urruñako Martin Egurtzak erantzun ren aurrean Joanes Sorazabalek, anaien izenean, errezuen ondoren. Maria Sorazabal eta bost semeak ez zi- kerimendua egin zion Zestoako San Joan Amilibia
tuen ezagutzen. 90 bat urte zituen. Aurreko lekukoaren alkateari eta Pedro Zubiaurre fielari, beren eskribaua
antzera baiezkoa erantzun zien galderei. Joan Migel Aizarnako plazara bidal zezaten, elkarren aurka zuten
Oianbera eta Maria Joanto Oianbera Erromako Eliza- auzian aurkeztutako lekukoei eskribauek zina eta tesren arabera ezkondu omen ziren.
tigantzak har ziezazkieten.
9) Ea zekiten esandako guztia inguru haietan ezaguna zela.

- Urruñako Martiko Arruperen txanda izan zen
ondoren. 80 bat urte zituen, eta galderei, oro har,
baiezkoa erantzun zien.

Lekuko Zestoako Gabriel Artzubiaga eta Esteban
Edarritzaga izan ziren.

- 1556-XI-30ean, Zestoan, Joanes Sorazabalek Kon- Jarraian, Urruñako Maria Ameztegik (Esteban tzejuko alkateari eta fielari dei egin zien biharamunean,
Oianzabalen alargunak) eman zituen bere erantzunak. asteartez, goizeko zazpietan, Aizarnako plazan beren es75 urte zituen, eta Lapurdiko Urruñako Oianbera kribauaz prest egon zitezen. Lekuko Joan Fernandez Olaetxeari eta beste gaiei buruz galderek ziotena ontzat zabalgoa lizentziatua eta Joan Olazabal izan ziren.
eman zuen.
- 1556-XII-1ean, Aizarnan, Joanes Sorazabalek
- Ondoren Migel Olaberriari egin zizkioten gal- bere anaien izenean lekukoei egin beharreko galderak
derak. 70 urte inguru zituen, eta Oianbera etxekoei aurkeztu zituen, hau da, Hondarribian han bildu ziren
buruz beste lekukoek esandakoa berretsi egin zuen.
lekukoei egindakoak.
Migelek zioenez, Urruñan baziren Frantziako erreJoanes Sorazabalek, bere anaien izenean, lekuko
geari petxa ordaintzen zioten etxe batzuk: Otabiaga, aizarnar hauek aurkeztu zituen: Joan Olaberria, PeFagoaga, Eguzkiarri, Etxegarai eta Ibiri etxeak, adibi- dro Iribarrena, Joan Bikendi, Domingo Aranguren eta
dez, baina Oianbera etxea ez.
Martin Ezenarro. Lau lekuko hauek zin egin zuten
egia aitortuko zutela.
- Gero Maria Martinez Aroztegikoak, Urruñakoak,
erantzun zuen. 75 urte zituen eta galderei baiezkoa
- Joan Olaberriak erantzun zuen lehenbizi. 72 urte
eman zien.
zituen. Zazpigarren eta zortzigarren galderei baiezkoa
- 66 -

(1556)

eman zien. Sorazabalgo bost anaiak beren garaian ge- 1.4.7.8. Zestoako Kontzejuak sorazabaldarrak elizatik
rran ibliak ziren frantziarren eta ingelesen aurka, Zes- kanporatzea
toako gainerako gizon kapareen ondoan, Gipuzkoako
mugetan.
- 1556-IX-29an, Zestoako elizan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Kontzejua bildu zen.
- Pedro Iribarrena aizarnarrak lehen, zazpigarren
eta zortzigarren galderei erantzun zien; baiezkoa
Bertan ziren zestoar hauek: Joan Olazabal alkatea,
erantzun ere. 77 urte zituen eta bost anaien bataioak Jakobo Gesalaga fiel errejidorea, Kristobal Erretzabal,
ikusi zituen Aizarnan.
Pedro Altzolarats, Martin Perez Artzubiagakoa, Esteban Eztiola semea, Martin Otxoa Ariztondokoa (edo
Sorazabal anaiak ibiliak ziren gerran, Zestoako bes- Artazubiagakoa), Andres Etxaniz maisua, Joan Ibañez
te biztanle kapareak bezala, frantziarren eta fede kato- Zubiaurrekoa, Pedro Zubiaurre, Iñigo Otaegi, Esteban
likoaren etsaien aurka. Galderei baietza eman zien.
Edarritzaga, Blas Isurola, Frantzisko Ermua, Martin
Egaña, Lazaro Armendia, Martin Zuube hargina, San
- Joan Bikendiren txanda izan zen gero. 40 urte Joan Amilibia, Joan Bengoetxea, Joan Zubiaurre (Pabaino gehiago zituen. Zazpigarren eta zortzigarren ginokoa), Domingo Elurra, Joan Agirre (Larretxekoa),
Joan Bikendi, Martin Arano “Motza”, Joan Ganbara,
galderei baietz erantzun zien.
Martin Intxaurregi, San Joan Egaña, Martin Olaskoaga,
- Martin Ezenarrok 80 bat urte zituen, eta aurreko Martin Aizpuru, Joan Ereño, Bizente Ezenarro, Nikolekukoek bezalatsu erantzun zien zazpigarren eta zor- las Lizasoeta, Domingo Zatarain, Joan Zuube maisua,
Joan Martinez Akoakoa, Bernal Aldalur, Domingo
tzigarren galderei.
Aizpuru, Martin Zuube, Joan Azkue, Martin Azkue,
- Domingo Aranguren izan zen Aizarnako le- Joan Lopez Zelaikoa eta beste zenbait.
kukoetan testigantzak emandako azkena. 62 urte inKontzejuan Zestoako Martin Etxeberria aurkeztu
guru zituen, eta zazpigarren eta zortzigarren galderei
erantzun zien, haiek ziotena onartuz (ikus [XVI. m. zen. Hark zioenez, bera Fernando Etxeberria apaizaren
seme naturala zen, eta ama ezkongabea zuen. Aitak,
(56-IV) 18] agiria).

46. irudia. Aizarnako
Bikendi.
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gainera, semea apaiz ordenatu baino lehen izan zuen.

bezalakoak (hau da, kapare) izan nahi zutelako, eta
ofizioetan parte hartu nahi zutelako.

Beraz, eskea egin zion Kontzejuari bertan onar zezaten eta errege-ofizioetan eta Kontzejuko ofizioetan
Kontzejuak ahalordea eman zien Gipuzkoako koonar zezaten.
rrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoa, Jeronimo Atxaga, Joan Albiztur, Joan Eldua, Pedro Leizeta
Ondoren, Joan Olazabal alkateak eta herritarrek eta Martin Martinez Jauregikoa prokuradoreei, auzian
eskea egin zioten Esteban Eztiola eskribauari. Seme- Kontzejua ordezka zezaten.
alaba naturalei, apaizen seme-alabei eta pertsona
arrotzei buruz Enekosauztegin 1554-V-20an KontzeAhalordea eman zien, halaber, San Joan Amilibia
juan egindako agiria ekar zezala eskatu zioten (ikus alkateari eta Pedro Zubiaurre fielari.
[XVI. m. (54-V) 10] agiria).
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Joanes GaEskribauak 1554. urteko agiria irakurri, eta alka- rratza apaiza, Pedro Altzolarats gaztea eta Migel Alteak eta herritarrek Kontzejutik bota egin zuten Mar- tuna. Alkateak ez zuen agiria sinatu, idazten ez zekietin Etxeberria.
lako (ikus [XVI. m. (56-X) 13] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Esteban Eztiola semea eta beste zenbait.

1.4.7.10. Zestoako Kontzejutik kapare ez zirenak

Jarraian Kontzejuan Aizarnako Joan Sorazabalen
hiru seme (Martin Sorazabal, Joan Sorazabal eta Petri
Sorazabal) agertu ziren. Haiek ere kapare zirela zioten,
eta errege-ofizioetan eta Kontzejukoetan parte hartu
nahi zuten. Hiru anaiak kanporatu egin zituzten Kontzejutik, harik eta beren kaparetasuna frogatzen zuten arte.

- 1556-X-25ean, Zestoako Enekosauztegin, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.

kanporatzea

Bertan ziren zestoar hauek: San Joan Amilibia alkatea, Pedro Zubiaurre fiel errejidorea, San Joan Egaña
eta Frantzisko Ermua zinegotziak, Pedro Altzolarats,
Gabriel Artzubiaga, Joan Perez Altzolaraskoa, EsteOndoren Kontzejuak urtebetez hurrengo urteko ban Edarritzaga, Joan Lopez Zelaikoa, Joan Martinez
San Migel eguna arte alkate izango zena aukeratu Akoakoa, Domingo Garratza, Joan Ibañez Zubiaurrezuen (ikus [XVI. m. (56-IX) 36] agiria).
koa, Joan Zuube, Martin Zuube, Joan Iribarrena, Pedro
Akoa, Martin Aizpuru, Joan Agirre, Joan Bengoetxea
gaztea, Joan Lizaso, Joan Igartza, Josepe Igartza, Mar1.4.7.9. Zestoako Kontzejuak sorazabaldarren auzirako
tin Indo probestuordea eta Joan Etxezarreta.
emandako ahalordeak
Kontzejuan bildutakoek ziotenez, kapare ez ziren
honako hauek zeuden han: Joan Arano (Grazia Arbestainen senarra), Domingo Intxaurregi (Joan OlaBertan ziren San Joan Amilibia alkatea, Pedro Zu- berriaren alabarekin ezkondua) eta Iñigo izenekoa
biaurre fiel errejidorea, Frantzisko Ermua zinegotzia, (Maria Amilibiaren senarra).
Pedro Altzolarats, Grazian Etxeandia, Domingo GaApaizen seme-alaba edo sasikoak zirenak Kontzerratza eta Esteban Eztiola semea.
jutik kanporatu egin zituzten, harik eta kanporatuek
Aizarnako Joan Sorazabal “frantsesarekin” auzia beren kaparetasuna frogatzen zuten arte. Bitartean ez
zuen Kontzejuak, haiek eskubidetan beste biztanleak zuten Kontzejuko ofizioetan parte hartuko.
- 1556-X-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
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47. irudia. Aizarnako
Sorazabal.

Lekuko hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaras- Eztiola semea, Grazian Ezenarro eta Martin Ipintza.
koa, Esteban Eztiola semea eta Grazian Ezenarro
(ikus [XVI. m. (56-X) 18] agiria).
Jarraian, Zestoan, San Joan Amilibia alkateak
agindua eman zion Pedro Zubiaurre fielari.
1.4.7.11. Zestoako Kontzejuak ordezkaria Hondarribira

Hondarribian eta Irun-Irantzun Joan Sorazabal
“frantsesa” eta bere semeak zinpean frogatzekoak
- 1556-X-26an, Zestoako Enekosauztegin, Esteban ziren beren kaparetasuna, eta Zestoatik hura ikuskaEztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. tzera joango zenari dirua eman ziezaiola agindu zion.
Lehen Kontzejuan zeudenek eta Anton Aizarnak zio- Aurreko fiel Jakobo Gesalagak ez zeukan dirurik, eta
tenez, auzia zuten Joan Sorazabal “frantsesaren” eta Kontzejuak ere ez.
bere seme-alaben kaparetasunaz.
Pedro Zubiaurre prest azaldu zen Hondarribira
Egun batzuk lehenago, hilaren 19an, egindako Kon- eta Irun-Irantzura joateko, gastuak eta soldata ortzejuan, ahalordea eman zieten alkateari, Andres Mar- daintzen bazizkioten. Lekuko Esteban Eztiola semea
tinez Aroztegikoari eta beste zenbaiti. Haiek egindakoa eta Joanes Garratza apaiza izan ziren.
ontzat hartuz, ahalordea eman zieten San Joan Amilibia
alkateari, Pedro Zubiaurre fielari, Joan Zuuberi, Martin
Ondoren, lan hartarako pertsona susmagarritzat jo
Zuuberi eta Gipuzkoako korrejimenduko Andres Mar- zituen fielak Martin Zuube eta Joan Zuube, eta haiei
tinez Aroztegikoa, Joan Eldua, Pedro Leizeta, Joan Al- Kontzejuak emandako ahalordeak baliogabetu egin
biztur eta Jeronimo Atxaga prokuradoreeri.
zituzten (ikus [XVI. m. (56-X) 20] agiria).
bidaltzeko emandako ahalordea

Joan Sorazabalek zioenez, haiek kapare zirelako, 1.4.7.12. Korrejidoreak sorazabaldarren kaparetasuna
errege-ofizioetan eta Kontzejuko ofizioetan parte har- aitortzea
tu nahi zuten.
Urte hartan, Fernando Zuñiga korrejidoreak Joan SoAhalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban razabalek eta bere bost semeek aurkeztutako lekuko- 69 -
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tasuna onartuz, epaia eman zuen. Sorazabaldarrek
egindako apelazioa bidezkoa zen, eta behar bezala
frogatu zuten kapare zirela. Beraz, bidegabeki atera
zituzten Zestoako Kontzejutik, eta aurrerantzean Batzarretan, Kontzejuetan eta ofizioetan parte hartu ahal
izango zuten, beste herritar kapareek bezalaxe.2
1.4.8. Domingo Amilibia eskribauak egindako
ordainketa eta emandako ahalordeak
- 1556-III-12an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Herrera epaile lizentziatuaren Alonso do Campo aguazila, eta, bestetik, Zestoako Domingo Amilibia eskribaua.

rre eskribauei, eta Jeronimo Atxaga eta Andres Martinez Aroztegikoa prokuradoreei.
Ahalordea zutenak Ordiziara joango ziren, hil hartan han izango ziren Batzar Nagusietara. Han parte
hartuko zuten, 125 errealak Domingo Amilibiarentzat
berreskura zitzaten.
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Domingo Garratza eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m.
(56-IV) 19] agiria).
- 1556-XI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Domingo Amilibia eskribauak ahalordea eman zien Zestoako Esteban Eztiola semeari,
Grazian Ezenarrori eta Joanes Garratzari.

Herrera epaileak Gipuzkoako lau urtean igorpenAhalordea zutenek Domingo Amilibiarentzat honi
alkatetzak izandako eragiketen azterketa egin zuen,
eta Domingo Amilibiari agindua bidali zion 119 errea- egindako zorrak kobratuko zituzten, bai dirutan eta
leko zorra eta 6 errealeko auzi-gastuak ordain zitzan. bai ondasunetan. Ahalmena zuten zordunak auzitara
eramateko.
Domingo Amilibiak 15 ontza pisatzen zuen zilaLekuko hauek izan ziren: Joan Ipintza, Grazian Artiga
rrezko pitxerra eman zion aguazilari, eta balioa 125
errealekoa baino handiagoa zelako, Alonso do Cam- eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (56-XI) 23] agiria).
pok diferentzia itzuli egin zion Domingori. Ordainagiria ere eman zion.
1.4.9. Felipe II.a errege berriari egindako
omenaldia
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Pedro
Akoa eta Anton Arrona (ikus [XVI. m. (56-III) 19] - 1556-VI-1ean, Felipe II.a erregeak Gipuzkoako koagiria).
rrejidore Fernando Zuñigari agindua bidali zion, haren
omenez zutoihalak eta banderak altxatzeko moduaz.
- 1556-IV-20an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean Domingo Amilibia eskri- 1556-VI-17an, Fernando Zuñiga korrejidoreak
baua agertu zen.
agindua bidali zion Zestoako Joan Olazabal alkateari. Azpeitia, Azkoitia, Elgoibar, Eibar, Deba, Zumaia,
1551. urtean Domingo Amilibia Gipuzkoako igor- Getaria, Zestoa, Saiaz eta Bidaniko alkate eta herritapen-alkate izan zen, eta Behobiko Pausoan bete zuen rrei ere bidali zien.
bere eginkizuna. Gero Herrera epaile lizentziatuak
kondenatuta, 125 erreal Alonso do Campo agoazilari
Felipe II.a erregearen omenez zutoihalak jaso beordaindu zizkion.
har zituzten. Ekintza hari buruz Fernando Zuñigak,
Joan Martinez Enparangoa eskribauaren bidez, inDomingo Amilibiak ahalordea eman zien honako formazioa bidali zion erregeari, lehenago Joana Eroa
hauei: Zestoako Joan Olazabal alkateari, Migel Perez erreginari egin zioten omenaldia adieraziz (ikus [XVI.
Idiakaizkoari, Joan Beltran Segurolari eta Martin Agi- m. (56-VI) 2] agiria).
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- 1556-VI-20an, Aizarnako elizan, mezetan eliztarrak bilduta zeudela, Pedro Arretxe erretore eta lizentziatuak korrejidorearen agindua euskaraz eta erdaraz
ozen irakurri zuen, denek entzuteko moduan.
Kontzejuko Jakobo Gesalaga fielak eskatuta, Domingo Amilibia eskribauak gertaturikoa idatziz jaso zuen.
Gauza bera egin zuen arratsaldean, Zestoako elizan
bezperetan Simon Arriaga bikarioordeak. Agindu
bera euskaraz eta erdaraz irakurri zuen.
Aizarnan lekuko hauek izan ziren: San Joan
Idiakaitz, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua
eta Pedro Iribarrena.
Zestoan lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, Gabriel Artzubiaga eta Martin Otxoa Ariztondokoa eskribaua (ikus [XVI. m. (56-VI) 6] agiria).
- 1556-VI-24an, Zestoako plazan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, Joan Olazabal alkatea,
Jakobo Gesalaga fiela eta hainbat herritar bildu ziren.
Jakobok errege-armak zituen zutoihala eskuekin
48. irudia. Aizarnako eliza.
altxatuta zeukan, eta alkateak bere aginte-makila altxatuta. Gurutzea aurrean zutela, bikarioa eta apaizak agiriaren indargarri izan zedin.
elizatik prozesioan atera ziren kantuz.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Perez Lilikoa, Joan
Denak plazan bildurik, “te deum”ak abestu zituz- Fernandez Olazabalgoa, Pedro Altzolarats eta Martin Peten Felipe II.a errege berriaren alde; izan ere, Karlos rez Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. (56-VI) 10] agiria).
V.a enperadoreak erretiroa hartu eta bere erreinu eta
jaurgo guztiak Felipe semeari utzi zizkion.
1.4.10. Migel Etxanizen eta Jakobo Gesalagaren
ordainagiriak
Ondoren herriko kaleetan, denak prozesioan ibili
ziren, eta “Gaztela, Gaztela, Gaztela Feliperekin” oi- 1556-VIII-30ean, Aizarnako Benezi etxean, Marhukatu zuten.
tin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean Maria
Perez Altzolaraskoa (Altzolarats jauregiko andre alarGero denak elizara sartu ziren, eta meza abestuak guna) aurkeztu zen.
entzun ondoren, Kontzejuaren etxe aurrean zegoen
haritzean zutoihala ipini zuten.
Maria Perezek obligazio-agiria eman zion Mutrikuko Migel Etxaniz maisu bide-harriztatzaileari,
Alkatearen aginduz, gertatuaren berri idatziz jaso Domu Santu egunean 33 dukat ordaintzeko konprozuen eskribauak. Alkateak bere aginpidea erabili zuen misoa hartuz.
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49. irudia. Lasaoko
markesaren etxea.

Maria Perezek Zestoako Kontzejuari Martin Perez
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Zubiaurre, Martin
Artzubiagakoa fiel zenean 29 dukateko zorra egin zion, Zubiaurre eta Grazian Etxeandia (ikus [XVI. m. (56eta Migeli ordainduta zorra kendu egingo zuen. Beste 4 VI) 14] agiria).
dukat ere emango zizkion Migeli, egin zion lan bategatik
(ikus [XVI. m. (56-VIII) 17] agiria).
- 1556-VIII-30ean, Zestoako errebalean, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak han- elkartu ziren: batetik, Maria Nikolas Zabala-Lasao
txe izanik, hauek azaldu ziren: batetik Mutrikuko Migel alarguna, eta, bestetik, Zestoako Kontzejuko Jakobo
Etxaniz maisu bide-harriztatzailea, eta, bestetik, Zestoako Gesalaga fiela.
Kontzejuko Martin Perez Artzubiagakoa fiela.
Maria Nikolasek basoak hartu zizkion Zestoako
Migelek Urbieta aldean galtzadetan lan egin zue- Kontzejuari, eta haien balioaren zati bat (50 dukatekoa)
lako Martin Perez fielak 50 dukat ordaindu zizkion, ordaindu egin zion Jakobori. Gainera, Maria Nikolasek
eta haien ordainagiria eman zion Migelek (ikus [XVI. Andres Martinez Malleakoaren izenean urrezko 7 koroa
m. (56-VIII) 18] agiria).
eman zizkion, ezarrita zegoen zentsuagatik urtero ordaindu behar zuen zergagatik. Beraz, Jakobo Gesalagak or- 1556-VI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dainagiria eman zion Maria Nikolasi.
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Jakobo
Gesalaga (Kontzejuko fiel eta altxorzaina), eta, besteLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Zubiaurre,
tik, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna.
Martin Zubiaurre eta Joan Zubiaurre (ikus [XVI. m.
(56-VIII) 19] agiria).
Herri-basoengatik (Joan Fernandez Olazabalgoak
Kontzejuari eskubideak emanda) Nikolasek egindako 1.4.11. Herria txakolinez hornitzeko enkantea
zorraren zati bat (117,5 dukat eta 30 maraikoa) igarotako
martxoan ordaintzekoa zen, eta Kontzejuak Joanes Ga- - 1556-XI-30ean, Zestoako elizaren aurrean, Esteban
rratzaren eskutik kobratu zituen. Ondorioz, Jakobo Gesa- Eztiola eskribauaren aurrean, Zestoako bi elizetan
lagak Nikolas Martinezi ordainagiria eman zion.
deia eginda, hauek bildu ziren: San Joan Amilibia
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50. irudia. Getariako
mahastiak.

alkatea, Pedro Zubiaurre fiel errejidorea, Joan Fer- Txakolinak Getariakoa izan behar zuen, eta
nandez Olazabalgoa lizentziatua, Gabriel Artzubiaga, enkantea irabazitakoaren etxean baino ez zen salduko.
Domingo Garratza, Grazian Ezenarro, Joan Olazabal,
Urbano Txiriboga eta beste zenbait.
- Txakolinik ez zen herrian faltako, baina falta zen
bakoitzean 100 maraiko isuna ordainduko zuen horKandela piztuta enkantea egin zuten, herria urte- nitzaileak.
beterako Getariako txakolinaz hornituko zuena aukeratzeko. Lehenbizi, hornitzaileak bete beharko zituen
- Zestoan kobratzen ziren isunak Zestoako elizabaldintzak zein ziren jakinarazi zuten.
ko kriseilua argitzeko izango zen, eta Aizarnan
kobratzen zirenak Aizarnako elizako kriseilua arGero, Grazian Ezenarrok bere eskaintza egin zuen, gitzeko.
txakolina 23 maraian zerbitzatzekotan. Joan Ganbarak 19 maraian ematea agindu zuen, eta Grazian
- Hornitzaileak ez zuen txakolina enkantean eskainiEzenarrok 18 maraian emateko eskaintza egin zuen. takoa baino garestiago salduko, etab. (ikus [XVI. m.
Azkenik, Joan Ganbarak erreal erdian emateko es- (56-XI) 36] agiria).
kaintza atera zen garaile.
- 1556-XII-10ean, Aizarnan, Esteban Eztiola esJoan Ganbarak bere fidatzaile gisa Joan Olazabal kribauaren aurrean Margarita Zuube aurkeztu zen.
aurkeztu zuen, eta Joan Ganbarak bide batez Joan
Olazabal fidantza hartatik onik ateratzeko konpromiObligazio-agiria eman zuen, eta bere burua behartu
soa hartu zuen.
egin zuen urtebetez (San Martin eguna arte) Aizarna
Getariako txakolinaz hornitzera. Azunbre txakolinaLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Liza- gatik erreal erdia kobratuko zuen, eta jendeak Margarrarats ikaslea, Gregorio Elizalde eta Martin Indo.
ritaren etxean hartu edo eraman egingo zuen.
Txakolin-hornitzaileak bete beharreko baldintza
Zestoa txakolinez hornitzeko azaroaren 30ean Joan
batzuk hauek ziren:
Ganbarak egindako agirian zeuden baldintza guztiak
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beteko zituen Margarita Zuubek. Horretarako Martin liburuko [XVI. m. (32-V) 7] eta XIX ZESTOA XVI.
Zuube fidatzailetzat aurkeztu zuen.
MENDEAN (1555) liburuko [XVI. m. (55-IX) 11]
agiriak).
Lekuko hauek izan ziren: Gabriel Artzubiaga, Grazian Ezenarro eta Iñigo Txatxarro (ikus [XVI. m. (56Zubi zaharra uholdeak eraman zuen, eta ZesXII) 6] agiria).
toako eta Azpeitiko Kontzejuek Joan Beltran Iraetari
15.000 marai aurreratu zizkioten, zubitik igarotze1.4.12. Zestoako Kontzejuaren beste zenbait tratu ko askatasuna izan zezaten. Joan Beltranek, ordea
ez zuen zubirik amaitu eta bi Kontzejuek auzitara
eta agiri
eraman zuten.
- 1556-IV-6an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
Pedro Vargas korrejidoreak epaia eman ondoren,
eskribauaren aurrean Kontzejuko Jakobo Gesalaga
bi aldeek auzia Valladolidko Kantzelaritzara eraman
fiela azaldu zen.
zuten, beren prokuradore Antonio Tordehumos eta
Jakobok ahalordea eman zien Joan Olazabal alka- Joan Paredes prokuradoreen bidez, eta han epaia
teari eta Pedro Altzolaratsi. Halaber, ahalordea jaso- eman ondoren, auziak aurrera jarraitu zuen berrikustakoak hauek ziren: Gipuzkoako korrejimenduko Fer- pen-mailan, Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuek
nan Perez Zabalegikoa, Andres Martinez Aroztegikoa, eskatuta. Azken epaia eman zuten Kantzelaritzako
Jeronimo Atxaga, Pedro Leizeta eta Asentzio Zabala epaileek, aurreko epaia deuseztatu eta alde bakoiprokuradoreak, eta Valladolidko Kantzelaritzako Juan tza zegoen bezala (ezer ordaindu edo kobratu gabe)
Angulo, Juan Cortiguera, Pedro Rruiz Antezanakoa, utziz. Auzi-gastuak bakoitzak bereak ordainduko
Antonio Tordehumos, Gonzalo Oviedo, Juan Astorga zituen, eta betiko isiltasuna ezarri zieten bi aldeei
(ikus [XVI. m. (56-IV) 23] agiria).
eta Pedro Mena prokuradoreak.
- 1556-X-22an, Zestoan, Martin Otxoa AriztonAizarnako eliztarren eskariz, agindua bidali zion
korrejidoreak Kontzejuari, bere ondasunak auzietan dokoa eskribauaren aurrean Joan Olazabalek (aurreko
gasta ez zitzaten eta zituen diruak gordailuan korreji- alkateak) eskea egin zion Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauari.
doreari utz ziezazkioten.
Ahalordea zutenak agindu hura baliogabetzen eta
indargabetzen saiatuko ziren.

Zestoako San Joan Amilibia alkateak, aurreko alkate Joan Olazabal herriko kartzelan zeukan, girgiluak
ipinita, Kontzejuaren liburu bat eman ez ziolako.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Ganbara eta Pedro Olaskoaga (ikus
[XVI. m. (56-IV) 5] agiria).

Joan Olazabalek zioenez, liburu hura korrejidoreak zeukan. Joan Olazabalek bere burua bidegabeki
laidotua sentitzen zuen, eta korrejidorearen aurrean
Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuek 1529. urteaz bere apelazioa egiteko agiria eskatu zion Martin
gero auzia zuten Joan Beltran Iraeta jaunarekin eta Otxoa eskribauari.
haren ondorengo Nikolas Martinez Egiakoa suhiareLekuko Joan Ganbara eta Martin Indo izan ziren
kin eta Maria Beltran Iraeta alabarekin, Iraetan harrizko zubia erori eta berria egiten ez zuelako (ikus (ikus [XVI. m. (56-X) 15] agiria).
ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko III ZESTOA
- 1556-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriXVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m.
(29-I) 4], IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) bauaren aurrean San Joan Amilibia alkatea agertu zen.
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51. irudia. Deba
parteko Olazabalgoiko
ganadutegia.

San Joan alkateak herrian eta herritik kanpo zenbait 1.5. Pedro Zubiaurreren ahalorde eta
lan zuen egiteko, eta, ondorioz, alkateorde izendatu agiriak
zuen Grazian Ezenarro zestoarra. Grazianek hartuko
zuen auzi zibil eta kriminalen ardura, San Joan Amili- 1556-I-1ean, (gure ustez 1557-I-1ean izango da,
bia alkateak nahi zuen artean.
nahiz eta agirian 6 idatzita egon), Esteban Eztiola
eskribauak Santuru Erretenek eta Pedro Zubiaurrek
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza aukeratutako arbitro epaileei (Joan Fernandez Olaeta Migel Legarra apaizak, eta Gabriel Artzubiaga zabalgoa lizentziatuari eta Joanes Garratza apaizari)
(ikus [XVI. m. (56-XI) 13] agiria).
beren izendapenaren berri eman zien.
- 1556-X-22an, Zestoan, Martin Otxoa AriztonJakinarazpenean lekuko hauek izan ziren: Dodokoa eskribauaren aurrean Joan Olazabalek (aurreko mingo Urbieta apaiza, Migel Idiakaitz, Esteban
alkateak) eskea egin zion Martin Otxoa Ariztondokoa Eztiola eta Joan Arano (ikus [XVI. m. (56-I) 1]
eskribauari.
agiria).
Zestoako San Joan Amilibia alkateak, aurreko alka- 1556-I-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauate Joan Olazabal herriko kartzelan zeukan, girgiluak ren aurrean Joanes Garratza apaiza eta Joan Fernanipinita, Kontzejuaren liburu bat eman ez ziolako.
dez Olazabalgoa lizentziatua aurkeztu ziren.
Joan Olazabalek zioenez, liburu hura korrejidoreak zeukan. Joan Olazabalek bere burua bidegabeki
laidotua sentitzen zuen, eta korrejidorearen aurrean
bere apelazioa egiteko agiria eskatu zion Martin
Otxoa eskribauari.

Hauek Santuru Erretenek eta Pedro Zubiaurrek zuten auzian arbitro epaile ziren, eta epaia emateko ados
jartzen ez zirelako, aipatutako bi arbitroek Zestoako
Pedro Altzolarats izendatu zuten hirugarren arbitro,
auzi hartan epaia eman zezaten.

Lekuko Joan Ganbara eta Martin Indo izan ziren
(ikus [XVI. m. (56-X) 15] agiria).

Martin Acosta eta Esteban Eztiola semea izan ziren lekuko.
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Jarraian Esteban Eztiola eskribauak Pedro AltzolaAgirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Altzolarats,
ratsi jakinarazi zion lehen bi arbitroek hirugarren ar- Akoabarreneko Martin Zubiaurre eta Martin Otxoa
bitroa aukeratu zutela. Lekuko Grazian Ezenarro eta Ariztondokoa eskribaua (ikus [XVI. m. (56-XII) 28]
Esteban Eztiola izan ziren (ikus [XVI. m. (56-I) 3] agiria).
agiria).

1.6. Joan Martinez Baltzolakoaren tratu
- 1556-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eta agiriak

bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako
Pedro Zubiaurre, eta, bestetik, Itziarko Santuru Erreten. 1.6.1. Baltzola baserriaren errentamendukontratua
Santuruk zioenez, Martin Zubiaurre zenak (Pedroren anaiak) 25 dukateko zorra utzi zion, eta Pedro- - 1556-I-8an, Arroan, Martin Otxoa Ariztondokoa
rekin auzia zuen korrejidorearen aurrean. Pedro Zu- eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik
biaurrek zioenez, zorrik ez zion anaia zenak egin, eta Baltzola baserriaren jabe Joan Martinez Baltzolakoa
hiltzen ari zela ere ez zuen horrelakorik aitortu.
(Debako biztanlea), eta, bestetik, bere seme Domingo
Baltzola (Zestoako biztanlea).
Dena den, auzia arbitro epaileen esku uztea erabaki zuten. Santuru Erretenek Zestoako Joan FernanJoan Martinezek bere seme Domingori Deba partedez Olazabalgoa lizentziatua izendatu zuen arbitro, ko Baltzola baserria errentan eman zion lau urterako.
eta Pedro Zubiaurrek Joanes Garratza apaiza. Bi ar- Baserriak ondasun hauek zituen: landutako eta landubitroak ados jartzen ez baziren, hirugarren arbitroa gabeko soroak, gaztainadiak, sagastiak, intxaurdiak,
aukeratuko zuten bi arbitroek.
fruta-arbolak, ganaduak, etab.
15 eguneko epean emango zuten epaia, baina behar izanez gero, epea luzatzerik izango zuten. Epaia
betetzen ez zuenak isuna ordaindu beharko zuen.

Domingo Baltzolak errenta ordaintzeko era, bere
aita eta Txomin Baltzola anaia mantentzea izango zen,
behar zituzten janariak, ederiak, arropak, etab. emanez.

52. irudia. Baltzola
eta Lili aldea
Artzabaletatik.
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Borondatez ez bazen, Joan Martinez eta Txomin Bal- tzolakoak bere seme eta maizterrari ganaduak eman
zizkion, Batzolan erdi bana haz zitzan.
tzola ez zeuden etxean zerbitzuak egitera behartuta.
Lekuko Martin Otxoa eskribaua eta AizarnazabalDomingo Baltzolak ordainduko zituen etxearen
go Domingo Amilibia izan ziren. Domingo Amilibia
zergak eta etxeko hildakoen aldeko elizkizunak.
izendatu zuen Joan Martinezek ganaduak balioesteJoan Martinez Baltzolakoa aitak Domingo semeari ko, eta Domingo Baltzolak Jakobo Gesalaga izendatu
baserrian zituen ganaduak (Aizarnazabalgo Domingo zuen. Hirugarren aditua Kristobal Irazabal izan zen.
Amilibiak zuen txostenean adierazitakoak) erdi bana Adituek erabaki zutenez, ganaduek (behi, txerri, ardi
hazteko emango zizkion. Behiak, ardiak, txerriak eta eta ahuntzek) guztira 151 dukat balio zuten. Domingo
ahuntzak zituen. Hango txerriak, ordea, Domingo Baltzolak jaso zituen ganadu haiek.
Baltzolarenak baino ez ziren izango.
Ondoren, Joan Martinez Baltzolakoak seme DoJoan Martinez Baltzolakoak basoak beretzat gorde mingo Baltzolari errenta aldirako tresna hauek utzi
zituen, bai zurgintzarakoak eta bai ikazkintzarakoak. zizkion:
Urtero Domingo Baltzolari 30 karga ikatz egiteko
- Eztianuzko 7 plater, eztainuzko gatzontzia eta 3
egurra emango zion aitak, Domingok Baltzolako zoplater handi.
rrak ordain zitzan.
Joan Martinezek urtero 100 karga ikatz egiteko
egurra ere emango zion, eta ikatz hura burdinolaren
bateko nagusiari edo olagizonari emango zion “burdin erdira”, hau da, Domingok emandako ikatzaz lortutako burdinean bere erdia jasotzekotan, inguruetan
ohi zen eran.

- Eztainuzko 3 pitxer.
- Lurrezko 3 plater handi.
- Bi galdara edo pertz, alanbrezkoak.
- Burdinazko 9 burruntzi.

Domingo Baltzolak aitari urtero anega bat intxaur,
sei otarkada gaztaina lehor eta hamar otarkada sagar
emango zizkion.

- Burdinazko zartagina.
- Parrilla edo arranpertza?

Domingo Baltzolak baserrian eta ondasunetan
egindako hobekuntzak ordaindu egingo zizkioten, eta
baserrian kalteak sortzen baziren Domingok erantzun
beharko zuen.
Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan
Sorazu (Arroako bikarioa), Domingo Amilibia, Migel Etxaniz (Mutrikuko bide-harriztatzailea) eta Joan
Uriarte? (ikus [XVI. m. (56-I) 5] agiria).

- Letoizko argimutila eta burdinazko zerbitzaria.
- Zurezko 15 taiel.
- 2 motrailu beren xehatzailearekin.
- 2 suil.
- 2 kutxa.

1.6.2. Baltzola baserrian utzitako tresneria

- Idi parearen uztarria.
- 1556-I-13an, Arroan, Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean, Joan Martinez Bal- 77 -
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- Bostortza eta nabarra.

Domingo Baltzolak tresna haiek denak jaso eta lau
urte geroago itzuli egingo zituen.

- Golde bat eta burdinazko 3 aitzur.
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe (Aizarnako erretorea), Joan Sorazu (Arroako bikarioa) eta
Aizarnazabalgo Domingo Amilibia.

- 3 laia pare eta burdinazko 3 jorrai.
- 3 sega edo igitai eta 3 eskuare.

Nabarmentzekoa da Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauak erromantzez etxeko eta nekazaritzako
tresneria aipatzen duenean tarteka euskal hitzak sartu izana. Hona hemen batzuk: “bostorça” edo bostortza, “nabar” edo nabarra, “goldea”, “jorraia”, “sega”,
“yguitay” edo igitaia, “escubare” edo eskuarea, “lera”,
“ytaiçur” edo itaitzurra, “lera narra”, “aga” edo haga,
etab. (ikus [XVI. m. (56-I) 10] agiria).

- Zurezko 2 lera.
- 2 pala.
- Itaitzur bat eta lera narra bat.
- Garraiorako burdinazko katea.
- Burdinazko haga eta 3 otar (gaztainarako eta sagarrerako).
- 2 esku-otarre.
- Burdinazko sega.

1.6.3. Joan Martinez Baltzolakoaren ahalordeak
eta ordainagiria
- 1556-II-5ean, Deba parteko Baltzola etxean, Martin
Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez bertako Joan
Martinez Baltzolakoa jabeak ahalordea eman zion
seme Domingo Baltzolari.

- 3 upel handi
- Barrika erdi bat.

Ahalordeaz Domingo bere aitari edonon egin zizkioten zorrak kobratzen saiatuko zen.

53. irudia. Arroako
Zugastitxki.
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Lekuko honako hauek izan ziren: Elgoibarko Martin Andikano, Zestoako Martin Arano? eta Domingo
izeneko debar bat (ikus [XVI. m. (56-II) 7] agiria).
- 1556-IX-16an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako Joan Zugasti (Zestoako Domingo Arrona
adingabearen tutorea), eta, bestetik, Joan Martinez
Baltzolakoa.
Joan Zugastik eskubidea eta ahalordea eman zizkion Joan Martinezi, Maria Otxoa Akertzakoa alargunari zilarrezko 210 erreal hurrengo Eguberrietan kobra ziezazkion. Bestetik, obligazio-agiria eman zion
Domingo Arrona adingabeari eta Joan Zugastiri 26
dukat nahi zuenean kobra ziezazkien. Dukat haiek,
izan ere, Joan Martinezek Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuari ordaindu zizkion, honek Zestoako hiribilduan Domingo Arrona adingabearen etxea eraiki
zuelako.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu
(Arroako bikarioa), Joan Ezenarro eta Joan Ipintza
(ikus [XVI. m. (56-IX) 18] agiria).
Ondoren, leku berean eta eskribau zein lekuko berak hantxe izanik, Joan Zugastik eta Joan Martinez
Baltzolakoak ordura arte elkarrekin izandako tratuen
kontuak egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman
zioten.
Joan Martinezek hortik kanpo, eskubidea zuen
Joan Zugastiren aurka katilu handi bati buruz, Joan
Zugastiri dirua eman eta katilua bahituran zeukalako
(ikus [XVI. m. (56-IX) 19] agiria).

1.7. Kristobal Erretzabalen ahalorde,
tratu eta ordainagiria

Kristobalek auzia zuen Ana Edarritzagarekin,
eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten Kristobal
auzian. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian
Etxeandia, Esteban Eztiola semea eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (56-I) 6] agiria).
- 1556-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zestoako Kristobal Erretzabal, Kristobal Erretzabal adingabearen
osaba, eta, bestetik, Sebastian Lazkano, bere emazte
Ana Edarritzaga ordezkatuz.
Lehenago, ezkongabe zirela, Domingo Erretzabal zenak eta Ana Edarritzagak Kristobal Erretzabal
adingabea izan zuten, eta gero Ana Edarritzaga ama
Sebastian Lazkanorekin ezkondu zen.
Geroztik, hil hartan, Sebastianek eta Ana emazteak
demanda ipini zioten Gipuzkoako korrejidorearen aurrean Kristobal Erretzabal osabari, honen iloba adingabearen mantenu eta elikaduraz ados ez zeudelako. Dena
den, azkenean bi aldeek akordioa egin zuten. Kristobal
osabak 10 dukat ordaindu zizkien Sebastian Lazkanori
eta Ana Edarritzagari, ordura arte adingabearen mantenuan egindako gastuengatik. Domingo Erretzabalek
ere, bizi zela, bere ordainketak egin zituen. Sebastianek
Kristobal osabari ordainagiria eman zion.
Egun hartatik aurrera Kristobalek adingabea elikatzeko, janzteko eta eskolaratzeko borondatea erakutsi zuen,
baina Sebastian Lazkanok eta emazteak adingabea eraman nahi bazuten, beren kontura mantenduko zuten.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Baioko Joan
Zelaia, Martin Ernataritz eta Esteban Eztiola semea
(ikus [XVI. m. (56-I) 13] agiria).

- 1556-IX-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Kris- 1556-I-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren tobal Erretzabal, eta, bestetik, Ana Artiga (Zestoako
bidez Kristobal Erretzabalek ahalordea eman zien elizako serora).
honako hauei: Grazian Ezenarrori eta Gipuzkoako
Lehenago Joan Martinez Erretzabalgoa zenak
korrejimenduko Jeronimo Atxagari, Andres Martinez
(Kristobalen aitak) 13 dukateko zorra egin zion Ana
Aroztegikoari eta beste lau prokuradoreri.
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54. irudia. Zestoako
GaztañagaeneaErretzabal.

Artigaren aita Joan Artiga zenari. Egun hartan, or- zizkioten, Gero, gora jota, auzia Valladolidko Kantzedea, Kristobal Erretzabalek 13 dukat Zestoako elizari laritzara iritsi zen (ikus [XVI. m. (55-I) 11] agiria).
eman zizkion, Anak elizari eman beharreko dote gisa,
anai-arreben oniritziaz.
- 1556-I-10ean, Valladolidko Kantzelaritzan,
auziari jarraipena eman zitzaion apelazio-mailan. Hil
Beraz, Ana Artigak (anai-arrebak ere ordezkatuz), hartako 21ean, Martin Perez Artzubiagakoaren proordainagiria eman zion Kristobal Erretzabali.
kuradore Pedro Morizek auzia amaitutzat jotzea eskatu zuen, beste aldea aurkeztu ez zelako.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Martin Perez Lilikoa eta Joan Fernandez Olazabalgoa li- 1556-I-24an, Kantzelaritzan, Pedro Morizek eszentziatua (ikus [XVI. m. (56-IX) 26] agiria).
kea egin zien epaileei. Gipuzkoako Diego Ortiz Abellanedakoa korrejidoreordeak Martin Perez kondenatu eta epaia exekutatzea agindu zuen. Ondorioz, Pe1.8. Martin Akertzaren tratu eta agiriak
dro Moriz prokuradoreak bere arrazoiak azaldu zituen
epai hura baliogabetu eta indarrik gabe utz zezaten.
1.8.1. Martin Akertza Martin Perez
Artzubiagakoarekin auzitan
- 1555-I-28an, Pedro Morizek beste eske bat egin
Maria Akertza adingabearen Martin Akertza tutorea zien epaileei. Diego Ortiz Abellanedakoa lizentziatu
auzitan zebilen azken urteetan Martin Perez Artzu- eta korrejidoreordeak kondenatu egin zuen Martin
biagakoarekin. Esteban Akertza zenaren oinordeko Perez Artzubiagakoa, auziari zegozkion agiri eta esMaria Akertzak eskubidea zuen Edarritzagako onda- kuizkribuak ematera. Pedro Morizek epai hura ere basunetatik 35 kintal burdina eta 5 dukat kobratzeko, eta liogabetzeko arrazoiak eman zituen.
Martin Perezek ez zizkion ematen (ikus [XVI. m. (54Egun eta leku berean Pedro Morizek zioenez, MarIV) 3] agiria).
tin Akertzaren Joan Angulo prokuradorea bere epean
1555. urte osoan ere auzitan ibili ziren, eta Martin ez zen agertu, eta auzia amaitutzat jotzea eskatu zuen.
Perezen kontrako epaiagatik, ondasunak exekutatu egin Halaxe egin zuten epaileek.
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- 1556-II-20an, Valladoliden, Kantzelaritzako
Martin Akertza Mariaren tutore zen, Gipuzkoako
epaileek auziaren ardura Aleman lizentziatuari eman korrejidoreak Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskrizioten.
bauaren bidez emandako aginduaren arabera.
- 1556-XII-30ean, Arroan, Martin Perez Artzubiagakoak eskatuta, Zestoako Domingo Amilibia eskribaua Martin Akertzarekin elkartu zen. Martin Perezek lortutako errege-gutunak zioenaren berri euskaraz
eman zion. Auzitara Valladolidko Kantzelaritzan agertu
behar zuen, Martin Perez Artzubiagakoak eskatuta.

Martin Akertzak ahalordea eman zien pertsona
hauei: Zumaiako Andres Martinez Malleakoari,
Sizilian bizi zen Frantzisko Zabalari, eta Valentzian bizi ziren Antso Anda eta Pedro Ortuño Malleakoari.

1544. edo 1545. urtean Esteban Akertza zenak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzola- Siziliako Martin Gastiari liho edo harizko 35 fardel
rats, Joan Olazabal eta Esteban Eztiola.
bidali zizkion, eta haien balioa kobratzen saiatuko ziren ahalordea zutenak. Fardelak Estebanek Zumaiako
Azpimarratzekoa da Martin Akertzari Domingo Joan Fernandez Dornutegikoa ontzi-maisuaren SanAmilibia eskribauak jakinarazpena euskaraz egin iza- ta Kurutz itsasontzian bidali zizkion Siziliara Martin
na; izan ere, Martin Akertza, beste herritar asko be- Gastiari.
zala, euskaldun elebakarra zela adierazten baitu (ikus
[XVI. m. (56-I) 8] agiria).
Ahalordea zutenek izapide guztiak egiteko ahalmena zuten, hau da, trukatzeko, birtrukatzeko, demandak egiteko, ordainagiriak emateko eta abarre1.8.2. Siziliako fardelak kobratzeko Martin
tarako.
Akertzak emandako ahalordea
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
- 1556-I-31n, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean Arroako Martin Akertza agertu Olazabal alkatea, Martin Perez Artzubiagakoa, Joan
zen (Zestoako Esteban Akertza zenaren alaba Maria Ganbara, Pedro Akoa eta Martin Indo probestuordea
(ikus [XVI. m. (56-I) 31] agiria).
Akertza adingabearen tutorea).

55. irudia. Arroako
Akertzaberri.
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- 1556-II-2an, Aizarnazabalgo Mirubia baserriaLekuko hauek izan ziren: Migel Legarra apaiza,
ren ondoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren Grazian Etxeandia eta Esteban Eztiola semea (ikus
aurrean, hauek bildu ziren: batetik, Zumaiako Andres [XVI. m. (56-III) 17] agiria).
Martinez Malleakoa merkataria, eta, bestetik, Maria
Akertza adingabearen Martin Akertza tutorea.
- 1556-V-27an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, MarMartinek Andresi ahalordea eman zion Sizilian tin Akertza (Esteban Akertza zenaren Maria Akertza
Martin Gastiari Esteban Akertza zenak bidalitako 35 adingabearen tutorea), eta, bestetik, Aiako Joan Zatarain.
harizko fardelen balioa kobra ziezaion.
Joan Zatarainek Martin Akertzari zor baten zatia
Andres Martinezek bere burua behartu egin zuen (27 dukatekoa) ordaindu zion, eta, ondorioz, Marharizko fardelak salduta kobratutakoa Martin Aker- tinek Joani ordainagiria eman zion.
tzari ekartzera. Ahalordea zuten besteek kobratutakoa
ere ekarriko zion Martin Akertzari
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Pedro Zatarain eta Aiako Joan Aia (ikus [XVI. m. (56-V) 26] agiria).
Kobratzerik izaten ez bazuen, informazioa ekarriko zion Andres Martinezek Martin Akertzari. Bes- 1556-IX-30ean, Zestoan, Martin Otxoa Ariztontela Andresek berak ordainduko zizkion fardelak.
dokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Maria Akertza adingabearen Martin AkerMartin Akertzak bidaiak, trukeak eta kobrantzan tza tutore arroarra, eta, bestetik, Zestoako Joan Olazabal.
egindako gainerako gastuak ordainduko zituen.
Martinek Joani eskubidea eta ahalordea eman zizLekuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan Atristain kion Joan Olazabali, Aizarnazabalgo bere adingabeaeta Domingo Arantza, eta Hernaniko Gonzalo Perkaz- ren Portxeta baserriko Martin Esnal maizterrari eta
tegi (ikus [XVI. m. (56-II) 4] agiria).
Zestoako Joan Kortazar zenaren ondorengoei zenbait
zor kobra ziezaien.
1.8.3. Martin Akertzaren ordainagiriak eta
ahalordeak
Martin Esnalek eta Joan Kortazarrek 33,25 erreal
zor zituzten Portxetako ganaduen erdiagatik (guztira
- 1556-III-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 64 dukat eta 6,5 erreal balio zuten ganaduek). Hobauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako rrez gain maileguz eman zizkioten 6 dukat zor zituen
Martin Akertza, eta, bestetik, Errezilgo Joan Loidi eta Martin Esnalek; baita 8 anega gari, 48 gazta (2na librakoak) eta 12 kapoi ere, sei urteko errentagatik. BaZestoako Grazian Etxeandia.
serriko ganaduen irabaziak ere zor zituen maizterrak.
Martin Akertza Esteban Akertza zenaren alaba Baserriko errenta-kontratua 1546. urtean egina zen.
Maria Akertza adingabearen tutore zen, eta MariDiru eta ondasun haiek Joan Olazabalek beretzat
na Loiola zuen ama. Ordainagiria eman zion Joan
Loidiri, lehenago ezarri zitzaion zentsuaren 5 jasoko zituen; izan ere, San Joan Amilibia hargindukateko errenta ordaindu egin ziolako. Martin tu- maisua Zestoako hiribilduan Maria Akertza adingatore izendatu eta zentsuaren 1555. urteko San Joan bearentzat etxea eraikitzen ari zen, eta Joan Olazaeguna bitarteko errentak Grazian Etxeandiaren es- balek 200 dukat ordainduko zizkion lanengatik.
kutik jaso zituen Martinek. Haien ordainagiria (eta
ez lehenagokoena) eman zion Martin Akertzak
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Ganbara,
Joan Loidiri.
Frantzisko Olazabal eta Martin Akoa.
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56. irudia. Txiribogako
Kortazar.

Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak nesakoa ziren zordunetako bi, eta kobratutako diruak
hantxe izanik, Martin Akertzak beste ahalorde bat San Joan Amilibiarentzat izango ziren, Maria adingaeman zion Joan Olazabali.
beari Zestoako hiribilduan eraikiko zion etxeagatik
200 dukat kobratu behar zituelako.
Zestoako Joan Ondaldek Martin Akertzari eta Maria Akertza adingabeari 35 dukat ken 1,5 erreal zor
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Ganbara,
zizkien. Horregatik, korrejidorearen aginduz, Joan San Joan Etxegarai eta Martin Akoa (ikus [XVI. m.
Ondalderen ondasunak exekutatu egin zituzten, eta (56-X) 2] agiria).
Joan Olazabalek handik kobratuko zuen zorra.

1.9. Joan Arberen tratu eta agiriak

Diru hura Joan Olazabalek beretzat gordeko zuen.
Maria Akertzarentzat Zestoako hiribilduan San Joan - 1556-I-14an, Ibañarrietan, Esteban Eztiola eskriAmilibia etxea eraikitzen ari zen eta Joan Olazabalek bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, bertako
200 dukat ordaindu behar zizkion San Joani (ikus Lope Irure, eta, bestetik, Arroako Joan Arbe.
[XVI. m. (56-IX) 38] agiria).
Lope Irurek Joan Arberi Irure etxean sagasti az- 1556-X-3an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- pian zuen txaradia saldu zion egur-ikatza egiteko. Bi
dokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: ba- adituk ikertuko zuten txaradia, eta karga ikatz bakoitetik, Arroako Martin Akertza (Esteban Akertza tzeko Joanek Loperi 5,5 txanpon emango zizkion.
zenaren alaba Maria Akertzaren tutorea), eta, bes- Joanek urtebeteko epean aterako zituen bere ikatzak
tetik, Joan Olazabal eta San Joan Amilibia hargin- txaraditik.
maisua.
Joan Arbek, ordaindu beharreko dirutik, MantziziMartin Akertzak ahalordea eman zien Zestoako dor batxiler apaizari 6 dukat eta 8 erreal emango zizJoan Olazabali eta San Joan Amilibiari, Mariak eta kion, Lopek zor zizkiolako, eta beste 12 erreal ere
Martinek kobratzeko zeuzkaen zorrak kobra zitzaten. bai, Loperi egindako exekuzio-gastuak eta beste gastu
Hondarribiko Grazia Montaot eta Pedro Santxez Be- batzuk ordaintzeko.
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Joan Arbek eta Lope Irurek onartu egin zituzten
Joan Uraini 29 dukat geratu zitzaizkion Joan Arbaldintza haiek, eta Lope Irure arduratuko zen txara- beri ordaintzeko, baina, era berean, Arroako Esteban
diaren saneamenduaz.
Luberriagak 16 dukat zor zizkion Joan Uraini. Beraz,
zorretan zeuden 29 dukatetatik 16 dukat Esteban LuLekuko honako hauek izan ziren: Gipuzkoako Fer- berriagak zuzenean ordainduko zizkion Joan Arberi.
nando Mendoza merioordea, Migel Zubeltzu (Ibaña- Horretarako eskubidea eta ahalordea eman zizkion
rrietako bentakoa) eta Zarauzko Domingo Agote (ikus Joan Urainek Joan Arberi.
[XVI. m. (56-I) 11] agiria).
Beraz, Joan Urainek 13 dukat ordainduko zi- 1556-II-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tuen, eta Esteban Luberriagak 16 dukat. Lekuko
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Itziarko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Gregorio
Elizalde eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (56Joan Urain, eta, bestetik, Arroako Joan Arbe.
II) 21] agiria).
Joan Urainek Joan Arberi mandar beltza, bere
akats guztiekin, 32 dukatean erosi zion, eta haietatik 1.10. Joan Armendia, Sebastian Agirre eta
29 dukat hurrengo uztaileko Santiago egunean or- Joan Ureñaren tratu eta agiriak
dainduko zizkion.
- 1556-I-1ean, (gure ustez 1557-I-1ean izango da,
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Este- nahiz eta agirian sei idatzita egon), Esteban Eztiola
ban Eztiola semea, Mutrikuko Domingo Ibañez La- eskribauak Santuru Erretenek eta Pedro Zubiaurrek
rangakoa eta Errezilgo Pedro Ibañez Erkiziakoa (ikus aukeratutako arbitro epaileei (Joan Fernandez Ola[XVI. m. (56-II) 16] agiria).
zabalgoa lizentziatuari eta Joanes Garratza apaizari)
beren izendapenaren berri eman zien.
- 1556-II-18an, Zestoan, Joan Uraini Joan Arbek mandar beltza hiru egun lehenago 32 dukatean
Jakinarazpenean lekuko hauek izan ziren: Dominsaldu eta 29 dukat zorretan utzi ondoren, tratua go Urbieta apaiza, Migel Idiakaitz, Esteban Eztiola
egin zuten.
eta Joan Arano (ikus [XVI. m. (56-I) 2] agiria).

57. irudia. Itziarko
Urain.
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- 1556-I-12an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zumaiako Sebastian Agirre, eta, bestetik, Zumaiako Maria Areitzaga ama (Domingo Agirreren
alarguna), eta Zumaiako Maria Joango Areitzaga
(Fernando Plazakoaren alarguna).

Dena den, bi aldeek auzia arbitro epaileen esku
utzi zuten. Joan Urainek Martin Artzuriaga izendatu zuen arbitro, eta Pedro Iturratek Joan Zigaran. Bi
arbitroak ados jartzen ez baziren, hirugarren arbitroa
aukeratuko zuten.

Bi aldeek onartuko zuten epaia, eta obeditzen ez
Maria Areitzaga amak Sebastian semeari Zu- zuenak 20.000 maraiko isuna ordainduko zuen. Armaiako Itzurunen zuen mahastia 80 dukatean saldu bitroek 20 eguneko epea zuten epaia emateko, baina,
zion. Mahastiak mugakide hauek zituen: batetik, Zu- behar izanez gero, epea beste 10 egunez luzatu ahal
maiako Joan Lopez Sasiolakoaren mahastia, bestetik izango zuten.
Zumaiako Maria Lopez Dorrekoaren mahastia, goian
bidea, eta behean itsasoa.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztiola semea, eta Arroako Fernando Sorazabal eta Joan
Sebastian Agirrek Maria Areitzaga amari 59 Igartza (ikus [XVI. m. (56-I) 22] agiria).
dukat eta 9 erreal dirutan ordaindu zizkion. Beste 29 dukat eta 2 errealeko zorra Maria Areitzaga 1.11. Iraetako zubia eta Nikolas Martinez
amak Maria Joangori 1555-VIII-6an Martin Otxoa Egiakoaren ahalordeak
Ariztondokoa eskribauaren bidez egindako agiriak
zioen epean ordainduko zuen Sebastian Agirrek. - 1556-I-21ean, Iraetako jauregian, Domingo AmiHorrela Maria Joangok saldutako mahastiari Maria libia eskribauaren aurrean bertako Nikolas Martinez
Joangok ezarritako hipoteka desegin eta balioga- Egiakoa jauna eta Maria Beltran Iraeta andrea agertu
betu egingo zuten.
ziren.
Maria Areitzagak eta Maria Joango Areitzagak
Maria Beltranen Joan Beltran Iraeta eta Maria
ordainagiria eman zioten Sebastiani. Mahastiaren 80 Perez Idiakaizkoa gurasoek, Zestoako eta Azpeitiko
dukateko prezioa Maria Areitzagak senide eta lagunei kontzejuekin auzia izan zuten, Iraetan Legazpi ibaian
jakinarazita lortutako handiena zen.
(oraingo Urolan) uholdeek eramandako zubiaren berreraikuntzaz (ikus ZESTOAREN HISTORIA (1)
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro CDko II. liburuko 2.5.6. atala, eta III. liburuko 1.5.3.
Altzolarats, Pedro Zubiaurre eta Domingo Zuube atala; 2.1.4. atala; 3.1.3. atala; 4.1.1. atala eta 5.1.1.
(ikus [XVI. m. (56-I) 20] agiria).
atala).
- 1556-I-23an, Arroako Zebainerreka etxean, EsAuziak urteak zeramatzan Valladolidko Kantzeteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: laritzan, eta Nikolas Martinezek eta Maria Beltran
batetik Itziarko Joan Urain zaharra, eta, bestetik, De- emazteak ontzat eman zuten ordura arte Kantzelaribako Pedro Iturrate, bere emaztea ere ordezkatuz.
tzako Joan Peredes prokuradoreak egindakoa.
Pedroren emazteari Joanek zor zizkion soldatei
buruz desadostasunak zituzten bi aldeek. Emazteak
zioenez, soldata asko zor zizkioten Urainen, baina
Joan Urainek argitu zuenez, ia jaiotzatik emaztea Joan
Urainen familiak hazi eta mantendu zuen, lanean hasi
zen arte.

Horrez gain, senar-emazteek Kantzelaritzako beste zenbaiti ere ahalordea eman zieten. Hauek ziren
ahalordea jasotakoak: Joan Peredes, Joan Cortiguera, Joan Ruiz Antezanakoa, Alonso Bielno?, Francisco Martinez Apricanokoa, Joan Paredes Salazarkoa,
Diego Alfaro, Juan Astorga, Joan del Valle, Frantzis-
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58. irudia. Iraetako
zubia.

ko Gamarra, Pedro Texeda, Diego Tristan, Gonzalo erabakitako prezio, errenta eta ordainketa-epeak bi alde Oviedo, Joan Angulo, Alvar Perez de Espinadero, deek beteko zituzten.
Françisco de Salas, Agustin Burgos, Gonzalo de la
Concha, Joan Olaberria eta Gregorio Trezeño.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza, Anton Arraio? eta Domingo Ibarrola (ikus
Ahalordea zutenek ordezkatuko zituzten auzian [XVI. m. (56-I) 26] agiria).
Iraetako senar-emazteak. Agirian lekuko hauek izan
ziren: Domingo Garratza, Esteban Eztiola semea eta
- 1556-I-30ean, Iraetako jauregian, Domingo AmiJoan Aizpuru (ikus [XVI. m. (56-I) 18] agiria).
libia eskribauaren bidez, bertako Nikolas Martinez
Egiakoa jaunak ahalordea eman zion Orioko Joan
- 1556-I-29an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- Etxaberi.
bauaren aurrean, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jauna agertu zen.
Ahalordean ahalmena eman zion Joani, Nikolasek
Nafarroako erreinuan zituen ondasunak kudea zitzan.
Ahalordea eman zion Orioko Kristobal Segurari, Ondasun haiek errentan eman, saldu, trukatu, bahiNikolasentzat trukea egin zezan. Nikolasek, Usurbil- turan eman, hipotekatu, etab. egin zitzakeen Nikolas
go Aginagako Sarian lursaila zuen. 60 edo 70 saga- Martinezen izenean.
rrondoko azalera zuen, eta mugakide zituen Sariatik
Intxaurretarako bidea eta Gomentzaren lurrak. Bertan
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes GarraNikolas Egiak haritz eta gaztainondoen mintegiak zi- tza apaiza, Joan Zubeltzu eta Domingo Ibarrola (ikus
tuen.
[XVI. m. (56-I) 29] agiria).
Esteban Intxaurretak, berriz, etxea eta baratzea 1.12. Joan Domingez Areitzagakoaren
zituen Nikolas Martinezen Sariako burdinolaren on- obligazio-agiriak
doan. Kristobal Segura arduratuko zen (mintegiak
Nikolasentzat hartuta) bi ondasun-multzo haien
- 1556-I-23an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiotrukea egiteaz. Kristobalek eta Esteban Intxaurretak la eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik
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Saiazko Joan Esnal, eta, bestetik, Arroako Joan Domingez Areitzagakoa.

bizi zen Migel Etxanizi. Pedrok zorra urtebeteko
epean ordainduko zion Migeli.

Joan Domingezek Joan Esnali maileguz zilarrezko
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza, Joan
21 erreal eman zizkion, eta honek hari zorra hurrengo Fernandez Olazabalgoa lizentziatua eta Azpeitiko
Pazko garizumakoan ordainduko zion.
Martin Beristain.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- 1556-I-27an, hau da, biharamunean, Esteban
toako Esteban Eztiola semea, Arroako Joan Etxena- Eztiola eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: bagusia eta Zumaiako Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. tetik, Zestoan bizi zen Andres Etxaniz eta Mutrikun
(56-I) 23] agiria).
bizi zen Migel Etxaniz, eta, bestetik, Zestoako Pedro
Egaña (bere seme Joan Egaña ere ordezkatuz) eta Ka- 1556-VII-13an, Deban, Joan Perez Arriolakoa talina Artazubiaga emaztea.
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik,
Arroako Joan Domingez Areitzagakoa, eta, bestetik,
Hamaika egun lehenago Pedroren alaba Grazia
Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoa merkataria.
Egaña eta Andres Etxaniz ezkondu egin ziren. Orduan
egindako ezkontza-kontratuan Andres Etxanizek 100
Joan Dominguezek Martin Otxoa Irarrazabalgoari dukateko dotea agindu zuen, baldintza batzuk betez
maileguz, 56,5 errealen balioko oihalak hartu zizkion eta bi hilabeteko epean ordainduz.
dendatik, eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
zion.
Kontratuko klausula hura, denak ados egonik, aldatu
egin zuten. Andresek ekarritako lehen 40 dukatak GraObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan zia Egañak Zestoako hiribilduan zuen etxea berreraiDiaz Agirrekoa, Joakin Erreten eta Domingo Ormae- kitzeko izango ziren. Gainerako 60 dukatak Andres
Etxaniz senarrak erabakiko zuen etxe hartan zertan
txea debarrak (ikus [XVI. m. (56-VII) 12] agiria).
gastatu, komeni ziren gastuak baino ez egiteko.

1.13. Andres Etxanizen tratu eta agiriak

1.13.1. Andres Etxanizen dotea eta ordainagiriak
- 1556-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Zestoan bizi zen Andres Etxaniz eta Mutrikun bizi zen Migel Etxaniz anaia aurkeztu ziren.

Migel Etxanizek Andres anaiari 40 dukat eman
zizkion, eta diru hura gordailuan hartu zuten Joanes
Garratza apaizak eta Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak. Graziaren etxean zurgintza-lanak, karemorterozko hormak eta abar egindakoan, denen jakinaren gainean gordailuzainek (azken batean Joanes
Garratzak) ofizialei ordainduko zieten.

Andresek Migeli 50 dukaten ordainagiria eman
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Martin Beriszion, kopuru hura ordaindu egin ziolako. Beste 50
dukat zorretan geratu zitzaizkion Migel Etxaniz tain, eta Zestoako Esteban Eztiola semea eta Martin
Ipintza (ikus [XVI. m. (56-I) 25] agiria).
anaiari, Andresi ordaintzeko.
- 1556-II-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Andres
apaiza, Pedro Egaña eta Esteban Eztiola semea.
Etxaniz eta emazte Grazia Egaña, eta, bestetik, Joan
Egun eta leku berean, Pedro Egañak (Grazia Ega- Egaña anaia zurgina (bere aita Pedro Egaña ere orñaren aitak) 8 dukat maileguz hartu zizkion Mutrikun dezkatuz).
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59. irudia. Areitzaga
Joandomingonea.

Andres eta Grazia aurreko urtarrilean ezkondu zirenean, Andresek dote gisa 40 dukat ekarri eta diru
haiek gordailuan geratu ziren, Joanes Garratza apaizaren eta Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuaren
esku.

Graziak Zestoako hiribilduan zuen etxea eraiki
eta konpontzeko 40 dukat gordailuan zeuzkan Joanes
Garratzak, eta langileei zenbait ordainketa eginak zituzten, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuaren,
Pedro Egañaren eta Joan Egañaren oniritziaz.

Denek erabaki zutenez, Grazia Egañaren hiribilduko etxean berreraikitze-lanak Joan Egaña anaia
zurginak egingo zituen. Solairuak, oholak, zutabeak,
habeak eta gelen banaketa egiteaz arduratuko zen.
Joanes Garratzak eta Olazabal lizentziatuak, denen
onespenaz, 12 dukat eman zizkioten Joan Egañari,
eta lan haien eta gastuen berri zehatz-mehatz emango
zuen.

Dena den, Andres Egaña orduan oso gaixo zegoen,
medikuaren esku, zenbait aldiz odola aterata. Sendagaiak eta mediku-gastuak ordaintzeko, Andresek eta
emazteak gordailutik 10 dukat kobratzea eskatu zuten.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Migel Legarra
apaiza, Esteban Eztiola semea eta Pedro Abaro (ikus
[XVI. m. (56-II) 19] agiria).

Denen oniritziaz, Joanes Garratzak eman egin zizkien 10 dukatak, eta Migel Etxaniz anaiak jakinarazi
zuenez, hark beste 40 dukat zeuzkan gordailuan Andres anaiarentzat uzteko, eta hurrengo iraileko San
Migel egunerako ipiniko zituen 10 dukatak.
Lekuko Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin Artazubiaga izan ziren.

1.13.2. Andres Etxanizen gaixoaldia, obligazioagiria eta ordainagiria

Ondoren, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak, Andres Etxanizen egoera ikusita, onetsi egin
- 1556-V-30ean, Zestoako Artigabekoa etxean, Este- zuen 10 dukat eman izana. Gauza bera egin zuen Peban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: dro Egañak ere. Bi onespen-agirietan lekukoak huAndres Etxaniz eta emazte Grazia Egaña, Mutrikuko rrenez hurren hauek izan ziren: Pedro Altzolarats eta
Migel Etxaniz anaia eta Zestoako Pedro Egaña eta Migel Legarra apaiza, eta Pedro Zubiaurre eta Martin
Artazubiaga (ikus [XVI. m. (56-V) 35] agiria).
Joanes Garratza apaiza.
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- 1556-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejuko Jakobo Gesalaga fiela
eta Andres Etxaniz bide-harriztatzailea elkartu ziren.
Andresek, Mutrikun bizi zen anaia Migel Etxanizen izenean, Jakobo Gesalagari adierazi zionez,
harriztatze-lanengatik 45 erreal zor zizkien. Jakobo
prest agertu zen diru hura ordaintzeko, eta Andresek
Joan Aranori ahalordea eta eskubidea eman zizkion
erreal haiek Kontzejuari kobratzeko.

Gregorio Elizaldek emandako ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Martin Intxaurregi, Esteban
Eztiola semea eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m.
(56-VIII) 11] agiria).

1.14. Fernando Zubeltzuren tratu eta
agiriak
1.14.1. Fernando Zubeltzuren ahalordea eta
ordainagiria

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal - 1556-I-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaalkatea, Martin Acosta harakina eta Martin Zuube ren aurrean, Arroako Fernando Zubeltzu agertu zen.
(ikus [XVI. m. (56-VII) 9] agiria).
Fernando Zubeltzu Zestoako Martin Lizarrarats
- 1556-VIII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- adingabearen tutore zen. Hain zuzen adingabearen
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Gregorio Elizal- aita Martin Lizarrarats zena eta ama Maria Zubeltzu
de, eta, bestetik, Andres Etxaniz bide-harriztatzailea.
alarguna ziren gurasoak.
Zestoako hiribilduan Andresen Grazia Egaña
emaztearen etxea eraikitzen ari ziren, eta horretarako
Gregorio Elizaldek harea eta beste zenbait gauza garraiatu zituen. Garraio-lanak kobratzeko, diruak gordailuan zituen Joanes Garratzari dukata errealetan
hartu zion. Horretarako Andres, Pedro Egaña aitaginarreba eta Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuaren oniritzia izan zuen.

Fernando Zubeltzuk ahalordea eman zion Antonio Lizarraratsi (Sevillako kalonje zenari) eta Sevillan bizi zen Franco de la Torre jaunari, adingabearen izen-deitura bereko aita Martin Lizarrarats zenak
utzitako diru eta ondasunak Indietako Kontratazio
Etxeko epaileengandik, Lorenzo Miranda prokuradoreagandik eta beste edozein pertsonarengandik kobra
zitzaten.

60. irudia. Mutrikuko
bista.
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Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez batetik, Aiako Martin Egia (Azpeitiko partean bizi
Olazabalgoa lizentziatua, Grazian Etxeandia eta Fernando zena), eta, bestetik, Arroako Fernando Zubeltzu (MarMendoza merioordea (ikus [XVI. m. (56-I) 27] agiria).
tin Lizarrarats adingabearen tutorea).
- 1556-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Fernando Zubeltzu (Martin Lizarrarats adingabearen tutorea), eta,
bestetik, Joan Lizaso (San Joan Idiakaitz batxiler zenaren
eta Katalina Etxeberria alargunaren fidatzailea).

Martin Egiak Fernando Zubeltzuri obligazio-agiria
eman zion, hurrengo Eguberrietan 1,5 kintal burdina
pletina Beduako errenterian emateko konpromisoa hartuz. Hain zuzen 1552. urteko alkabala arrotza jasotzeko
eskubidea zuen Martin Lizarraratsi (adingabearen aita
zenari) zor zizkion Martin Egiak 1,5 kintal haiek.

Katalinak, hain zuzen, Fernandok eta adingabeak
ezarri zioten zentsuaren bi urteko errenta (urteko 5
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Perez
dukatekoa) zor zuen. Zor hura (10 dukatekoa) eta pro- Altzolaraskoa, Joanes Garratza eta Domingo Garratza
bestuaren eta eskribauaren auzi-gastuak ere ordaindu (ikus [XVI. m. (56-IX) 4] agiria).
zituen Joan Lizaso fidatzaileak, eta Fernando Zubeltzuk ordainagiria eman zion.
- 1556-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, Este- Pedro Altzolarats, eta, bestetik, Fernando Zubeltzu
ban Eztiola semea eta Grazian Etxeandia (ikus [XVI. (Martin Lizarrarats adingabearen tutorea). Martin
m. (56-III) 28] agiria).
adingabearen gurasoak Martin Lizarrarats zena eta
Maria Zubeltzu ziren.
1.14.2. Fernando Zubeltzuren obligazio-agiriak
Pedro Altzolaratsek Fernando Zubeltzuri obliga- 1556-VIII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zio-agiria eman zion, 16 dukat eta 2 errealeko zorra
bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Aiako Se- hurrengo urteko ekainaean, San Joan egunean, orbastian Zulaika eta seme Joan Zulaika (Zestoako Al- daintzeko konpromisoa hartuz. 16 dukat haietako 10
tzolarats jauregian zeudenak), eta, bestetik, Arroako dukat Martin Lizarraratsek Eleizetako Maria Joanez
Ibañetakoari ordaindu zizkion, Zestoako elizari zor
Fernando Zubeltzu.
zizkiolako, eta Pedro Altzolaratsek ordaindu beharreBi aldeek elkarrekin izandako tratuen kontuak koak ziren.
egin zituzten (maileguenak, ikazkintzakoak, etab.),
Gainerako 6 dukat eta 2 errealak Pedro Altzolaratsek
eta aita-semeei 2.464 maraiko zorra atera zitzaien.
Sebastianek eta Joan semeak (aitaren baimenaz) obli- Joan Fernandez Areitzagakoari ferrengatik zor eta Fergazio-agiria eman zioten Fernandori, zorra hurrengo nando Zubeltzuk ordaindu zituelako eman behar zizkion.
Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan
Zulaikak, 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen
Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Lizaagiriak zioena bete egingo zuela.
rrarats ikaslea, Esteban Eztiola semea, eta Gabriel
Artzubiaga (ikus [XVI. m. (56-X) 3] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal alkatea, San
Joan Amilibia eta Estetan Eztiola semea, eta Arroako 1.14.3. Martin Perez Lilikoari errentan emandako
Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (56-VIII) 12] agiria).
etxea eta bertako tresneriaren inbentarioa
- 1556-IX-4an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- 1556-X-31n Zestoan, Esteban Eztiola eskribauadokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Fernando Zu- 90 -
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61. irudia. Itziarko
Zubeltzuzar.

beltzu (Martin Lizarrarats adingabearen tutorea), eta,
bestetik, Martin Perez Lilikoa.
Fernandok, hain zuzen, ondasun hauek eman nahi
zituen errentan lau urterako: adingabeak Zestoako hiribilduan zuen etxea (bere soto eta bertako upel, ontzi
eta abarrekin), hesitako baratzea eta sagastia Arretxeazpian, eta gaztainadia Aiakelun.

- 1556-XI-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Martin
Lizarrarats adingabearen Fernando Zubeltzu tutorea,
eta, bestetik, Martin Perez Lilikoa.
Fernandok Martin Perezi Zestoako hiribilduan
zuen Martin Lizarraratsen etxea eman zion, bere sagasti, baratze eta gaztainadiarekin, egina zuten errenta-kontratuaren arabera.

Zestoako elizan hiru igandez iragarri zuten meza
Horiez gain, Fernando Zubeltzuk etxeko altzari eta
nagusian Fernando Zubeltzuren asmoa, eta Martin
Perez Lilikoak hartu zituen errentan ondasun haiek. tresna hauek utzi zizkion:
Errenta aldia biharamunean, Domu Santu egunean,
- Atzeko gelan: pintaturiko Gurutzea (horman esehasiko zen.
kita); kutxa; 3 armairu itxiko mahaia (gaina koloretan
Martin Perezek urtero 4 dukat emango zizkion pintatua zuena); 6 besaulki eta beste 6 aulki; eta kutxa
Fernandori errenta gisa, eta sagarrondoak urtean bitan handia eta txikia.
aitzurtu eta bi urtetik behin simaurtuko zituen. Martin
- Sukaldean hauek utzi zituen: aulki handia eta
Perezek etxeari erreteila egiten zionean, elizan etxe
hartako hildakoen urteurrenak egiten zirenean eta mahaia; oraska handia ogi-orea egiteko; burdinazko
beste eginkizunetan egindako gastuak errentatik des- laratzak; suaren atzeko burdinazko “sumarua”; ohokontatuko zituen. Etxean sua tximinian baino ez zen lezko eserlekua; eta ura edukitzeko tina.
egingo (ikus [XVI. m. (56-X) 27] agiria).
Aurreko gelan hauek utzi zizkion: kutxa handia;
Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Este- Napoliko idazmahaia; oholezko kutxa txikia; pinuban Eztiola semea, Gabriel Artzubiaga eta Joan Eze- oholezko kutxa txikia; altzifrezko mahai biribila; mahai luzea koloretako mahai-zapiaz; eta oihal berdea.
narro.
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- Goiko gelan hauek utzi zituen Fernando Zubeltzuk: 2 kutxa zahar eta hiru barril; 2 upel huts; 2 zahagi huts; eta bi barrika erdi.

1.14.4. Tolosako Fernando Mendiolarekin
ondasunez zuen auzia
1.14.4.1. Alkateari egindako eskea, Tolosako Martin

Fernando Zubeltzuk zenbait kutxaren giltzak berak
gorde zituen Martin Perezi eman gabe.
Lekuko hauek izan ziren: Migel Legarra eta Domingo Lizarrarats apaizak.

Mendiolari zorrak kobratzeko

- 1556-X-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, San Joan Amilibia alkatea, eta, bestetik, Fernando Zubeltzu (Martin
Lizarrarats adingabearen aitona eta tutorea).

Ondoren Martin Perez Lilikoak Fernando ZubelFernando Zubeltzuk alkateari esan zionez, adintzuri errentan hartutako etxea, baratzea eta sagastia
(gaztainadia ez) Maria Izetari eman zizkion, altzari gabearen izen-deitura bereko Martin Lizarrarats aita
eta tresneriarekin batera, lau urterako, baina errenta- zenak, Sevillako Gradetan hil zenak, tratu asko izan
rik kobratu gabe.
zituen Tolosako Martin Mendiolarekin, hau Sevillan
bizi zenean.
Maria Izetak San Frantzisko ordenako fraideak
etortzen zirenean, etxean hartu beharko zituen. SagasMartin Lizarrarats hil zenean, testamentuaren
tia Maria Izetak urtean bitan aitzurtuko zuen, eta bi klausula batean agindu zuenez, Antonio Isasi eta Graurtez behin simaurtuko zuen. Sagastiko sagarra Maria zian Etxeandia testamentu-betearazleek Martin MenIzetak bildu eta erdia Martin Perezentzat izango zen. diolarekin hark izan zituen tratuen kontuak egingo
zituzten, bien kontu-liburuak aztertuta. Martin LizaMaria Izetak lau urte igarotakoan adierazitako al- rrarats adingabea aita Martin Lizarraratsen legezko
seme bakarra eta oinordeko unibertsala zenez gero,
tzari eta tresna denak itzuli beharko zituen.
Fernando Zubeltzu tutorea arduratu zen tratuen konLekuko hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats, tuak atera zitzaten.
Grazian Ezenarro eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m. (56Tratuak urte askotan izan zirelako eta zenbait kontu
XI) 18] agiria).
korapilatsuak zirelako, bi aldeek desadostasunak zituz- 1556-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ten. Beraz, desadostasunak ebazteko bi edo hiru arbitro
bauaren aurrean Fernando Zubeltzu tutorea agertu epaile izendatzea nahi zuen Fernando Zubeltzuk. Bestela auzien gastuak handiak izango zirela zioen.
zen, Martin Lizarrarats adingabearen izenean.
1555-X-4an eta 5ean Joan Olazabal alkatearen
aurrean Martin adingabearen ondasunen inbentarioa
egin zuten (ikus [XVI. m. (55-X) 7] agiria). Lehen
egindako inbentario hari egun hartan, Grazian Ezenarro alkateordearen aurrean, hauek erantsi zizkion:
erabilitako 3 ohe, erabilitako lastaira eta erabilitako
burkoa.

Ondorioz, Fernandok eskea egin zion alkateari
lekukoen testigantzak aurkeztuta bere aginpidea erabiliz baimena eman ziezaion eta arbitro epaileak bi
aldeek izenda zitzaten.

Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Fernando Mendoza eta beste zenbait (ikus [XVI. m. (56XI) 19] agiria).

Ondoren, Fernando Zubeltzuk lekuko hauek aurkeztu zituen: Martin Perez Lilikoa, Gabriel Artzubiaga, Domingo Garratza, Esteban Eztiola eskribaua

Lekuko hauek izan ziren: Esteba Eztiola semea,
Grazian Etxeandia eta Debako Joan Iturrate.
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eta Debako Joan Espilla apaiza. Hauek zin egin zuten
egia aitortuko zutela.
- 1556-X-13an, Zestoan, Fernando Zubeltzuk lekuko gisa Domingo Amilibia eskribaua aurkeztu
zuen, eta honek ere zin egin zuen.
1.14.4.2. Lekukoei egindako galderak

Lekukoei egingo zizkieten galderak hauek ziren:
1) Ea ezagutzen zituzten Martin Mendiola, Fernando Zubeltzu eta Martin Lizarrarats adingabea, eta ea
ezagutu zuten Martin Lizarrarats adingabearen aita
zena. Ea zekiten Martin Mendiolak eta Martin Lizarrarats zenak elkarrekin urte askoan izandako tratuen
kontu-liburuak zituztela, eta Martin Lizarraratsek
Martin Mendiolari ahalordeak eman zizkiola, haren
zorrak kobra zitzan.
2) Ea zekiten Martin Lizarrarats adingabeak 3 urte
zituela eta aita zenaren legezko seme bakar eta oinordeko unibertsala zela, eta inbentarioaren arabera herentzia onartua zuela.

62. irudia. Tolosako Kale Nagusia.

3) Ea zekiten Martin Lizarrarats zenak aspalditik
tratu ugari, balio handikoak eta urte askotakoak izan
Martin Lizarrarats adingabearentzat auzia bi edo hiru
zituela Martin Mendiola tolosarrarekin.
arbitro epaileren esku uztea.
4) Ea zekiten Martin Mendiolak demanda ipini
ziola Martin Lizarrarats adingabeari, honen aitak zor 1.14.4.3. Lekukoen testigantzak
handiak egin zizkiolako. Ea zekiten beste auzi batzuk
ere ipini nahi zizkiola adingabeari.
- Martin Perez Lilikoa izan zen galderei erantzuten
lehen lekukoa. 22 urte zituen eta Martin Lizarrarats
5) Ea zekiten Martin Mendiola, Fernando Zubel- adingabea iloba zuen, eta adingabearen ama Matzu, Antonio Isasi eta Grazian Etxeandia Zestoan bil- ria Zubeltzu lehengusu propioa. Gainerako galderei
du zirela bi aldeen kontuak garbitzearren.
baiezkoa erantzun zien.
6) Ea zekiten bi aldeak ez zirela bat etorri kontue- Ondoren Domingo Garratza zestoarrak erantzun
tan, eta denak bat zetozela desadostasunak ebaztea bi zien galderei, oro har baiezkoa emanez. 37 urte zituen
edo hiru arbitro epaileren esku uzteko.
eta emaztea Martin Lizarrarats adingabearen senide
zen, hirugarren mailako odolkidetasunaz. Oso ondo
7) Ea zekiten kontu luzeak, aspalditik orain arte- zekien Martin adingabeak 3 urte zituela, honen bakoak eta korapilatsuak zirelako mesedegarria zela taioan izan zelako.
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bataioan izan zen, eta adingabearen gurasoen ezkontza-kontratua ere berak idatzi zuen.
- Ondoren Gabriel Artzubiagak, 30 urte baino gehiago zituenak, erantzun zien galderei. Martin Lizarrarats adingabearen bataioan izana zen. Gainera
onartu egin zuen galderek ziotena.
- Domingo Amilibia eskribaua izan zen galderei erantzuten azken lekukoa. 40 urte beteak zituen. Domenjaren
emaztea eta Martin Lizarrarats zena lehengusu propioak
ziren, anaia eta arrebaren seme eta alaba zirelako. Bestalde, Domingoren emaztea (Domenja Perez Lilikoa) eta
adingabearen ama Maria Zubeltzu lehengusu propioak
ziren, bi ahizparen seme eta alaba zirelako.
Lekukoen testigantza haiek guztiak Fernando Zubeltzuk Zestoako alkate San Joan Amilibiari aurkeztu
zizkion, eta eskea egin zion desadostasunak arbitroek
ebatz zitzaten baimena eskatuz.
Alkateak eskatutako baimena eman zion Fernando
Zubeltzuri, horretarako bere aginpidea erabiliz.
63. irudia. Tolosako Santa Maria eliza.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Joan Perez Altzolaraskoa eta Martin Indo
- Hurrengo Debako Joan Espilla apaizak erantzun (ikus [XVI. m. (56-X) 7] agiria).
zuen. 40 urte zituen. Martin adingabearen gurasoak
Maria Zubeltzu eta Martin Lizarrarats zena ziren. Joan 1.14.4.4. Desadostasunak ebaztea arbitroen esku uztea
Espilla apaizak auzi hartako kontu-liburuak, gutunak,
testamentua eta gainerako agiriak aztertuak zituen. - 1556-X-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Kontratu luzeak eta kontu korapilatsuak zeuden bertan. aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Tolosako Martin
Mendiola, eta, bestetik, Arroako Fernando Zubeltzu
Joan Espilla apaizak, Sevillan bizi zenean, auziari ja- (Martin Lizarrarats zenaren seme Martin Lizarrarats
rraipena egin zion bertako Indietako Kontratazio Etxean. adingabearen tutorea).
Martin Mendiola eta beste aldekoak Deban elkartu
Martin Lizarrarats zenak bere testamentuan aginziren lehenbizi, eta gero Zestoan, baina ez ziren bat dua eman zien Getariako Anton Isasi eta Zestoako
etorri. Beraz, onena auzia arbitro epaileen esku uztea Grazian Etxeandia testamentu-betearazleei, hark
zen, horrela gastu handiak egitea saihestuko zelakoan. Martin Mendiolarekin izan zituen tratuen kontuak
egin zitzaten. Bi aldeak kontuetan ados ez zeudelako,
- Gero Esteban Eztiola eskribauak eman zituen desadostasunak arbitro epaileen esku uztea erabaki
bere erantzunak. 60 urte zituen, eta galderei baiezkoa zuten. Martin Mendiolak Antonio Isasi izendatu zuen
eman zien. Esteban eskribaua Martin Lizarraratsen arbitro, eta Fernando Zubeltzuk Grazian Etxeandia.
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Lau eguneko epea eman zieten arbitroei beren
epaia eman zezaten, eta bi aldeek onartu eta beteko
zuten arbitroek erabakitakoa. Bestela 500 dukateko
isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuenak: erdia
errege-altxortegiarentzat eta beste erdia obeditzailearentzat. Gainera Martin Mendiolak eta Fernando Zubeltzuk zin egin zuten arbitroen epaia bete egingo zutela. Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Joan Ezenarro eta Gabriel Artzubiaga.

- 223.010 marai Marcos de Torresek Martin zenaren salgaiak saldu eta Martin Mendiolak eta Martin
Aburrutzak parte hartu zutelako.
- 1552-V-4an, 762.136 marai, San Joan Iturritzari
kobratu zizkiolako.
- 450.000 marai, Marcos de Torresi 1552ko otsailean eta martxoan kobratu zizkiolako.

Egun berean, Antonio Isasik eta Grazian Etxean- 35.297 marai, Espainia Berrira eramateko saldiak, kontu-liburuak, gutunak, zedulak eta gainerako gaiengatik Martin zenak ordaindu zizkiolako.
agiriak aztertu ondoren, epaia eman zutern.
- 393.888 marai Sevillako Indietako KontrataLehenbizi Martin Lizarrarats zenak Martin Men- zio Etxean kobratu zituelako. Cristobal Romerodiolari Sevillan emandako diru, urre, zilar eta gauzak ren itsasontzian Martin Aburrutzak bidaliak ziren.
zerrendatuko zituzten, eta gero Martin Mendiolak Salvador Garridoren itsasontzian ere bidali zuen
Martin zenari emandakoak, eta Domingo Lizarra- Martin Aburrutzak beste kopuru bat. Pedro Duratsen Sevillako bankuan utzitakoak. Martin Mendio- rangori eta Asentzio Altzolari ere egin zitzaien
lak Indietako Espainia Berritik (Mexikotik) eta hango ordainketa.
beste leku batzuetatik etorrita jasotako diru eta gaiak
Martin zenari ordaintzekoak izango ziren.
- Marcos de Torres ontzi-maisuak frantziarrek hartutako itsasontziaren asegurugileengandik jasotako
129.706 marai.
1.14.4.5. Martin Mendiolak zituen zorrak
- 1552-XI-1ean 1.384.767 marai, Martin AburruHona hemen Martin Mendiolak Martin Lizarrarats
tzak Mexikotik bidalitako zilarragatik. Bartolome
zenari (eta seme adingabeari) zor zizkionak:
Farinas, Cosme Butron eta Francisco Santanaren itsa- 1551-VI-3an 365 marai, Martin zenak Alonso sontzietan bidali zituen.
Espinola eta Pedro Espinolaren bankuan ipini zi- 23.904 marai aseguratzaileei ordainduagatik, Estuelako.
painia Berritik lau itsasontzitan ekarritako urre eta zi- 1552-II-20an? 59.024 marai, Sevillako Kontra- larragatik.
tazio Etxean kobratu zituelako. Francisco Medina
- 50.000 marai, bankuan dirua bere garaian ipini
Rosalesek Marcos de Torresekin bidali zizkion Joan
ez zuelako.
Perez Idiakaizkoari emateko 217 pesotan.
- 63.634 marai zenbait burdina eta zaldi-ferragatik,
- 375.000 marai, Marcos de Torresek itsasontziko
pleitamenduen kontura ekarritako erdiagatik, beste San Joan Galburusorok (Martin Mendiolaren morroiak) saldutakoengatik.
erdia San Joan Iturritzarena zelarik.
Horiek denak kontuan hartuta, Martin Mendiolak
- 1552-III-21ean? 3.410 marai, Indietako Espainia
Berrira egindako bidaiaren pleitamenduagatik, Mar- Martin Lizarrarats zenari 4.375.026 maraiko zorra
egin zion.
tin Lizarraratsen partea zelako.
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beharrekoak

- 75.000 marai Bilbon Joan Corton-engandik kobratu zituelako, Ricardo Aresek kreditu-gutuna Martin Mendioalgatik lortuta.

Hala ere, Martin Mendiolak Martin zenari, eta Martin zenagatik, ordainketak ere egin zizkion, eta ondoren zerrendaturikoak zorrari deskontatu egin behar zitzaizkien. Hauek ziren egindako ordainketak:

- 59.024 marai, Domingo Igurrolak bidali eta Joan
Perez Lilikoak bideratu zituelako.

1.14.4.6. Martin Mendiolaren zorrari deskontatu

- 9.500 marai, Migel Zubeltzurekin Joan de los Reyesi aldare aurrerako bidali zizkiolako.

- 212.530 marai, kontu-liburuaren arabera.
- 1551-XII-12an? 16.116 marai Alonso Romi zilarginari urrezko kateagatik ordaindu zizkiolako.

- 57.547 marai, Martin Guemesi Bilbon kobratu
eta Ricardo Aresi ordaindu zizkiolako.

- 60 dukat Ormaetxearen itsasontzia aseguratutako
- 3.400 marai Diego Gomez bitxigileari, emaztearentzat zoronga eta lepokoengatik ordaindu zizkiolako. 600 dukatengatik ehuneko 6an ordaindu zituelako.
- 4.845 marai, emaztearentzat kordoia erosiz ordaindu zituelako.

- 32.610 marai Pedro Luis Torregrosari ordaindu
zizkiolako.

- 1552-II-6an, 73.150 marai, Migel Zubeltzurekin
bidali zizkiolako.

1.14.4.7. Zorrak ordaintzeko era

Martin Mendiolak beste zenbait ordainketa ere egin
- 2.326 marai, Migel Urezmendiri? ordainduak, zizkion Martin Lizarrarats zenari. Horrela egindako
bere itsasontzian horma zeharkatzeko gailu batzuk ordainketak guztira 4.546.704 maraikoak ziren. Martin Mendiolak Martin Lizarrarats zenari 4.365.026
eraman zituelako.
maraiko zorra egin zionez gero, 181.678 marai or- 4 dukat, horma zeharkatzeko gailuen eta kable daindu beharko zizkioten Fernando Zubeltzuk eta
Martin Lizarrarats adingabeak. Sei hilabeteko epea
baten zerga ordaintzeagatik.
eman zieten arbitroek horretarako.
- 5.648 marai, Gaspar de los Reyesi beluz gorri eta
Arbitro epaileek beste zenbait erabaki ere hartu
moreagatik ordaindu zizkiolako.
zuten beren epaian, handik aurrera Indietako Espai- 14.250 marai, Pedro Luis Torregrosari errubia nia Berritik (Mexikotik) etorritako itsasontziek ekazuen eraztunagatik eta bitxi txikiagatik ordaindu zi- rritako gaiak eta Sevillako Kontratazio Etxeko diruak
bideratzeko.
tuelako.
Bai Martin Mendiolak eta bai Fernando Zubeltzuk, erdi bana ordainduko zituzten auzi hartan Deban, Azkoitian eta Zestoan lege-gizon, eskribau eta
- 1.564 marai La Habanara eta Azoreak uharteetara alkatearen zerbitzuengatik egindako gastuak.
bidali zituen ahalorde eta agiriengatik.
Arbitroek epaia eman zutenean, lekuko izan ziren
- 544.000 marai, Sevillan, Domingo Lizarraratsen zestoar hauek: Domingo Amilibia eskribaua, Esteban
Eztiola semea eta Martin Indo probestuordea.
bankuan sartu zituelako.
- 7.330 marai Cristobal Sedenori, urrezko idunekoa erosteagatik.
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64. irudia. Tolosako
Plaza Berria.

Ondoren, Esteban Eztiola eskribauak arbitroen
epaiak zioena Martin Mendiolari eta Fernando Zubeltzuri jakinarazi zien.

181.679 marairainoko kopurua kobratuko zuen
Martin Mendiolak, eta hortik aurrera Indietako itsas
bidetatik atzera-aurrera zebiltzan itsasontzietako kargan zegokion zatia ere kobratuko zuen tolosarrak.

Arbitro epaileek agindua eman zioten 6.000
dukaten aseguru-poliza Martin Mendiolak Fernando
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: MarZubeltzuri eman ziezaion. Beste zenbait gairi buruzko tin Otxoa Ariztondokoa eskribaua, Esteban Eztiola
erabakiak ere aditzera eman zizkien.
semea eta Joan Zuube (ikus [XVI. m. (56-X) 14]
agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olaskoaga, Esteban
Eztiola semea, Martin Perez Artzubiagakoa eta Joan 1.14.4.9 Joan Iriberi eta beste zenbaiti emandako ahalordea
Olaskoaga (ikus [XVI. m. (56-X) 8] agiria).
Indietako Kontseiluan kobratzeko
1.14.4.8. Martin Mendiolari emandako ahalordea

- 1556-X-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Fernando Zubeltzu (Martin Lizarrarats adingabearen tutorea), eta,
bestetik, Martin Mendiola tolosarra.

- 1556-IX-21ean, Itziarren, Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean, Arroako Fernando Zubeltzu azaldu zen, Zestoako Martin Lizarrarats adingabearen tutore gisa.

Ahalordea eman zien erregearen gortean, Indietako Kontseiluan, zebiltzan Joan Iribe, Sebastian RoBien arteko auzian arbitroek emandako epaiaren driguez eta Iñigo Lopez Arrasatekoa prokuradoreei.
arabera, Martin Mendiolak 181.679 marai kobratu Haiek ordezkatuko zuten Martin Lizarrarats adingabehar zizkien Martin Lizarrarats adingabeari eta Fer- bea Indietako Kontseiluan eta Sevillako Indietako
nando tutoreari 6 hilabeteko epean. Fernando Zubel- Kontratazio Etxean zituzten auzietan.
tzuk ahalordea eman zion Martin Mendiolari Indietako Espainia Berritik (Mexikotik) Martin Lizarrarats
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Andres
zenarentzat etortzen ziren ondasunetatik Sevillako Ariztizabal, Martin Urkiola eta Domingo Alos GebaIndietako Kontratazio Etxean kobratzeko.
rakoa debarrak (ikus [XVI. m. (56-XI) 24] agiria).
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1.15. Joan Zugastiren tratu eta agiriak

rria bereganatu nahi zuen, baina Aiako alkateordeak
auzian aurkako epaia emana zuen.

1.15.1. Aiako Beogarate baserriari buruzko auzia
- 1556-I-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan Zugasti azaldu zen, Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore gisa.

Epaiari aurka eginez apelazioa ipini zion Zestoako
Joan Aranok, eta hura ontzat hartuz Joan Zugastik
ahalordea eman zien Aiako Domingo Ostolatzari eta
Joan Aialdebururi, apelazioari jarraipena eman ziezaioten.

Joan Zugastik auzia zuen Saiazko (edo Aiako)
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, EsteBeogarate baserriaz Joan Lopez Oribarkoarekin, Joan
Zugastik baserria, bere etekin eta errentekin, bere- ban Eztiola semea eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI.
ganatu egin nahi zuelako. Aiako alkateordeak epaia m. (56-II) 1] agiria).
emana zuen auzi hartan, eta Joan Zugastik gora jo
zuen aurka, Valladolidko Kantzelaritzara.
Egun batzuk geroago, hau da, 1556-II-19an, Zestoan Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan ZuHorretarako ahalordea eman zien Kantzela- gasti aurkeztu zen
ritzako Joan Cortiguera, Frantzisko Antezana eta
Alonso Oviedo prokuradoreei, lekuko hauek izaAiako Beogarate baserria berreskuratzeko auzian,
nik: Fernando Mendoza merioordea, Domingo apelazioa egin eta Valladolidko Kantzelaritzatik
Baltzola eta Fernando Zubeltzu (ikus [XVI. m. errege-gutunak lortu zituen. Haien berri eman zieten
(56-I) 28] agiria).
Aiako alkateordeari, Nikolas Segurola eskribauari eta
Joan Lopez Oribarkoari.
- 1556-II-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan Zugasti (Domingo Arrona
Horretarako Joan Zugastik ahalordea eman zien
adingabearen tutorea) aurkeztu zen.
Zestoako Esteban Eztiola semeari eta Grazian Ezenarrori, eta Aiako Joan Irantzuri? eta Domingo OsDomingo adingabearentzat Aiako Beogarate base- tolatzari.

65. irudia. Aiako
Beogarategoikoa
baserria.
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta, Joanes Sorazu eta Migel Legarra apaizak (ikus
[XVI. m. (56-II) 22] agiria).

egunean, eta artatxikia Domu Santu egunean). Horrez
gain, nagusiaren ganaduaren irabaziagatik 2 dukat
emango zizkion maizterrak Joan Zugastiri urtero.

1.15.2. Beogarateko Joan Zulaika maizterraren
kontuak

Errenta aldia amaitzen zenean, Joan Zulaikak
nagusiari erdi bana hazitako ganadua emango zion.
Horrez gain, lehenago Domingo Arrona zenak Joan
Zulaikari maileguz emandako 12 dukat ordainduko
zizkion nagusiari; baita urtero bi kapoi Eguberrietan
ere (ikus [XVI. m. (56-XI) 14] agiria).

- 1556-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako Joan Zugasti (Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutorea), eta, bestetik, Saiazko Aian, Beogarate baserrian
maizter zen Joan Zulaika.
1.15.3. Joan Zugastiren ordainagiriak eta
obligazio-agiriak
Domingo Arrona zenaren eta Ana Baltzolaren
seme Domingo Arrona adingabea zen Beogarateko - 1556-I-31n, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauanagusia. Joan Zugastik eta Joan Zulaikak beren arteko ren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Arroako Joan
tratuen kontuak egin zituzten.
Zugasti (Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore gisa), eta, bestetik, Esteban Eztiola eskribaua.
Joan Zulaikak Joan Zugastiri 1554. urteko errentagatik 7 anega gari, 4 anega olo eta 2 anega artatxiki
Domingo Arrona adingabea Domingo Arrona zeeman zizkion; baita 6 antxume, 12 ahuntz eta ardi bat naren eta Ana Baltzolaren semea zen, eta auziak izan
ere. 1555. urteko errentagatik hauek eman zizkion: 12 zituen bere ondasunengatik. Haietan eskribau gisa
anega gari, 4 anega olo, 3 anega artatxiki, 2 ahuntz eta Esteban Eztiolak lan egin zuen, Domingo eta Joanen6 antxume.
tzat, Orio, Deba, Zestoa eta beste leku batzuetan.
Aian, adibidez, Beogarate baserriko frutu eta errentei
1556. urteko errentagatik Joan Zulaikak hauek or- buruz Joan Lopez Oribarkoarekin zuen auzian, agidaindu zituen: 2 ahuntz eta 2 antxume (hurrenez hu- riak eta eskuizkribuak egin zituen.
rren bakoitza 3,5 erreal eta 3 erreal baliokoak).
Lan haiek denak Alcalako arantzelaz balioetsi ondoNagusiak eta maizterrak elkarri ordainagiria eman ren, Esteban Eztiola eta Joan Zugasti ados geratu ziren.
zioten. Joan Zugasti, hain zuzen, Tristan Segurolak Domingo Arronak eta Joan Zugastik 4.175 marai zor
eta Joan Sarobek urte hartan eraman zituzten gari eta zizkioten Esteban eskribauari. Kopuru hura urtebeteko
laboreak ere jaso behar zituen, Valladolidko Kantze- epean ordainduko zioten, emandako obligazio-agiriaren arabera. Gainera, Joan Zugastik bermeak eskaini
laritzako epaileek hala erabaki zutelako.
zizkion Estebani, ordainketa segurtatzeko.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian EzenaMartin Indo eta Joan Ipintza.
rro, Grazian Etxeandia eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m.
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko be- (56-I) 32] agiria).
rak hantxe izanik, Joan Zugasti tutoreak lau urterako
- 1556-III-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrierrentan eman zion Beogarate baserria Joan Zulaikari.
Maizterrak nagusiari urtero errenta gisa hauek ordain- bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Domingo
duko zizkion: 12 anega gari, 4 anega olo eta 3 ane- Arrona adingabearen Joan Zugasti tutorea, eta, bestega artatxiki (garia eta oloa abuztuko Andre Mariaren tik, Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua.
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66. irudia. Errezilgo
San Martin
Zallurroakoa.
Erretaula.

Joan Zugastik Joan Zabalari 33 dukateko zorraren
zati bat, 26 dukatekoa, ordaindu egin zion, eta Joan
Zabalak ordainagiria eman zion Joan Zugastiri, kopuru hura Joan Martinez Baltzolakoari kobrazeko eskubideak emanez.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Sebastian Zubiaurre eta Martin
Zubiaurre (ikus [XVI. m. (56-III) 6] agiria).

tetik, Arroako Joan Zuasti, Zestoako Domingo Arrona
adingabearen tutore gisa, eta, bestetik, Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribaua.
Domingok Joani Beduako errenterian 10 kintal
burdina pletinatan (1 kintal = 2 dukat izanik) eman
zizkion, eta Joanek obligazio-agiria eman zion Martin
Otxoari, hurrengo Domu Santu egunean 20 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.

- 1556-III-7an, Zestoan, Esteban Eztiola esLekuko hauek izan ziren: Joan Ganbara, Martin
kribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Perez Artzubiagakoa eta Azpeitiko Martin Ondarra
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua, eta, bestetik, (ikus [XVI. m. (56-V) 29] agiria).
Arroako Joan Zugasti (Domingo Arrona adingabearen tutorea).
- 1556-IX-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik,
Joan Zabalak Joan Zugastiri ordainagiria eman Arroako Joan Zugasti, eta, bestetik, leku bereko
zion, Joan Martinez Baltzolakoak errezildarrari zor Fernando Zubeltzu.
zizkion 33 dukatetik 26 dukat ordaindu egin zizkiolako (egun hartan 10 dukat eta gainerakoa lehenago).
Joan eta Fernando Zumaiako Martin Urkiolaren fidatzaile izan ziren, eta harekin izandako tratuen konAgirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza, tuak eginda, Joanek Fernandori 27,5 erreal zor zizkioEsteban Eztiola semea eta Sebastian Zubiaurre (ikus la erabaki zuten. Joan Zugastik obligazio-agiria eman
[XVI. m. (56-III) 7] agiria).
zion Fernando Zubeltzuri, hurrengo Eguberrietan zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
- 1556-V-28an, Zestoako errebalean, Domingo
Amilibia eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: baLekuko Fernando Mendoza, Martin Bengoetxea
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eta Joan Perez Areitzagakoa izan ziren (ikus [XVI. m. kapoiak), eta adingabearen izenean Joan Zugastik or(56-IX) 13] agiria).
dainagiria eman zion.
Egun eta leku berean, eskribau beraren aurrean,
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Joan
Arroako Joan Zugasti eta Fernando Zubeltzu azaldu Igartza maisua eta Domingo Urbieta apaiza (ikus
ziren.
[XVI. m. (56-XI) 20] agiria).
Biak ere Debako Martin Urkiola zerga-biltzailearen fidatzaile ziren, eta Martinek Debako Kontzejuari zerga ordaindu ez ziolako, fidatzaileek ordaindu zuten. Gainera, Fernando Zubeltzuri Joan
Zugastik 27,5 erreal ordaintzeko obligazio-agiria
eman zion, eta Fernandok Joan Zugastiri eskubidea eta ahalordea eman zizkion, zor hura Martin
Urkiolari kobra ziezaion.

1.15.4. Joan Zugastiren ganadu-salmenta, etxeko
lanen balioespena eta ahalordea
- 1556-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako Joanes Sorazu bikarioa, eta, bestetik, Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugasti arroarra. Domingo adingabearen gurasoak Domingo Arrona zena eta
Ana Baltzola ziren.

Lekuko hauek izan ziren: Fernando Mendoza,
Martin Bengoetxea eta Joan Perez Altzolaraskoa (ikus
[XVI. m. (56-IX) 14] agiria).

Joan Zugastik Joanes Sorazuri Arroako Etxeandian
zeuzkan 3 behi eta 14 ardi saldu zizkion. Behiek 14,5
dukat balio zuten, eta ardiek 6,5 dukat. Joanes Sora- 1556-XI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zuk prezio osoa ordaindu zion Joan Zugastiri, eta hau
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan arduratuko zen saldutako ganaduen saneamenduaz,
Zugasti (Domingo Arrona adingabearen tutorea), eta, demandarik baldin bazegoen.
bestetik, Etxeandiko maizter Ramos Edarritzaga.
Salerosketan lekuko honako hauek izan ziren: Arroako
Ramosek 1555. eta 1556. urteetako errentak or- Gabriel Artzubiaga, eta Zestoako Grazian Etxeandia eta
daindu zizkion Joan Zugastiri (urteko 7,25 dukat eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56-II) 11] agiria).

67. irudia. Itziarko
Sorazuaundi.
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- 1556-III-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Domingo
Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua eta Joan Zugasti
(Domingo Arrona adingabearen tutorea), eta, bestetik, Martin Zuube hargina eta San Joan Amilibia hargin-maisua.

1.16. Migel Etxaniz bide-harriztatzailearen
tratu eta agiriak
1.16.1. Iraeta inguruan Debako lurretako bideak
harriztatzeko tratua

- 1556-III-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaDomingo Arrona adingabeak Zestoako hiri- ren aurrean, hauek bildu ziren: batetik, Mutrikuko
bilduan zuen etxean, Martin Zuubek kareorezko Migel Etxaniz maisu bide-harriztatzailea, eta, bestehargintza-lanak egin zituen: guztira 34,75 estado tik, Martin Beristain azpeitiarra.
azalerakoak (1 estadoko azalera = 7 oin karratu
izanik).
Martin Beristaini Zarautzen 1555eko azaroan ospaturiko Gipuzkoako Batzar Nagusietan agindua
Domingo eta San Joan ikertzaileek lan haiek 25 eman zioten, Azpeiti eta Zestoatik Zumaiara eta Bedukat eta 3 errealean balioetsi zituzten.
duara zihoan errepidea Debako lurretan harriztatzeko.
Ibai-harriaz behar bezala harriztatuko zuen bidea MiBeraz, Joan Zugastik Martin Zuuberi diru hura gelek. Bidarte etxe ondoan hasiko zen eta aldaparen
eman behar zion, baina elkarrean artean ordura arte gailurreraino harriztatuko zuen bidea. Estado bateko
izandako tratuen kontuak eginda, Apategiko or- zabalera (1 estado luzera edo zabalera = 7 oin izanik)
dainketagatik eta beste 27 dukat ken 3 erreal ordaindu eta 126 estadoko luzera zuen harriztatu beharreko bizizkiolako, Martin Zuuberi 17 errealeko zorra atera de-zatiak (1 estadoko azalera = 49 oin karratu izanik).
zitzaion.
Martin Beristainek Migeli bidearen estado-luzera
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Esteban bakoitzeko (7 oineko luzerako) 3,5 erreal ordainduko
Eztiola semea, Grazian Ezenarro eta Migel Artazubia- zizkion, Debako Kontzejuari exekutaturiko ondasunetatik, bidea harriztatu ahala. Migel Etxanizek huga (ikus [XVI. m. (56-III) 30] agiria).
rrengo Pazko garizumarako amaituko zituen errepi- 1556-IX-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- deko lanak, eta orduan adituek ikertuko egingo zuten
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako bidea.
Joan Zugasti eta Joan Perez Areitzagakoa, eta, bestetik, Debako Joan Zigaran.
Lekuko hauek izan ziren: Fernando Zubeltzu, Martin Indo, Joan Egaña eta Esteban Eztiola semea (ikus
Lehenago, Debako Ana Ramos Ibartolak (Joan [XVI. m. (56-III) 13] agiria).
Garateren alargunak) Joan Zugastiri eta Joan Perezi 8.494 maraiko zorra egin zien, eta egun har- 1556-IV-4an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiotan Joan Zigaranek zorra ordaindu egin zien. Be- la eskribauaren aurrean Azpeitiko Martin Beristain
raz, lehen biek Joan Zigarani ordainagiria eta ahal- aurkeztu zen.
ordea eman zizkioten, zorra Ana Ramosi kobra
ziezaion.
Aurreko urtean Azpeitian eta Zarautzen Gipuzkoako Probintziak egindako Batzar Nagusietan
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Azpeitiko Martin Beristain komisario izendatu zuten,
Aisoro eta Debako Pero Gartzia Koadrakoa eta Debako partean Zestoako Liliko errotetatik Iraetako
Bartolome Alos Amilibikoa (ikus [XVI. m. (56- Bidarte etxerainoko (oraingo Otzaka etxe ingururaiIX) 15] agiria).
noko) bidea eta Ibañarrietara zihoana harrizta zitza- 102 -
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ten. Horrez gain Migel Etxaniz maisuak beste bide
batzuk ere harriztatuak zituen Batzarren aginduz eta
Debako Kontzejuari (harriztatzen ez zituelako) ondasunak exekutatuz.
Martin Beristainek Joan Zigarani (Debako biztanle
zelako eta Kontzejuari basoak hartu zizkiolako) Iraetako burdinolan zituen ondasun batzuk bahitu egin
zizkion gero exekutatzeko. Hauek ziren ondasunak:
ikatza, garraiatutako burdin mea (eta haiekin egingo
ziren burdinak), olatxoko burdineria eta itsasontzientzat aingurak egiteko zeuden burdinak.
Ondasun haiek Iraetako burdinolako Iñigo Goiatz
olagizonaren ardurapean gordailuan geratu ziren, exekutatu arte.
Hura guztia Martin Beristainek Joan Etxenagusiari
jakinarazi zion, Joan Zigarani haren berri eman ziezaion.
Lekuko Joan Etxezarreta eta Gregorio Elizalde
izan ziren.
68. irudia. Zestoako Portalekoa.

Bestalde, Martin Beristainek Iraetako burdinolaren
aurreko plazan, bi pilatan, Joan Zigaranek zeuzkan
burdinak hartu zituen. Pila batean 29 barra zeuden, (guztira 28 kintal ken 22 libra pisukoak) eta 30 dozena mando-ferra.
eta, bestean 13,5 barra pletina.
Kandela piztu eta Domingo Garratza izan zen esHaiek pisatzeko Iraetako burdinolan balantza egokirik ez zegoelako, Martin Beristainen aginduz Gre- kaintza egin zuen bakarra: kintal burdinagatik 17 erreal.
gorio Elizaldek Zestoako hiribildura eraman zituen;
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxeanbaita 30 dozena mando-ferra ere. Zestoako Kontzejuaren pisua erabiliz, 29 barrek 19 kintal eta 71 libra dia, Joan Ezenarro eta Esteban Eztiola semea.
pisatu zuten, eta 13 barra eta erdik 8 kintal eta 52 libra
- 1556-IV-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri(ikus [XVI. m. (56-IV) 2] agiria).
bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Azpei1.16.2. Domingo Garratzak enkantean hartutako tiko Martin Beristain, eta, bestetik, Zestoako Domingo Garratza.
ondasunak
Martinek Domingori 51 dukat, 2 erreal eta 14 ma- 1556-IV-12an, Zestoako Portalean, hiribildutik
kanpo, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin rairen ordainagiria eman zion. Kopuru horretan barBeristainek enkantean jarri zituen Joan Zigarani eta ne zeuden lehenago Mutrikuko Migel Etxaniz bideDebako Kontzejuari exekutaturiko 42,5 barra burdina harriztatzaileari ordaintzeko Domingok emandako
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38 dukat eta 9 erreal, eta hil hartako 12an Domingok 7 oin izanik) bide edo galtzada harriztatu zuen, Iraeenkantean hartutako 28 kintal ken 22 libra burdina eta tako Bidarte etxe ingurutik Ibañarrieta eta Beduarako
30 dozena ferraren prezioa.
bidean. Estado luzera bakoitzeko Martinek 3,5 erreal
eman zizkion Migel Etxanizi, hau da, guztira 38 dukat
Lekukoetako bi hauek izan ziren: Gabriel Artzu- eta 9 erreal.
biaga eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (56-IV)
13] agiria).
Migelek diru hura Domingo Garratzaren eskutik
hartu zuen, eta ordainagiria eman zien Martin Beristaini eta Domingo Garratzari.
1.16.3. Migel Etxanizen beste zenbait agiri
Hortik kanpo Martin Beristainek Probintziako
- 1556-II-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Azpeitiko Batzar Nagusien agindua betetzeko, 28 kintal ken 22
Pedro Arizmendi (Pedro Arizmendi zenaren semea), libra burdina eta 13 dozena ferra zeuzkan enkantean
eta, bestetik, Mutrikuko Migel Etxaniz bide-ha- saltzeko.
rriztatzailea.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Urtebeteko denboraldian, epea igarotako Egube- Grazian Etxeandia eta Joan Zuube zapataria.
rrietan hasia izanik, Pedrok Migelentzat lan egingo
zuen bideak harriztatzen. Migelek 13 erreal aurreratu
Gero, egun hartan bertan, Domingo Garratzak harzizkion, eta beste 12 dukat ordainduko zizkion bere tu zituen enkantean Martin Beristainek eskainitako
lanagatik.
28 kintal ken 22 libra burdina (1 kintal = 17 erreal
izanik). 13 dozena mando-ferra ere erosi zizkion, doMigelek ohea, etxea, jantziak eta mantenua eman- zenako 3 erreal ordainduta. Lekuko Esteban Eztiola
go zizkion Pedro Arizmendiri, eta honek lanera ez semea, Grazian Etxeandia eta Joan Ibañez Zubiaurrezuen hutsik egingo. Bestela, eragindako kalteak or- koa izan ziren (ikus [XVI. m. (56-IV) 9] agiria).
daindu egingo zituen eta huts egindako eguneko 4
errealeko isuna ordainduko zuen.
1.17. Domingo Baltzolaren tratu eta
Beste zenbait baldintza ere adostu zuten kontratu
hartan, eta Pedro Arizmendik, 25 urte bete gabea eta
14 urte baino gehiagokoa zelako, zin egin zuen kontratua bete egingo zuela.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Esteban Eztiola semea eta Andres Etxaniz (ikus
[XVI. m. (56-II) 5] agiria).
- 1556-IV-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek bildu ziren: batetik, Mutrikuko Migel Etxaniz bide-harriztatzailea, eta, bestetik, Azpeitiko Martin Beristain.
Martin Beristainen aginduz, Migelek estado bat
zabaleko eta 122 estado luzeko (1 estadoko luzera =

agiriak

1.17.1. Akoako Goikoetxea baserriaren
errentamendu-kontratua
- 1556-II-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek bildu ziren: batetik, Domingo Baltzola, eta, bestetik, Grazia Etorra eta bere legezko seme
Joan Olazabal.
Domingo nagusiak Akoako bere eta bere emaztearen Goikoetxea baserria lau urterako errentan
eman zien ama-seme maizterrei. Errenta aldia igarotako iraileko San Migel egunean hasi zen. Bertan
baserria bere ondasunekin eman zien nagusiak, baina baserriak zituen basoak errenta-kontratutik kanpo
geratu ziren.
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69. irudia. Akoako
Goikoetxeko
ganadutegia.

Grazia Etorrak eta semeak nagusiari urtero errenta gisa Zestoako neurriko 4,5 anega gari eta 4 anega
artatxiki emango zizkioten, hurrenez hurren abuztuko
Andre Mariaren egunean eta Domu Santu egunean.
Eguberrietan bi kapoi ere emango zizkioten.

Soro eta sagastietako itxiturak egoera onean hartu zituzten maizterrek, eta errenta aldia amaitutakoan
halaxe utziko zituzten. Etxean erreteila egitea Domingo Baltzola nagusiaren kontura izango zen.
Errenta aldia amaitzen zenean, baserrian geratuko
zen gari-lastoa (guztia) eta artatxiki-lastoaren erdia.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, alde
bakoitzak besteari bere asmoen berri emango zion,
baserrian jarraitzeko ala uzteko. Bestela, errenta aldia
beste urtebetez luzatuko zen.

Domingo Baltzolak Goikoetxea baserrian 6 behi, idi
parea, 24 ardi, 12 ahuntz eta 3 txerri zeuzkan. Haiek
erdi bana haziko zituzten ama-semeek. Ganaduek 66
dukat eta 4,5 erreal balio zuten, Jakobo Gesalaga eta
Domingo Etorra adituen arabera. Ganaduaren etekin
eta ugalketatik ordainduko zuten maizterrek beren erdia. Maizterrek ongi zainduko zuten ganadua, eta haien
Joan Olazabal semeak, 25 urte bete gabea zeerruz sortutako kalteak ordaindu egin beharko zituzten. lako, zin egin zuen kontratuak zioena bete egingo
zuela.
Ganaduen erdia hipotekatu egin zuten, ama-semeek beren erdia ordaindu arte. Maizterrek ganaduLekuko zestoar hauek izan ziren: Jakobo Gesalaga,
ren bat saldu nahi bazuten, 8 egun lehenago abisua Joan Arano eta Anton Arrona (ikus [XVI. m. (56-II)
emango zioten nagusiari, prezio hartan erosteko le- 9] agiria).
hentasuna zuelako.
1.17.2. Domingo Baltzolaren obligazio-agiriak eta
Baserriko sagarra ere erdi bana izango zen. Maiz- ahalordea
terrek sagarra bildu eta nagusia jakinaren gainean
utziko zuten, bere erdia eraman zezan. Ama-semeak - 1556-III-1ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauasagarrondoak urtean bitan aitzurtu eta bi urtez behin ren aurrean Zestoako San Joan Amilibia eta Domingo
simaurtuko zituzten.
Baltzola elkartu ziren.
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San Joanek Domingori hezitako idi parea 27
dukatean erosi zion. Zor hura San Joan Amilibiak
hiru epetan ordainduko zion Domingori: 10 dukat hurrengo Pazko garizumakoan, 7 dukat hurrengo iraileko San Migel egunean, eta azken 10 dukatak 1557ko
Pazko garizumakoan.

Etorra eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (56-IV)
25] agiria).
- 1556-IV-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Domingo Baltzola, eta, bestetik, Joan Aranburu.

Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Arroako Petri Sara “frantsesak” lau anega gari zor
Domingo Usarraga, Joan Zugasti eta Domingo Arre- zizkion Domingo Arrona adingabearen tutore Joan
txe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (56-III) 2] agiria).
Zugasti arroarrari. Anega gariak 12 erreal balio zuen,
eta zorra 48 errealekoa zen.
- 1556-IV-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Zestoako
Joan Zugastik zor hura kobratzeko eskubidea
Grazia Etorra eta seme Joan Olazabal, eta bestetik, Zestoako Domingo Baltzolari eman zion, eta DoDomingo Baltzola.
mingok Petri Sararen Joan Aranburu fidatzaileari
ondasunak exekutatu egin zizkion. Joan AranbuAma-semeek Domingori maileguz 6 dukat har- ruk, ordea, Domingo Baltzolari 48 errealeko zorra
tu zizkioten, eta zorra bi epetan ordainduko zioten: eta 656 maraiko auzi-gastuak ordaindu egin ziz2 dukat hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean, kion.
eta beste 4 dukatak 1559. urteko iraileko San Migel
egunean.
Ondorioz, Domingo Baltzolak eskubidea eta ahalordea eman zizkion Joan Aranbururi, zorra eta auziHogeita bost urte bete gabea zelako, Joan Olazabal gastuak Petri Sarari kobra ziezazkion.
gazteak zin egin zuen obligazio-agirian agindutakoa
bete egingo zuela.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Joan
Ezenarro, Pedro Olaskoaga eta Esteban Eztiola semea
Lekuko hauek izan ziren: Martin Indo, Domingo (ikus [XVI. m. (56-IV) 28] agiria).

70. irudia. Aizarnako
Aranburu.
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1.18. Martin Perez Lilikoaren tratu eta
agiriak

Kontuan hartu behar da erromantzez idatzitako
agiri honetan, euskararen eraginez eskribauak idatzita
“anteparaburu” hitza bitan agertzen dela.

1.18.1. Bedamako Granadan, etxean eta errotan,
egindako lanak eta balioespena
1.18.1.1. Bedamako errotako lanen balioespena eta
ordainketa

Jarraian, Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Migel Idogaratek, Bedamako Granadako errotan egindako adierazpenaren berri Martin Perez Lilikoari eta
Martin Agirreri eman zieten. Hauek onartu egin zuten
adierazpenak zioena.

- 1556-III-12an, Errezilgo parteko Bedaman, Martin
Lekuko honako hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Perez Lilikoak zuen errotan, Esteban Eztiola eskribaua
bertan izanik, hauek elkartu ziren: batetik, Asteasuko semea, Joan Egaña eta Joan Ipintza.
Martin Agirre hargin-maisua, eta, bestetik, Zestoako
Joan Perez Lilikoa bera (Liliko maiorazko eta jauna).
1.18.1.2. Granadako Errotaetxeko lanen balioespena eta
ordainketa

Martin Agirrek Bedamako etxe eta errotan lehenago
horma, nasa eta aldaparoak gaizki egin zituelako, berriz eraiki zituen. Horregatik, egun hartan bi aldeek aditu bana izendatu zuten, hargintzako lanak ongi eginak
zeuden aztertzeko eta haien balioa adierazteko.

Ondoren Martin Perez Lilikoak eta Martin Agirrek
kontuak egin zituzten. Martinek egindako lanen
prezioa 64 dukatekoa zen, baina Martinen Joan Perez
Lilikoa anaia zenak 46 dukat ordaindu zizkion bizi
zenean. Beraz, zor osoa ordaintzeko 18 dukat falta zirela adierazi zuten agirian.

Martin Perez Lilikoak Arroako Domingo ArretxeEtxenagusia hargin-maisua izendatu zuen ikertzaile,
eta Martin Agirrek Asteasuko Migel Idogarate harginLekuko hauek izan ziren: Joan Egaña, Joan Orenmaisua. Biek ere zin egin zuten beren ikerketa eta ba- dain eta Esteban Eztiola semea.
lioespena zintzo egingo zituztela.
Egun eta leku berean, Martin Perez Lilikoak oparia
Ondoren Migel Idogaratek eta Domingo Arretxe- agindu zion Martin Agirreri, zor zizkion 18 dukatez
Etxenagusiak adierazi zutenez, biak ez zetozen bat gain oihalezko gainjantzia egiteko beste 4 dukat
zurgintza-lanen eraginaren balioespenaz, eta Aiako emango zizkiolako.
Iruretagoieneko Joan Lizardi zurgin-maisua izendatu zuten hirugarren ikerlari. Honek ere zin egin zuen
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
ikerketa eta balioespena zuzen egingo zituela.
Joan Ipintza eta Domingo Arretxe-Etxenagusia.

Gero hiru adituak bat etorri ziren, egindako ikerMartin Perez Lilikoaren Bedamako Granada erroketaren ondoren. Errotako nasa, horma, aldaporoburu taren aurrean, egun berean, Esteban Eztiolaren aueta etxearen hormak ongi eraikita zeuden, eta egindako rrean Martin Perez eta Aiako Iruretagoieneko Joan
lanaren balioa 64 dukatekoa zen. Kontuan hartu behar Lizardi zurgin-maisua aurkeztu ziren.
zen Joan Perez Lilikoa zenak (Martin Perezen anaiak)
ordurako ordaindutakoa deskontatu egin behar zela.
Granadako Errotaetxean Joan Lizardik zurgintzalanak egin zizkion Martin Perezi, eta lan haiek ikertu
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola, eta balioesteko zurgin-maisu hauek izendatu zituzten:
Joan Olazabal, Joan Orendain eta Errezilgo Anton Martin Perezek Zestoako Joan Egaña, eta Joan LizarUhegun.
dik Aiako Pedro Zulaika. Hauek zin egin zuten beren
- 107 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

Joan Olazabal hargina (Sastarrain baserrian maizter
zegoena).

ikerketa-lana zintzo beteko zutela.
Kontuan hartu zehar da agiri honetan euskarazko
“errota echea” hitzak bitan agertzen direla.

Joan Olazabalek Bedamako Granada etxean (errotatik gertu) Martin Perezi hargintza-lanak (hau da,
Ondoren, Joan Egaña eta Pedro Zulaika zurgin- horma lodiak, portaleak, kareoreak eta izkinak) egin
maisuek Bedamako Granadako Errotaetxean Joan zizkion. Haiek eztertu eta balioesteko Martin Perezek
Agirrek egindako zurgintza-lanak ikertu eta balioe- Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan Olatsi egin zituzten. 65 dukat eta 2 erreal kobratu behar zabalek Asteasuko Migel Indagarate hargin-maisuak
zituen Joan Agirre zurgin-maisuak. Hala ere, Martin izendatu zituzten.
Perez Lilikoak eta anaia Joan Perez Lilikoak diru hura
Joan Olazabalek egindako lanen balioa 44 dukat
jadanik ordaindua zioten.
eta 6 errealekoa zen, baina kopuru hura jadanik koLekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztio- bratua zuen. Lehenago Martin Perezek Granadako
maizter Antoni, harentzat 2 dukat eman zizkion. Beste
la semea eta Joan Orendain, eta Aiako Joan Amas.
5 dukat eta 6 erreal eman zizkioten Joan Perez Lilikoa
Jarraian Esteban Eztiola eskribauak Joan Egañak zenak, Katalina Zabala emazteak eta Martin Perez Lieta Pedro Zulaikak egindako ikerketa eta balioespe- likoak. Katalinak 18 dukat eman zizkion eta horrela
naren berri Martin Perez Lilikoari eta Iruretagoieneko zor osoa kobratu zuen Joan Olazabalek.
Joan Agirreri eman zien (ikus [XVI. m. (56-III) 16]
Gainera, Joan Olazabal Sastarrain baserrian (Debako
agiria.
partean) Martin Perezen ganaduak erdi bana hazten ari
zen. Beraz, bi aldeek elkarri ordainagiria eman zioten.
1.18.1.3. Granada etxeko lanen balioespena eta ordainketa
Bestalde, Anton maizterrak 14 dukat kobratu be- 1556-III-12an, Bedamako errotaren aurrean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu har zituen Martin Perezengandik horma lehorrak egin
ziren: batetik, Martin Perez Lilikoa, eta, bestetik, zituelako.

71. irudia. Errezilgo
Bedamako Etxeberri.

- 108 -

(1556)

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Amilisemea, Joan Egaña eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m. bia eskribaua, Esteban Eztiola semea eta Joan Ipintza
(56-III) 18] agiria).
(ikus [XVI. m. (56-III) 21] agiria).
1.18.2. Sastarrain baserriko ganaduak

- 1556-IX-26an, Deba parteko Sastarrain baserrian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
- 1556-III-14an, Deba parteko Sastarrain baserrian, elkartu ziren: batetik, Martin Perez Lilikoa (SastarraEsteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu zi- in baserriaren jabea), eta bestetik, Joan Olazabal harren: batetik Martin Perez Lilikoa, eta, bestetik, Sasta- gina (Sastarrain baserriko maizterra).
rraingo maizter Joan Olazabal hargina.
Joan Olazabal ganaduak erdi bana hazten ari zen
Joan Olazabal Martin Perez nagusiarentzat erdi nagusiarekin, eta baserrian zeudenak balioesteko adibana ganaduak hazten ari zen, eta haiek ikertu eta tu bana izendatu zuten: Joan Olazabalek Domingo
balioesteko bi aditu izendatu zituzten: Zestoako Joan Baltzola, eta Martin Perezek Kristobal Olaskoaga.
Martinez Akoakoa eta Deba parteko Kristobal Olaskoaga.
Sastarrain baserrian ganadu hauek zeuden: behiaziendako 13 buru (behi, biga, zezenko eta txahal),
Sastarrain baserrian ganadu hauek zeuden: ardi- 20 ahuntz eta 2 antxume, 5 ardi eta 2 arkume, 5 txerri
aziendako 5 buru; 24 ahuntz eta 8 antxume; behi- eta 3 txerrikume. Horiek guztiek 72 dukat eta 8 erreal
aziendako 11 buru (bata txahalarekin eta 2 ernari), balio zuten. Horrez gain 6na erreal balio zuten 3 ereta txerri-aziendako 9 buru (horietako 5 txerrikumeak launtza zeuden. Beraz, ganaduen guztizko balioa 74
eta ar irendu bat). Ganadu haiek guztira 68 dukat ken dukat eta 4 errealekoa zen.
erreal erdia balio zuten.
Erromantzez idatzitako agiri honetan “dos chaalas
Ondoren Martin Perez Lilikoak eta Joan Olazaba- henbras” dio, hau da, euskarazko hitza erabili zuen.
lek elkarren arteko tratuen kontuak egin zituzten, eta Agirian lekuko Joan Ezenarro eta Joan Arraio izan ziganadu guztiak Martin Perezenak zirela erabaki zuen. ren (ikus [XVI. m. (56-IX) 30] agiria).

72. irudia. Sastarrain
baserria.
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1.18.3. Aizarnako Aizpuru baserriaren
errentamendu-kontratua

terra. Kristobal Olazarragan maizter izan zen Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa zenaren eta honen Joan Perez
Lilikoa seme zenaren garaian. Martin Perez Lilikoak
- 1556-IX-7an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskri- (Joan Perez Lilikoaren anaiak) eta Kristobal Olaskoabauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, bertako gak elkarrekin zituzten harremanen kontuak aztertu
Martin Perez Lilikoa jauna, eta, bestetik, Aizarnako zituzten.
Domingo Aizpuru.
Kristobalek baserriko errenta guztiak (2 anega arMartin Perezek zioenez, bera anaia Joan Perez Li- tatxiki izan ezik) ordainduta zeuzkan. Olazarragan
likoa zenaren oinordeko zelako, Aizarnako Aizpuru maizterra ganaduak hazten ari zen, eta haien erdiabaserria eta bere ondasunak bereganatuta zeuzkan. gatik 56 dukat eta 8,5 erreal zor zituen. Kopuru horri,
Baserrikoak ziren behi-aziendako 14 buru, 24 ardi, behia, aharia, hiru ardi eta txerri baten erdiagatik eta
27 ahuntz, zaldia kartolekin, 3 ohe, 3 kutxa, upela eta Kristobali ordaindu beharreko jornalengatik, guztira
5 dukat eta 7 erreal deskontatu behar zitzaizkion. Besagastietako sagarra.
raz, 51 dukat eta erreal bat zor zituen Kristobalek.
Ondasun haiek Fernando Zuñiga korrejidorearen
Zor horri erantzuteko Kristobal Olaskoaga erdi bana
aginduz exekutatu egin zizkion Fernando Mendoza
merioak Domingo Aizpururi. Domingok ordaindu ga- hazten ari zen ganaduaren erdia zeukan, eta zorra hurrengo Domu Santu egunetik 6 urtera ordainduko zion,
beko zorra 32 dukat, 7 koroa eta 651 maraikoa zen.
errenta aldiaren amaieran. Olazarragan ganadu hau zeMartin Perez Lilikoak exekuzio-agirietan zehaztu- goen: idi parea, 4 behi txahalekin, 2 zezenko, 2 biga, 17
takoa errespetatuz, Aizpuru baserria eta aipatutako bere ardi eta aharia. Txerriak ere bazeuden, baina batzuk hil
ondasunak errentan eman zizkion Domingo Aizpururi, egingo zituzten. Ganaduaren erdia Kristobalena zen.
6 urterako edo Martin Perezek nahi zuen arte. HurrenKristobal Olaskoagak bere ganaduak hipotekatu
go Domu Santu egunean hasiko zen errenta aldia.
egin zituen, zorra ordaindu arte. Ez zituen salduko,
Urtero 7 dukateko errenta ordainduko zion Domin- nagusiari berri eman gabe.
gok Martin Perezi, eta bertako ganaduak erdi bana haAgirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
ziko zituen.
semea, Joan Ipintza, Joan Arano eta Olazarragan bizi
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Esteban zen Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (56-IX) 20] agiria).
Eztiola semea, Domingo Lizarrarats ikaslea, Pedro
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaOlaskoaga eta Domingo Legoiaga (ikus [XVI. m. (56ren aurrean, Martin Perez Lilikoa nagusiak KristoIX) 9] agiria).
bal Olaskoaga maizterrari Olazarraga baserria sei
urterako errentan eman zion. Errenta aldia hurrengo
1.18.4. Olazarraga baserriko kontuak eta
Domu Santu egunean hasiko zen.
errentamendu-kontratua
Lili inguruko Olazarraga baserriak (orduan Debako
partean zegoenak), bereak zituen lursailak, sagastiak,
intxaurdiak, baratzeak eta gaztainadiak. Haien errentagatik urtero maizterrak nagusiari 5 anega gari eta 2 aneMartin Perez, hain zuzen, Lili ondoko Olazarraga ga artatxiki (Zestoako neurrikoak) emango zizkion, gabaserriko nagusia zen, eta Kristobal Olaskoaga maiz- riak abuztuko Andre Mariaren egunean, eta artatxikiak
- 1556-IX-18an, Zestoako Lili dorretxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Martin Perez Lilikoa, eta, bestetik, Kristobal Olaskoaga.
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Domu Santu egunean. Horrez gain urtero 4 gaztanbera
Lehenago egindako beste errenta-kontratuetako
eta Eguberrietan kapoi parea emango zizkion.
baldintzak ere beteko zituzten nagusiak eta maizterrak. Gainera Kristobal Olaskoagak ganaduen bere
Baserriko gaztainak eta intxaurrak erdi bana izan- erdia hipotekatu egin zuen nagusiaren alde.
go ziren, eta ganaduak ere bai, egun hartan Martin
Perez Lilikoak eta Kristobal Olaskoagak elkarren arLekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
teko tratuen kontuak eginda azaldutakoaren arabera. Joan Arano eta Joan Ipintza (ikus [XVI.m. (56-IX)
Bientzat erdi bana ez bazen, maizterrak ez zuen beste 21] agiria).
inoren ganadurik edukiko. Kristobalek behar bezala
zainduko zituen ganaduak, eta bere erruz eragindako 1.18.5. Kristobal Erretzabalen kontuak eta
kalteak berak ordainduko zituen.
sagasti-salerosketa
Kristobalek hagaz jota intxaurrak eta gaztainak
jasoko zituen, eta sagarrak erdi bana izango ziren,
maizterrak nagusiarentzat erdia pilatuta. Martin Perez Lilikoak zituen basoetako ezkurra jan ahal izango
zuten maizterrak zituen txerriek, baina haritzak hagaz
jo gabe eta berez erortzen zena baino ez (haritzei kalterik ez eragitearren).
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, nagusiak eta maizterrak elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitzeko ala uzteko. Maizterrak
ezingo zituen garraio-lanak egin (egur, ohol etab. eramanez), noiz behinka mesede egiteko ez bazen. Martin
Diaz Lilikoari egin ahal izango zizkion garraio-lanak
otordua emanda, baina jornalik eman gabe.

- 1556-IX-18an, hau da, egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu
ziren: batetik, bertako Martin Perez Lilikoa jauna,
eta, bestetik, Erretzabal baserriaren jabe Kristobal
Erretzabal.
Kristobalek Martin Perezi 30 bat sagarrondo azalerako lursaila 51 dukatean saldu zion, eta Martin Perez
Lilikoak prezio osoa orduan ordaindu zion.
Saldutako lursailak mugakide hauek zituen: goian
Erretzabal baserriaren lurrak, beste aldetik herriko zubitik Aiakelurako bidea, behean Liliko hariztia (Zestoako elizaren ospitaleari erosia), eta beste aldetik Liliko lursaila eta hariztia.

73. irudia. Olazarraga
baserria.
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Saldutako lursailean zeuden haritzak eta gaztainondoa Kristobal Erretzabalentzat geratu ziren. Kristobal arduratuko zen saldutako lursailaren saneamenduaz, eta bermeak eskaini zituen lursailak hipotekarik
edo loturarik ez zuela segurtatzeko.

Martin Perez nagusiak Sastarrain baserria 8 urterako errentan eman zion Joan Ezenarro maizterrari.
Hurrengo Domu Santu egunean hasiko zen errenta aldia. Sastarrain baserriarenak ziren bertako lursailak,
sagastiak, gaztainadiak eta intxaurdiak, baina basoak
ez ziren errenta-kontratu hartan sartu.

Salerosketan lekuko hauek izan ziren: Olazarraga baserrian bizi ziren Joan Ezenarro eta Kristobal Olaskoaga,
eta Joan Ipintza eta Esteban Eztiola semea zestoarrak.

Joan Ezenarrok nagusiari errenta gisa hauek emango zizkion urtero: 6 anega gari abuztuko Andre Mariaren egunean, 2 kapoi Eguberrietan eta 5 gaztanbera
Jarraian, leku berean, Martin Perez Lilikoak eta udan.
Kristobal Erretzabalek beren eta beraien guraso eta seMartin Perez Lilikoak Joan Ezenarrori Sastarrainen
nideen artean izandako tratuen kontuak egin zituzten.
zeuzkan eta egun hartan aztertu eta balioetsitako
Kontuan hartu zituzten Kristobalen aita Joan Mar- ganaduak eman zizkion, erdi bana haz zitzan. Erdi
tinez Erretzabalgoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoare- bana izango ziren erlauntzak, gaztaina, intxaurra eta
kin, honen ama Domenja Lilirekin eta Joan Perez Li- sagarra ere.
likoarekin izandako tratuak, eta azkena Martin Perezek
Joan Ezenarro maizterrak Sastarraina hezitako
Kristobali erositako lursaila ere bai. Biek elkarri oridi parea eta 23 erlauntza ekarriko zituen, erdi bana
dainagiria eman zioten.
hazteko. Joan Ezenarrok ekarritakoak guztira 31,5
Agirian lekukoetako hiru zestoar hauek izan ziren: dukat balio zuen. Maizterrak ongi zainduko zituen
ganaduak, eta bere erruz kalterik sortzen bazen, beEsteban Eztiola semea, Joan Ipintza eta Joan Arano.
rak ordainduko zuen. Ganaduen larruak ere erdi bana
Ondoren, egun berean eta eskribau beraren aurrean, izango ziren.
Martin Perez Lilikoa eta Kristobal Erretzabal herriko
Joan Ezenarrok sagarrondoak urtean bitan aitzuribaiko zubitik Aiakelura zihoan bidean elkartu ziren.
Hango lursaila saldu zion egun hartantxe Kristobalek tuko eta bi urtetik behin simaurtuko zituen. Maizterrak jasoko zituen sagarrak, gaztainak eta intxaurrak,
Martin Perezi.
eta nagusiaren erdia bildu, pilatu eta dei egingo zion,
Kristobalek Martin Perez eskutik heldu eta lursaile- eraman zitzan.
ra sartu zuen. Han ibili zen Martin Perez, lurra aitzurtu
Soro eta lurretako hesiak egoera onean itzuliko ziegin zuen eta lursailaren jabetza beretzat hartu zuen.
tuen maizterrak errenta aldiaren amaieran. Joan OlaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ezenarro, zabal harginak (orduan Sastarrainen zegoen maizteKristobal Olaskoaga eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m. rrak) itxiturak eta harri lehorrezko hormak amaituta
utziko zituen.
(56-IX) 22] agiria).
1.18.6. Sastarrain baserriaren errentamendukontratua
- 1556-IX-26an, leku berean eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Martin Perez Lilikoa eta Joan
Ezenarro (Zabaletako maizterra) bildu ziren.

Joan Ezenarrok ezingo zuen beste inoren ganadurik
eduki, eta beti izango zuen berea nagusiak ganaduen
erdia. Joan Ezenarrok bere txerriak eraman ahal izango
zituen Liliko basoetara, baina ezkurra ez zuten hagaz
jota lurrera botako. Errenta aldiaren amaieran maizterrak baserrian utziko zituen bertako lastoa eta simaurra.
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74. irudia.
Ezenarrogoikoa eta
Ezenarroazpikoa.

Maizterrak ordainduko zituen Kontzejuaren zer- 1.18.7. Olazabalgo Domingo Goikoetxetarekin eta
gak. Nagusiak maizterrari etxea erreteila eginda Margarita Olazabalekin egindako tratuak
emango zion.
- 1556-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaBestalde, Joan Ezenarrok ez zuen garraio-lanik ren etxean, hauek bildu ziren eskribauarekin: batetik,
egingo (harri, egur, ohol, etab. eramanez), noiz be- Martin Perez Lilikoa (Joan Perez Lilikoa zenaren
hinka mesede egiteko ez bazen. Martin Perez Li- anaia eta Liliko jauna), eta, bestetik, Margarita Olazalikoari egingo zizkion garraio-lanak, honek hari otor- bal (Domingo Goikoetxetaren emaztea eta Joan Olazabal zenaren alaba oinordekoa).
dua emanda, baina jornalik ordaindu gabe.
Domingo eta Margarita senar-emazteak Deba parteko Olazabalgo Hirmino baserrian bizi ziren. Haiek
ziotenez, 1474-XI-14an, Martin Diaz Lilikoa jaunak,
batetik, eta Antso Olazabal eta emazte Grazia OlazaJoan Ezenarro maizterrak ganaduen bere partea hi- balek, eta Joango Garratza anaiak eta Maria Santxez
potekatu egin zuen nagusiaren alde, kontratua amai- Olazabalgoa emazteak, bestetik, kontratua egin zuten
tu arte. Gainera maizterrak saldu nahi zuen ganadua Joan Lopez Amilibikoa eskribauaren bidez.
erosteko lehentasuna nagusiak izango zuen.
Bi aldeek ziotenez, 60 urte inguru lehenago, Martin
Lehen urte hartan Joan Ezenarrok ez zuen Sasta- Diaz Lilikoa, eta Joan Martinez Lilikoa semeak (Martin
rraina bizitzera joateko asmorik, baina maizterrak be- Perez Lilikoaren aitak eta aitonak), Olazabalgo Hirmino
har bezala zainduko zituen ganaduak. Fidatzaile gisa baserriko maizter Otxoa Martinez Zumarragakoarekin eta
honen emazte Maria Etxeberriarekin kontratua egin zuDomingo Baltzola aurkeztu zuen.
ten, Lopez Martinez Zumaiakoa? eskribauaren aurrean.
Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: JoanOtxoa Martinezek eta Maria emazteak beren kongo Ezenarro, Kristobal Olaskoaga eta Olazabalgo
tura eraiki zuten Olazabalgo Hirmino baserria, eta onJoan Olaso (ikus [XVI. m. (56-IX) 31] agiria).
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitzeko ala uzteko.

- 113 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

doren baldintzak ipini zituzten bi aldeentzat.

Diaz Lilikoak ere bai. Kontratua betetzen ez zuenak, Gaztelako bandako 50 doblako isuna ordaindu beharko zuen.

Liliko etxea eta Olazabalgo Hirmino baserria oinordetzaz hartzen zituenak, bi txerri eta txerrikumeak erdi
Bi aldeek bermeak eskaini zituzten, eta uko egin
bana ipiniko zituzten, eta handik aurrera Otxoa Martinez- zioten zenbait lege eta eskubideri.
ek, emazteak eta hauen ondorengoek haziko zituzten.
1474-XI-14ko kontratua Zestoan, Lili etxe aurrean,
Bestalde, 200 sagarrondo aldatuko zituzten ba- egin zen, eta lekuko hauek izan ziren: Joan Arano,
serriko lurretan, eta hango sagarra erdi bana izango Pedro Arbestain eta Domingo Larretxe. Bi aldeek zin
zen Otxoa Martinezentzat (edo ondorengoentzat) eta egin zuten kontratuan agindutakoa bete egingo zutela.
Martin Diaz Lilikoarentzat (edo honen ondorengoentzat), maizterrak landu eta bilduta. Beste edozein zu- 1556-IX-27an, Martin Perez Lilikoa nagusiak
haitz ere maizterrak aldatuko zuen, eta fruitua erdi (Liliko jaunak) eta Domingo Goikoetxetak eta Marbana izango zen Liliko nagusiarekin.
garita Olazabal maizterrek, onetsi eta berretsi egin
zuten 1474-XI-14ko kontratua. Hiru urte inguru leheGanaduak ere maizterrak erdi bana haziko zituen, nago Margarita Domingorekin ezkondu zen, eta Olaeta maizterrak zainduko zituen. Maizterrek ganaduen zabalgo Hirmino baserrian Joan Olazabal aitak zituen
beren erdia ipintzeko modurik ez bazuten, baserriko eskubideak alabari eman zizkion.
ganaduak zaindu egingo zituzten nagusiarentzat. Gainera maizterrek ezingo zuten ganadurik saldu.
Bi aldeek delako kontratua onetsi eta berretsi egin
zuten, eta betetzen ez zuenak 200 dukateko isuna orMaizterrek baserria uzten bazuten, Liliko nagusien dainduko zuen. Gainera bi aldeek zin egin zuten koneskuetara etorriko zen.
tratua bete egingo zutela.
Orduan, 1474. urtean, Antso Olazabalek, Grazia OlaAgirian lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeanzabalek, Joango Garratzak eta Maria Santxez Olazabal- dia, Gabriel Artzubiaga eta Esteban Eztiola semea
goak onetsi eta berretsi egin zuten kontratua, eta Martin (ikus [XVI. m. (56-IX) 32] agiria).

75. irudia.
Indamendiko
Goikoetxeta.
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- 1556-IX-28an, Deba parteko Olazabalazpikoa Martinez Ibañetakoaren agirietatik hartuta, aipaturiko
baserri aurrean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean agiria ekar zezan, eta kopia sinatua egin ziezaion.
hauek aurkeztu ziren: batetik, Martin Perez Lilikoa,
eta, bestetik, Margarita Olazabal (Joan Olazabal zenaAlkatearen aginduari jarraituz, Esteban Eztiola
ren alaba) eta Domingo Goikoetxeta senarra.
eskribauak agiria ekarri zuen. 1519. urteko agiri hartan sinatutako lekukoak hauek izan ziren: Fernando
Martin Perezen anaia Joan Perez Lilikoa zenak eta Olazabal medikua, Martin Lizarrarats, Joan Perez
aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak tratuak izan Idiakaitz-Lilikoa, Joan Martinez Olanokoa batxilerra
zituzten Olazabalazpikoan maizter bizi zen Margarita eta Joan Martinez Lilikoa apaiza.
eta Domingoren aita zenarekin. Joan Olazabal zenak
zenbait zerbitzu egin zizkien lilitarrei ikazkintzan,
1519. urteko agiria ikuskatzeko hauek izendatu
garraio-lanetan eta abarretan, baina Joan Olazabalek zituzten: Domingo Amilibia eskribaua, Martin Indo
zenbait jornalen eta lanen kobraketak eginak zituen. probestuordea eta Joanes Garratza apaiza. Hirurek zin
Beraz, Martin Perezek, eta Margarita eta Domingok, egin zuten egia aitortuko zutela. Zin egitean lekuko
tratu haien kontuak egin zituzten, eta 149 dukat eta 2 Joan Ezenarro eta Grazian Ezenarro izan ziren.
errealeko zorra atera zitzaien Margarita Olazabali eta
Domingo Goikoetxetari.
Hiru lekukoek, agiria ikuskatu ondoren, berdin
erantzun zuten. 1519. urteko agirian zegoen sinadura
Agirian lekuko hauek izan ziren: Debako Sebas- jadanik hila zen Joan Martinez Ibañetakoarena zen.
tian Lazkano (Olazabalgoiko maizterra) eta Joan Eze- Hura errege-eskribau publikoa zen, Zestoako errolnarro, eta Zestoako Joan Ipintza (ikus [XVI. m. (56- dakoa, eta haren agiriek fede emateko balio zuten.
IX) 33] agiria).
Agirian ez zegoen ezer susmagarririk.
1.18.8. San Joan Amilibia alkateari egindako
agiri-eskea

Ondoren alkateak, bere aginpidea erabiliz, agindua
eman zion Esteban Eztiola eskribauari, kopia sinatuta
Martin Perez Lilikoari eman ziezaion (ikus [XVI. m.
- 1556-XI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren (56-XI) 7] agiria).
aurrean hauek elkartu ziren: batetik, San Joan Amilibia alkatea, eta, bestetik, Martin Perez Lilikoa (Liliko 1.18.9. Urtarrila eta abuztua bitarteko
jauna).
ahalordeak
Martin Perez Lilikoak zioenez, 37 bat urte lehenago Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak agiri bat
idatzi zuen. Bertan Joan Perez Idiakaizkoaren eta Domenja Lili emaztearen Martin Perez Idiakaitz-Lilikoa
eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semeek, Joan
Perez Idiakaitz-Likikoa anaia zaharrenaren alde uko
egin zieten beren eskubideei, beren senipartea kobratzekotan. Agiria 1519-X-10ean Liliko dorretxean
egina zen (ikus ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko
[XVI. m. (19) 7] agiria).
Martin Perez Lilikoak San Joan Amilibia alkateari eskea egin zion, Esteban Eztiola eskribauak Joan

- 1556-II-9an, Azpeitian, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Martin Perez Lilikoa aurkeztu zen.
Martin Perezek zioenez, bere aita Joan Perez
Idiakaizkoak errege-baimenaz Liliko maiorazkoa sortu zuen bere testamentuaren bidez. Maiorazkoaren
baldintzetako bat bertako harizti eta gainerako basoak
denboraldi batean ez botatzea eta soiltzea zen.
Martin Perezek zioenez, ordea, bere anai-arreben
eta zenbait senideren mantenu eta seniparteak ordaindu behar zituen, eta 4.000 dukat kobratzeko adina baso bota nahi zuen. Horretarako errege-baimena
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76. irudia. LekeitioIspasterko Zubieta
jauregia.

lortzeko, ahalordea eman zion Valladolidko gortean
zebilen Tolosako Antonio Abalia jaunari.

tako Martin Perez Lilikoa jauna, eta, bestetik, Arroako
Joan Perez Areitzagakoa (Areitzaga etxearen jabea).

Agirian lekuko hauek izan ziren: Donostiako Zandategi lizentziatua eta Migel Perez Idiakaizkoa, eta Zestoako Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (56-II) 10] agiria).

Lehenago, Joan Perez Areitzagakoaren koinatu
Joan Igarategi zenak (Igarategi etxearen jabeak) 17
dukat eta 400 teilako zorra egin zien Martin Perez Lilikoaren anaia Joan Perez Lilikoari eta aita Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari.

- 1556-III-17an, Zestoako Liliko dorretxean, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Martin Perez Lilikoak
ahalordea eman zien Mutrikuko Otxoa Sebastian BeJoan Perez Areitzagakoak bere gain hartu zuen zor
rriatuari eta Bilboko Pedro Larrabetzu merkatariari.
hura, koinatuak testamentuan aginduta bezala, eta urtebetean ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
Bizkaiko konderri eta jaurerrian, Lekeitio-Ispasterren, Zubieta etxeko Martin Gartzia Igartzakoak 460
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Estedukateko zorra utzi zion bere garaian Zestoako Domenja ban Eztiola eskribaua, Martin Gabiria eta Migel LePerez Lilikoa amaginarrebari. Beraz, Domenja Perezen garra apaiza (ikus [XVI. m. (56-V) 2] agiria).
seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak eta gero biloba
Joan Perez Lilikoa zenak eta Martin Perez Lilikoak zuOndoren, leku berean eta eskribau zein lekuko beten hura kobratzeko eskubidea, oinordeko zirelako.
rak hantxe izanik, Martin Perez Lilikoa azaldu zen.
Bere aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren eta anaia
Ahalordea zutenak saiatuko ziren zor hura Martin Joan Perez Lilikoaren oinordekoa zen. Horregatik
Perezentzat kobratzen. Agirian lekuko zestoar hauek Joan Perez Areitzagakoak obligazio-agiria eman zion
izan ziren: Martin Gabiria, Esteban Eztiola semea eta egun hartan bertan Martin Perezi, Joan Igarategi zeMartin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (56-III) 25] agiria). nak egindako 17 dukat eta 400 teila ordaintzeko.
- 1556-V-2an, Zestoako Lilin, Domingo Amilibia
Horren ondorioz, Martin Perez Lilikoak Joan Peeskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, ber- rez Areitzagakoari eskubidea eta ahalordea eman ziz- 116 -
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kion, 17 dukatak eta 400 teilak Joan Igarategi zenaren
- 1556-VIII-4an, Zestoako Lili dorretxean, Esteondorengoei kobra ziezazkien. Dukat eta teila haien ban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Perez Lisaneamenduaz ez zen Martin Perez Lilikoa ardura- likoa (Liliko jauna) agertu zen. Ahalordea eman zion
tuko (ikus [XVI. m. (56-V) 3] agiria).
Gipuzkoako korrejimenduko Joan Albiztur prokuradoreari, haren auzietan ordezka zezan.
- 1556-VII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Perez Lilikoa (anaia Joan PeLekuko honako hauek izan ziren: Gabriel Artzurez Lilikoa zenaren oinordekoa) eta Grazian Ezenarro biaga, Esteban Eztiola semea, eta Joan Ipintza (ikus
agertu ziren.
[XVI. m. (56-VIII) 3] agiria).
Martin Perezek Graziani ahalordea eta eskubidea
- 1556-VIII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieman zizkion, zenbaitek zor ziotena kobra zezan. Zes- bauaren aurrean Martin Perez Lilikoa aurkeztu zen.
toako Asentzio Igartzak 12,5 dukat zor zizkion, eta
Pedro Iribarrenak 6 dukat. Arroako Bartolome LarreBere anaia Joan Perez Lilikoaren oinordeko unitxek 2 dukat zor zizkion, eta San Joan Galarretak? 4 bertsala zenez gero, Elgoibar eta Debako Lasalde,
dukat.
Gabiola eta Plazako burdinoletatik urtero 3.600 marai
kobratzeko eskubidea zuen betiko. Horregatik Martin
Zor haiek kobratuta, dirua Grazian Ezenarrok edu- Perezek ahalordea eman zion Joan Ezenarrori, 1555.
kiko zuen, Martin Perezek eskatzen zion arte.
eta 1556. urteetako zorra burdinoletako maizter, mazukari, langile edota hornitzaileei kobra ziezaien. Joan
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola Arano eta Martin Gabiria ere ahalordedunak ziren.
semea, Joan Ezenarro eta Migel Artazubiaga (ikus
[XVI. m. (56-VII) 3] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Joan Perez Altzolaraskoa eta Gabriel Artzu- 1556-VII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- biaga (ikus [XVI. m. (56-VIII) 15] agiria).
bauaren aurrean Martin Perez Lilikoa (Liliko jauna)
aurkeztu zen.
1.18.10. Iraila eta abendua bitarteko ahalordeak
Martin Perezek ahalordea eman zien Zestoako - 1556-IX-1ean, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola esGrazian Etxeandiari, Esteban Eztiola semeari, Gra- kribauaren aurrean bertako Martin Perez Lilikoa jauzian Ezenarrori eta Joan Ezenarrori. Ahalordea eman na agertu zen.
zien, halaber, Aiako Domingo Ostolatzari, Joan Irantziari eta Joan Aialderi.
Ahalordea eman zion Joan Ezenarrori, haren zorrak kobra zitzan. Ahalmena zuen zordunak auzitara
Aiako alkateordeak agindua eman zuen Zestoako eramateko eta behar ziren izapideak egiteko.
Domingo Arrona zenaren eta seme adingabearen ondasunak (Martin Perez Lilikoak zeuzkanak) exekuMartin Perezen aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
tatzeko. Agindua Joan Lopez Oribarkoa eskribauaren zenari, anaia Joan Perez Lilikoari eta Martin Perez Lieskariz eman zuen alkateordeak, eta ahalordea zute- likoa berari egindako zor guztiak kobratzen saiatuko
nek aurka egingo zioten exekuzioari.
zen Joan Ezenarro; izan ere, Liliko oinordeko unibertsala Martin Perez Lilikoa bera baitzen.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Ipintza
eta Migel Legarra apaiza, eta Arroako Fernando ZuBeraz, Joan Ezenarrok ondasun higigarriak, gabeltzu (ikus [XVI. m. (56-VII) 15] agiria).
naduak, dirua, urrea, zilarra, bitxiak, burdina, etab.
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Perez Lilikoa zen, hau da, Martin Perez Lilikoaren
arreba.
Joan Ortiz Ganboakoak (Zarautz etxeko jaunak)
lehenago, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari urrezko 25
dobloiko zorra egin zion Beltran Mendia eskribauaren aurrean. Ondorioz, Joan Ortiz Ganboakoak eta
Pero Ortiz Ganboakoak zorra Martin Perez Lilikoari
ordaindu behar zioten.
Hala ere, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan Perez Lilikoa zenduek beren testamentuetan senipartea
agindu zioten Domenja Perez Lilikoari. Horregatik, senipartearen zati bat ordaintzeko, Martin Perez Lilikoak
eskubidea eta ahalordea eman zizkien Domingo Amilibia eskribauari eta Domenja emazteari, Joan Ortizi eta
Pero Ortizi 25 dobloiak kobra ziezazkieten. Domingok
ordainagiria eman zion Martin Perez Lilikoa koinatuari.
Lekuko hauek izan ziren: Migel Legarra eta Domingo Urbieta apaizak, Grazian Etxeandia eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56-IX) 6] agiria).
Egun berean, hau da, 1556-IX-6an, Zestoan, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Martin Perez
Lilikoak Zarautz etxekoei zorra kobratzeko eskubidea
kobratuko zituen Martin Perezentzat, obligazio- eta ahalordea Domingo Amilibia eskribauari eta Doagirietan, truke-zeduletan, tratuen kontuetan, beste menja Perez Lilikoa emazteari eman zien.
edozein agiritan edo beste edozein eratara jasota baJoan eta Pero Ortiz Ganboakoa aita-semeei 25 dozeuden.
bloi kobratu eta Martin Perez Lilikoari 30 dukaten orAhalordean lekuko hauek izan ziren: Joan Ara- dainagiria emango zioten (ikus [XVI. m. (56-IX) 7]
no, Esteban Eztiola semea eta Asentzio Arretxe (ikus agiria).
[XVI. m. (56-IX) 1] agiria).
- 1556-X-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1556-IX-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauaren bidez Martin Perez Lilikoak ahalordea eman
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Martin zien, Joan Ipintzari eta Joan Ezenarrori.
Perez Lilikoa, eta, bestetik, Domingo Amilibia eskriDebako Maria San Joan Irarrazabali ondasunak
baua.
exekutatu egin zizkioten, eta haien jabetza Martin PeMartin Perez Lilikoa, hain zuzen, Joan Perez rezen izenean hartzera bertara joango ziren ahalordea
Idiakaitz-Lilikoa zenaren semea, Joan Perez Lilikoa zutenak. Han gero maizterra ipini ahal izango zuten.
zenaren anaia eta bien oinordeko unibertsala zen. Exekutaturiko ondasunengatik dirua ematen bazieten,
Domingo Amilibia eskribauaren emaztea, Domenja ordainagiriak egin ahal izango zituzten.
77. irudia. Lilitarren kaperarako sarrera.
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78. irudia. Zestoako
Arretxe.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Fernando Mendoza merioordea, Esteban Eztiola semea eta Asentzio
Arretxe (ikus [XVI. m. (56-X) 1] agiria).
- 1556-XI-1ean Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Martin
Perez Lilikoa, eta, bestetik, Etorrako Grazia Mendiolatza (Joan Olazabalen alarguna).

hil zen Joan Olazabalen ondasunetatik kobra zitzan
(ikus [XVI. m. (56-XI) 3] agiria).
- 1556-XII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Perez Lilikoa agertu zen.

Ahalordea eman zion Pedro Olaskoagari, Liliko
maiorazkoko sagasti, baratze, gaztainadi, harizti, txaradi, fruta-arbola eta gainerako basoen zaintzaile izan
Martin Perezek Graziari obligazio-agiria eman zedin. Kaltea egiten zutenak auzitara eramango zituen,
zion, 20 dukat 3 urteko epean ordaintzeko kon- eta besteren ganaduak bahitzeko ahalmena ere bazuen.
promisoa hartuz. Joan Olazabalek bere emazte
Graziari egin zion 20 dukateko zorra, Domingo
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, DoGoikoetxea eta emazte Margarita Olazabal bertan mingo Amilibia hargina eta Deba parteko Legoiagako
izanik. Olazabalazpikoan bizi ziren Domingo eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (56-XII) 18] agiria).
Margarita, hau da, Joan Olazabal zenaren anaia eta
alaba.
1.18.11. Urtarrila eta abuztua bitarteko
ordainagiriak
Martin Perezek bere gain hartu zuen Grazia Mendiolatzari egindako zor hura, lekuko hauek izanik: Pe- - 1556-III-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
dro Zubiaurre, Joan Zelaia eta Esteban Eztiola semea aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Martin Perez
(ikus [XVI. m. (56-XI) 2] agiria).
Lilikoa (Liliko jauna), eta, bestetik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Joan Etxenagusia aitaJarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe iza- semeak.
nik, Etorrako Grazia Mendiolatzak Martin Perez
Lilikoari eskubidea eta ahalordea eman zizkion,
Domingok eta Joanek lehenago, 1551-II-13an
obligazio-agiriko 20 dukatak testamentua egin gabe egindako obligazio-agiriaren arabera, Martinen aita
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Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta anaia Joan Perez
Lilikoari zorra egin zioten (ikus [XVI. m. (51-II) 7]
agiria). Egun hartan, ordea, bi aldeek kontuak egin eta
Martin Perezi 8 kintal, anaia zenari eta Domenja Perez Lilikoari 8 kintal burdina, beste 124 libra burdina
eta 27 dukat Domingok eta Joan aita-semeek ordaindu zizkietela aurkitu zuten.

Ontzi-jabearen kontura izango zen bidaiako arriskua. Itzulerako portura irtisi eta 24 ordura amaituko
zitzaion ontzi-jabeari ardura hura.
Martin Perez Lilikoak segurtasun gisa, fidatzaile hauek aurkeztu zituen: Zarauzko Untsaingo
Martin Arano eta Zestoako Domingo Ibañez Amilibikoa.

Beraz, Martin Diaz Lilikoak ordainagiria eman
zien aita-semeei, lekuko hiru apaiz hauek izanik: JoaMartin Perezek, 25 urte bete gabea zelako (22 urte
nes Ibañeta, Joanes Garratza eta Migel Legarra (ikus zituen), zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete
[XVI. m. (56-III) 4] agiria).
egingo zuela.
- 1556-III-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Martin
Perez Lilikoa, eta, bestetik, arreba Domenja Perez Lilikoa eta honen senar Domingo Amilibia eskribaua.
Domingok eta Domenjak Martin Perezi ordainagiria eman zioten, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta seme Joan Etxenagusiaren bidez 22 dukat
eta 7,5 erreal kobratu zituztelako. Gainera, Domenja
Perezek beste 15 erreal kobratu zituen Katalina Perez
Idiakaizkoak Martin Perez Lilikoaren izenean.

Ondoren, Martin Perez Lilikoak konpromisoa hartu zuen, zin eginda, bere bi fidatzaileak tratu hartatik
onik eta kalterik gabe ateratzeko.
Lekuko zarauztar hauek izan ziren: Andres Segurola apaiza, Sebastian Leitzamendi eta Joan Agote
(ikus [XVI. m. (56-V) 8] agiria).
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Untsaingo Martin Aranok ordainagiria
eman zion Martin Perez Lilikoari.

Domenja Perezen doterako ziren diru haiek.

Lehenago, Azpeitiko Joan Akemendi eskribauaren
aurrean, Migel Perez Lilikoak obligazio-agiria eman
Lekuko hauek izan ziren: Migel Legarra apaiza, zion Martin Aranori, 370.560 maraiko zorra epeka orGrazian Ezenarro eta Esteban Eztiola semea (ikus daintzeko konpromisoa hartuz.
[XVI. m. (56-III) 20] agiria).
Egun hartan Martin Perezek zorraren zati bat (100
- 1556-V-8an, Zarautzen, Domingo Amilibia eskri- dukatekoa) eman zion Martin Aranori. Beraz, zorrabauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Zestoako ren gainerakoak indarrean jarraituko zuen (ikus [XVI.
Martin Perez Lilikoa, eta, bestetik, Zarauzko Domin- m. (56-V) 9] agiria).
go Adurriaga.
- 1556-V-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriDomingok Martin Perezi maileguz 1.104 erreal bauaren aurrean Joango Olaberriak ordainagiria eman
eman zizkion, eta Martin Perezek Bordeleko 24 ba- zion Martin Perez Lilikoari.
rrika saina (edo balea-koipea) emanda ordainduko
zion zorra. Horretarako Orioko Joanes Urdaireren
Martin Perezen anaia Joan Perez Lilikoa zenak 10
San Nikolas galeoia (Getariako portu eta badian ze- dukateko zorra egin zion, eta gero Martin Perezek 5
goena) Ternuara joango zen, eta itzulerako bidaia dukat eman zizkion Aizarnazabalgo Migel IntxaurreLaredo, Portugalete, Getaria edo Pasaian amaituko giri, eta honek Joango Olaberriari. Beste 5 dukateko
zuen.
zorra zintzilik geratu zen.
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Lekuko hauek izan ziren: Simon Arriaga bikarioa,
Migel Legarra apaiza eta Gabriel Artzubiaga.

Lekuko hauek izan ziren: Simon Arriaga bikarioa,
Migel Legarra apaiza eta Gabriel Artzubiaga.

Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Martin Perez Lilikoak ordainagiria hantxe izanik, Martin Perez Lilikoak ordainagiria
eman zien Aizarnazabalgo Domingo Intxaurregiri eta eman zien Aizarnazabalgo Domingo Intxaurregiri
seme Migel Intxaurregi oinordekoari, 5 dukatengatik. eta seme Migel Intxaurregi oinordekoari, 5 dukatengatik.
Joango Olaberria zestoarrari Joan Perez Lilikoa
zenak eta Martin Perez Lilikoa oinordekoak kopuru
Joango Olaberria zestoarrari Joan Perez Lilikoa
hura baino gehiago zor zioten, eta Migel Intxaurregik zenak eta Martin Perez Lilikoa oinordekoak kopuru
(Martin Intxaurregiren fidatzaileak) Joango Olabe- hura baino gehiago zor zioten, eta Migel Intxaurregik
rriari eman zizkion 5 dukatak.
(Martin Intxaurregiren fidatzaileak) Joango Olaberriari eman zizkion 5 dukatak.
Beraz, Migel Intxaurregiri eskubidea eman zion
Martin Perez Lilikoak, 5 dukat haiek Martin IntxaurreBeraz, Migel Intxaurregiri eskubidea eman zion
giri kobra ziezazkion (ikus [XVI. m. (56-V) 10] agiria). Martin Perez Lilikoak, 5 dukat haiek Martin Intxaurregiri kobra ziezazkion (ikus [XVI. m. (56-V) 11]
- 1556-V-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- agiria).
bauaren aurrean Joango Olaberriak ordainagiria eman
zion Martin Perez Lilikoari.
1.18.12. Iraila eta abendua bitarteko
ordainagiriak
Martin Perezen anaia Joan Perez Lilikoa zenak 10
dukateko zorra egin zion, eta gero Martin Perezek 5 - 1556-IX-7an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
dukat eman zizkion Aizarnazabalgo Migel Intxaurre- aurrean hauek bildu ziren: batetik, Martin Perez Ligiri, eta honek Joango Olaberriari. Beste 5 dukateko likoa, eta, bestetik, Zumaiako San Pedro elizako Dozorra zintzilik geratu zen.
mingo Zabala apaiza.

79. irudia. Lasaoko
Olaberri.
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Domingo Zabalak Zumaian, bere etxean, Zestoako
Joan Ipintza gaztea apopilo eduki zuen urtebete pasa,
eta irakurtzen, idazten eta kontuak egiten irakatsi zion.
Joan Perez Lilikoa zenak aginduta eduki zuen apaizak
etxean Joan Ipintza (Jakobo Ipintzaren eta Katalina
Perez Lizarraraskoaren semea). Joan Ipintzak, apopilo gisa mantenuagatik eta eskolagatik 18 dukat eta 5
errealeko gastua egin zuen, eta kopuru hura Martin
Perez Lilikoak ordaindu zion.

(Joan Perez Lilikoaren anaia eta oinordekoa).

Horrez gain Martin Perezen anaia Migel Perez Lilikoari ere Domingo Zabalak irakatsi zizkion Zumaian
aipatutako gaiak, eta haren gastuengatik 6 dukat eta 3
erreal ere ordaindu zizkion Martin Perezek.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Ezenarro,
Domingo Lizarrarats ikaslea eta Joan Arbe (ikus
[XVI. m. (56-XI) 21] agiria).

Martin Perez Lilikoaren anaia Joan Perez Lilikoa
zenak behor arrea erosi zion Gabrieli, eta egin zion 13
dukateko zorra Arroako Joan Perez Areitzagakoak ordaindu zion Martin Perezi. Beraz, Gabrielek ordainagiria eman zion Joan Perez Lilikoa zenari. Joan Perez
Areitzagakoari lilitarrei lehenago egin zien zorraren
zati bat ordaintzeko geratu zitzaion.

- 1556-XII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriBeraz, Domingo Zabalak guztiaren ordainagiria bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Graeman zion Martin Perezi, eta ahalordea ere bai 18 zian Ezenarro, Martin Perez Lilikoaren ahalordeaz,
dukat eta 5 erreal Jakobo Ipintza eta Katalina gurasoei eta, bestetik, San Joan Galarreta.
kobra ziezazkien.
Grazianek San Joan Galarretari ordainagiria eman
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Ga- zion 4 dukat eta 6 errealeko zorra ordaindu egin ziobriel Artzubiaga eta Arroako Migel Zugasti (ikus lako. San Joan Galarretak eta Joan Galarreta aitak
[XVI. m. (56-IX) 10] agiria).
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan Perez Lilikoa
zenduei egindako zorrak ere ordaindu zituzten diru- 1556-XI-2an, Zestoan, Liliko Intxaustian, Este- tan, zerbitzuak eginez edo jornalen bidez.
ban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik, Martin Perez Lilikoa (Joan Perez Lilikoa zeLekuko hauek izan ziren: San Joan Amilibia, Marnaren anaia eta oinordekoa), eta, bestetik, Domingo tin Acosta harakina eta Martin Indo (ikus [XVI. m.
Amilibia hargina eta Maria Lasao emaztea.
(56-XII) 1] agiria).
Domingo Amilibiak Martin Perezi 10 dukat zor zizkion, eta haiek egun hartan ordaindu zizkioten, Domingok eta emazteak. Joan Perez Lilikoa zenari bere
Olano baserrirako eman zizkioten 400 teilaren balioa
deskontatu egin zioten. Beraz, elkarri ordainagiria
eman zioten.

1.18.13. Martin Perez Lilikoaren obligazio-agiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Esteban Eztiola, Andres Etxaniz eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (56-XI) 4] agiria).

Martin Perezek 60 dukat maileguz eman zizkion
Graziani, eta honek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.

- 1556-VI-1ean, Zestoako Lili dorretxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik bertako Andres Perez Lilikoa jauna, eta, bestetik, Grazian Etxeandia.

- 1556-XI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Gabriel
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Arroako Artzubiaga, Domingo Garratza eta Joan Ipintza (ikus
Gabriel Artzubiaga, eta, bestetik, Martin Perez Lilikoa [XVI. m. (56-VI) 1] agiria).
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80. irudia. Zestoako
Lizarrarats.

- 1556-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Agirre baserriko Joan Ezenarro maizterra eta Martin Perez Lilikoa azaldu ziren.

Ondasun haiek zituzten mugakideak hauek ziren:
elizaren hormak, Martin Perez Lilikoaren orubea (lehen Ana Urkiarena zena), kalea, Ibañeta etxekoen
eta Martin Perezen baratzeetako bidea bere hesiekin,
Joan Ezenarrok Joan Perez Lilikoa zenari ganadu- Maria Lasaoren lursailen ondoko sagastia, Esteban
tratuengatik, Lasturko Olano baserriko errentagatik Eztiola eskribauaren baratzea, Esteban Akertza zenaeta abarrengatik 7 dukat zor zizkion. Horren ondorioz, ren sagastia, etab.
obligazio-agiria eman zion Joan Perezen anaia eta
oinordeko Martin Perez Lilikoari, urtebeteko epean
Maria Joanez Lizarraraskoak, emakume ezkondua
zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
zelako, zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete
egingo zuela.
Lekuko honako hauek izan ziren: Gabriel Artzubiaga, Domingo Amilibia eskribaua eta Esteban
Agirian lekuko hauek izan ziren: Migel Legarra
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56-VI) 17] agiria).
apaiza, Blas Isurola eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (56-VIII) 4] agiria).
- 1556-VIII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Martin
- 1556-IX-3an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola esPerez Lilikoa (Liliko jauna), eta, bestetik, Gabriel Ar- kribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik bertzubiaga eta bere emazte Maria Joanez Lizarraraskoa. tako Martin Perez Lilikoa jauna, eta, bestetik, Itziarko
Martin Artzuriaga.
Martin Perezek senar-emazteei 12 dukateko balioa
eman zien garitan, eta hauek obligazio-agiria eman
Itziartarrak garraio-lanak egin zizkien eta tratuak
zioten Martin Perezi, hurrengo Eguberrietan zorra izan zituen Martin Perezen aita Joan Perez Idiakaitzordaintzeko konpromisoa hartuz. Obligazioa segur- Lilikoa zenarekin, Joan Perez Lilikoa anaia zenaretatzeko Gabriel Artzubiagak eta emazteak hipoteka- kin eta Martin Perez oinordekoarekin. 1546. urteko
tu egin zuten Zestoako hiribilduan zuten orubea bere abuztuan tratuaen kontuak Blas Artazubiaga eskriondasunekin.
bauarekin eginda, Martin Artzubiagari 69 dukateko
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batetik, Martin Perez Lilikoa, eta, bestetik, Sebastian
Lazkano (Olazabalgoiko maizterra).
Martin Perez nagusiak eta honen anaia eta aita zenduek Sebastian maizterrarekin izan zituzten tratuen
kontuak (ikazkintzakoak, diruenak, ganaduenak eta
zerbitzuenak) kontu-liburuetan aztertu eta Sebastiani
66 dukateko zorra atera zitzaion. Baserrian zeuden
ganaduen erdia (behi, ardi, ahuntz eta txerriena) Sebastianena zen.
Ondorioz, Sebastian Lazkanok obligazio-agiria
eman zion Martin Perezi, zorra urtebetera ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Sebastianek ganaduen bere erdia
hipotekatu egin zuen Martin Perezen alde, zor osoa
ordaindu arte.
Lekuko hauek izan ziren: Debako Joan Ezenarro
eta Domingo Goikoetxeta, eta Zestoako Joan Ipintza
(ikus [XVI. m. (56-IX) 34] agiria).
- 1556-X-27an Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Bidaniko
San Bartolome elizako Joan Lopez Idoiagakoa erreto81. irudia. Bidaniako udaletxeko armarria.
rea, eta, bestetik, Zestoako Martin Perez Lilikoa (Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoaren semea eta Joan Perez Lizorra atera zitzaion, eta Joan Perez Lilikoa anaiari likoaren anaia eta oinordekoa).
maileguz 24 erreal (hau da, 2 dukat eta 2 erreal) hartu
Joan Lopez Idoiagakoa, Errodrigo Idoiaga eskrizizkion. Geroztik Martin Artzuriagak 7 dukat ordaindu zituen eta 64 dukat eta 2 errealeko zorra zeukan bau zenaren anaia zen. Joan Lopezek obligazio-agiria
eman zion Martin Perez Lilikoari. 8,5 dukat ordainordaintzeko.
duko zizkion, eta Maria Martinez Lilikoari (Joan MarOndorioz, Martin Artzuriagak Martin Perez Li- tinez Lilikoa apaizaren alabari) 23,5 erreal. Bi zorrak
likoari obligazio-agiria eman zion, 64 dukat eta 3 Joan Lopezek hurrengo iraileko San Migel egunean
errealeko zorra urtebeteko epean ordaintzeko konpro- ordainduko zituen.
misoa hartuz.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak, Errodrigo
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Ezenarro, Idoiaga zenak eskatuta, Pedro Landaren zorraPedro Olaskoaga eta Fermin Edarritzaga. Agirian gatik ordaindu zizkion Maria Martinez Lilikoari
Martin Akoabarrena agertzen da, harri-garraiatzaile diru haiek. Maria Martinezek bahituran Errodrigori zilarrezko katilua hartu zion. Joan Martinez
gisa (ikus [XVI. m. (56-IX) 2] agiria).
Lilikoari, Pedro Landak egindako zorragatik, Joan
- 1556-IX-28an, Olazabalazpikoa baserrian, Este- Perez Lilikoak Maria Martinez Lilikoari ordaindu
ban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: zizkion.
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Zor haiek guztiak Errodigo Idoiagak bere gain har- brieli ordainagiria eman zion. Lekuko hauek izan zitu zituen, eta bere obligazio-agiriaz segurtaturik, Joan ren: San Joan Amilibia alkatea, Martin Indo de Joan
Lopez Idoiagakoak ordainduko zituen esandako epean. Lizaso tailugilea (ikus [XVI. m. (56-XII) 2] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, 1.20. Andres Etxanizen emazte Grazia
Martin Sarobe apaiza eta San Joan Amilibia alkatea Egañaren agiriak
(ikus [XVI. m. (56-X) 26] agiria).
1.20.1. Grazia Egañaren ordainagiria eta ahalordeak

1.19. Gabriel Atzubiagaren obligazioagiriak eta ordainagiria
- 1556-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako Gabriel Artzubiaga, eta, bestetik, Arroako Areitzagazelaiko Katalina Areitzaga.

- 1556-II-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Esteban
Eztiola semea, Lekeition zebilen Grazia Egañaren
ahalordeaz, eta, bestetik, Maria Lizarrarats.
Mariak Esteban Eztiola gazteari 2 dukat ordaindu
zizkion, eta honek hari ordainagiria eman zion.

Katalinak Gabrieli interesik gabeko maileguz 30
dukat eman zizkion, eta Gabrielek zorra bi urteko
epean ordainduko zion.

Dukat haiek eta alkandora bat biharamunean Migel
Ibarrolari eman zitzaizkien, Salamancan ikasketak egiten ari zen Domingo Aisorori emateko. Lekuko Arroako
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan bikarioa (Joanes Sorazu), Ana Aisoro eta Esteban EztioFernandez Olazabalgoa lizentziatua, Esteban Eztiola la izan ziren (ikus [XVI. m. (56-II) 17] agiria).
semea eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m. (56-II)
12] agiria).
- 1556-VI-7an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, Grazia Egaña eta Andres Etxaniz se- 1556-X-17an, Deban, Joan Perez Arriolakoa es- narra agertu ziren.
kribauaren aurrean, Arroako Gabriel Artzuriaga (edo
Artzubiaga) eta Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoa
Senarraren baimenaz, Graziak ahalordea eman zien
bildu ziren.
Pedro Egaña aitari, Andres senarrari eta Gipuzkoako
korrejimenduko zein Valladolidko Kantzelaritzako
Gabrielek Martin Otxoari honen dendan oihalak prokuradoreei. Hauek ziren korrejimenduko prokuramaileguz hartu zizkion, eta haien balioa, 96 erreale- doreak: Andres Martinez Aroztegikoa, Jeronimo Atxakoa, hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion. ga, Asentzio Zabala, Pedro Leizeta, Pedro Fernandez
Laspiurkoa, Joan Eldua eta Joan Lopez Albizturkoa.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Do- Kantzelaritzako prokuradoreak hauek ziren: Joan Cormingo Sorasu, Galdona deiturako bat eta beste debar tiguera, Joan Ruiz Antezanakoa, Joan Angulo, Alonso
Bilbao, Pedro Texeda, Gregorio Trezeño, Francisco
bat (ikus [XVI. m. (56-X) 11] agiria).
Salas, Agustin Burgos eta Alvar Perez de Espinadero.
- 1556-XII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriGrazia Egañak auzia zuen Nikolas Lizasoetarekin
bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, DominEgaña etxean zegokion seniparteagatik eta Joan Egago Garratza, eta, bestetik, Gabriel Artzubiaga.
ña anaia zaharrenak Egaña etxean zituen ondasunenGabrielek Domingori zaldi ertaina erosi zion 15 gatik. Beraz, ahalordea zutenek ordezkatuko zuten
dukatean, eta zorra ordaindu zuelako, Domingok Ga- Grazia Egaña auzian.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Ola- Egaña (Katalina Altzolarats zenaren alaba), eta, beszabalgoa lizentziatua, Pedro Altzolarats, Joan Ganbara tetik, Aian bizi zen Ines Egaña ahizpa.
eta Pedro Zubiaurre (ikus [XVI. m. (56-VI) 3] agiria).
Katalinarenak izan ziren Urbietako baserria eta on- 1556-VII-26an, Iraetan, Esteban Eztiola eskri- dasunak, eta bere testamentuan bere lau seme-alabebauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Grazia tako bakoitzari 6 dukat, jantzi gabeko ohea eta eztaiEgaña (Katalina Altzolarats zenaren alaba), eta, bes- nuzko pitxerra agindu zizkion seniparteagatik. Ines
tetik, Ines Egaña ahizpa.
Egañak bere ahizpa Grazia Egañari ordaindu egin
zizkion dukat haiek, ohea eta pitxerra, eta honek hari
Katalinarenak izan ziren Urbietako baserria eta bere eskubideak eta ahalordea eman zizkion, Graziari
ondasunak, eta bere testamentuan bere lau seme- zegozkion ondasunak beregana zitzan.
alabetako bakoitzari 6 dukat eta ohea agindu zizkion seniparteagatik. Ines Egañak bere ahizpa
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiGrazia Egañari ordaindu egin zizkion dukat haiek, za, Domingo Garratza eta Arroako Joan Igartza (ikus
eta honek hari bere eskubideak eta ahalordea eman [XVI. m. (56-VII) 20] agiria).
zizkion, Graziari zegozkion ondasunak beregana
zitzan.
- 1556-XII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Grazia Egaña azaldu zen.
Grazia Egañak zin egin zuen agiriak zioena bete
egingo zuela. Lekuko hauek izan ziren: Joanes GaAhalordea eman zien Grazian Ezenarrori eta Esterratza apaiza, Domingo Garratza eta Arroako Joan ban Eztiola semeari, Zestoako Ana Arretxe alargunari
Igartza. (Oharra: honen antzeko deskribapena egiten eta Maria Lizarrarats zenaren oinordekoari dukat bana
da ondoren, eta hori da balio duena).
kobra ziezaieten. Zor haiek kobratzeko auzitara jo ahal
izango zuten. Gainera, bi dukatak kobratutakoan Gra- 1556-VII-26an, Iraetan, Esteban Eztiola eskri- zia Ezenarroren Domingo Aisoro semeari (Salamancan
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Grazia ikaskeetak egiten ari zenari) bidaliko zizkioten.

82. irudia. Aizarnako
Egañazpi.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza manda ipini ziolako. Ondorioz, Katalina Indok ahalapaiza, Martin Ipintza eta Joan Arano (ikus [XVI. m. ordea eman zien honako hauei: Zestoako Joan Fer(56-XII) 19] agiria).
nandez Olazabalgoa lizentziatuari eta Gipuzkoako
korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoa, Joan
1.20.2 Grazia Egañaren etxean senarrak egindako Eldua, Pedro Gartzia Salzedokoa, Pedro Leizeta, Joan
Arriaga eta Joan Albiztur prokuradoreei. Hauek orinbentarioa
dezkatuko zuten Katalina Indo auzian.
- 1556-XII-10ean, Zestoako Artigabekoan, Esteban
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, EsEztiola eskribauaren aurrean Andres Etxaniz maisu
teban Eztiola semea eta Joan Bengoetxea (ikus [XVI.
bide-harriztatzailea agertu zen.
m. (56-II) 13] agiria).
Andresen Grazia Egaña emaztea hil egin zen, bien
- 1556-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriseme Andres Egaña adingabea utzita. Andres Egaña
aitak emazte Graziaren ondasunen inbentarioa egin bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Maria
zuen, zin egin ondoren. Hauek ziren inbentarioan sar- Martinez Arzalluskoa? (Anton Baltzolaren alarguna
tutako ondasunak: gona more erabilia; gona urdina; eta alaba adingabearen izenean), eta, bestetik, Zesgona zuria; bi gona motz beltz; emakume-kapa beltza; toako Martin Indo probestuordea.
emakume-alkandora; goleta; hiru zoronga, etab.
Domingo Otaegik Maria Martinezi 4 dukat zor zizInbentarioan jaso zituen ondasun hauek ere: tafe- kiolako, korrejidorearen aginduz preso eduki zuen
tazko oihala; beste bi goleta; harizko beloa; zilarrezko probestuordeak. Domingo Otaegi kartzelatik irten
agnus dei-a, zetazko beloa; hiru ohe oso; harizko hiru egin zen, eta Domingok 4 dukat ordaindu zizkion
izara; lau burko; beste zenbait izara; mahai-zapiak; Maria Martinezi. Domingok 2 dukat eman zizkion,
mahai-zapi txikiak; zurezko bi kutxa; eztainuzko bi eta Grazian Ezenarrok beste 2 dukat eta auzi-gastuak.
pitxer; ohe-estalkia, etab.
Ondorioz, Maria Martinez alargunak eskubidea
Grazia Egañak onibar hauek ere utzi zituen: Zes- eta ahalordea eman zizkion Martin Indori, Domingo
toako hiribilduko etxea, Bergazelaiko sagastia, Arre- Otaegiri zorra eta auzi-gastuak kobra ziezazkion (ikus
txeazpiko lursaila eta Enekosauztegikoa, eta bidearen [XVI. m. (56-VII) 8] agiria).
ondoko gaztainadia.
- 1556-IX-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriInbentarioan lekuko hauek izan ziren: Zestoako bauaren aurrean Joan Martinez Indokoa (AizarnazaPedro Zubiaurre eta Domingo Lizarrarats ikaslea, eta balgo Errezustan bizi zena) aurkeztu zen.
Mutrikuko Migel Etxaniz (ikus [XVI. m. (56-XII) 8]
agiria).
Ordura arte Zestoako alkatearekin izandako auzietan Anton Indo semeak ahalordeaz ordezkatu zuen
aita, eta ordura arte semeak egindakoa ontzat eman
1.21. Katalina Indoren, Martin Indoren
zuen. Handik aurrera, Anton Indo semeak eta Joan
eta Joan Martinez Indokoaren agiriak
Ganbarak izango zuten ahalordea, Joan Martinezen
- 1556-II-10ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribaua- auzietarako.
ren aurrean Katalina Indo azaldu zen.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Katalina bere seme-alaben administratzailea zen, Gabriel Artzubiaga eta Martin Indo (ikus [XVI. m.
eta auzia zuen anaia Martin Indorekin, honek hari de- (56-IX) 17] agiria).
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1.22. Maria Perez Altzolaraskoaren tratu
eta agiriak
1.22.1. Aiako Urdanetako Indagarate baserriaren
errentamendu-kontratua

osatzeko falta zuena, ganaduaren etekin eta ugalketatik hartuko zuen. Maizterraren erruz ganaduek kaltea
izaten bazuten, Migelek ordainduko zuen (ikus [XVI.
m. (56-XII) 9] agiria).
1.22.2. Aiako Saroeberri baserriaren
errentamendu-kontratua

- 1556-XII-10ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Saiazko
Aiako Migel Zozabarro, eta, bestetik, Zestoako Maria Agirian hemendik aurrera Maria Perezek Aiako SaPerez Altzolaraskoa (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa roeberri baserria Joan Zulaikari errentan emateko
lizentziatuaren alarguna).
kontratuaren baldintzak daude.
Maria Perez nagusiak Migel maizterrari Saiazko
Saroeberri baserrian erreteila egiteko, Maria PeUrdanetako Indagarate baserria bere sagasti, lur eta on- rezek teila, lata, iltzea eta ofiziala ipiniko zituen, eta
dasun guztiekin 8 urterako errentan eman zion. Errenta Joan Zulaika maizterrak lagundu egin beharko zion.
aldia 1557. urte Domu Santu egunean hasiko zen.
Saroeberrin erdi bana zuten idi parearekin Joan
Maizterrak Maria Perezi errenta gisa laboreen maizterra ez zen ofizioz garraio-lanetan ibiliko. Ez zen
(gari, artatxiki, olo, baba, garagar, zekale eta beste itsasontzietarako, etxeetarako edo eraikinetarako zurak,
eltzekarien) laurdena emango zion urtero. Gainera harriak, karea, etab. garraiatzen ibiliko. Noizbehinka
bina librako 6 gazta emango zizkion udan, eta bi ka- senide edo lagunei mesede gisa ibiliko zen idiekin gapoi Eguberrietan. Laboreen laurdena heltzen zirenean rraioan; baita Altzolarats jauregikoek (Maria Perezek)
eta uzta bildutakoan emango zion Migelek nagusiari, eskatutakoan ere, mantenua hartuz, baina jornalik gabe.
Zestoako neurriarekin neurtuta.
Nagusiak eta maizterrak, errenta aldia amaitu baino
Migel Zozabarrok ganaduak nagusiarekin erdi urtebete lehenago elkarri beren asmoen berri emango
bana haziko zituen, eta alde batek ganaduaren erdia zioten, baserrian jarraitzeko ala uzteko.

83. irudia. Urdanetako
Indagaratezar.
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Joan Zulaikak bere laboreak Altzolarats jauregikoen errotetan ehoko zituen. Hurrengo urteko
Domu Santu eguna baino lehen, alde bakoitzak bere
ganaduak eramango zituen Saroeberrira, eta bi adituk
balioetsiko zituzten, erdia izateko alde bati falta zitzaiona jakiteko.

Altzolarats jauregiko hariztietan, hagaz jo gabe,
berez erortzen zen ezkurra jatera eraman ahal izango
zituen maizterrak baserriko txerriak. Soroetako hesi
eta itxiturak egoera onean itzuliko zituen Joan Zulaikak errenta aldiaren amaieran.

Ondoren Maria Perezek eta Aiako Migel ZozabaKontratuan lekuko hauek izan ziren: San Joan Pe- rro maizterrak egin zuten errentamendu-kontratuaren
rez Idiakaizkoa, Beltran Enbil eta Jakobo Legarda zatia dago idatzita agirian, hark Aiako Urdanetako In(ikus [XVI. m. (56-XII) 9] agiria).
dagarate baserria errentan 8 urterako eman ziolako.
Sagarra eta gaztaina erdi bana izango ziren.
1.22.3. Aiako Saroeberri baserriaren
errentamendu-kontratuaren jarraipena
Migel maizterrak bere laboreak Altzolarats jauregiko errotan ehoko zituen. Bestela ehota bezala laka
- 1556-XII-13an, Aizarnako Benezi etxean, Esteban ordaindu egin beharko zuen. Maria Perez nagusiak
Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: ba- teila, lata eta iltzea emanda, maizterrak egingo zituen
tetik, Maria Perez Altzolaraskoa alarguna (jauregiko baserriko erreteilak.
jabea), eta, bestetik, Aiako Joan Zulaika maizterra.
Saroeberri baserriari ezarritako gainerako baldinMaria Perezek, Aiako bere Saroeberri baserria tzak ere bete beharko zituzten Maria Perez Altzolabere ondasunekin 9 urterako errentan eman zion Joan raskoak eta Migel Zozabarrok. Migel ez zen ofizioz
Zulaikari. Errenta aldia hurrengo urteko Domu Santu garraio-lanetan ibiliko, baina Altzolarats jauregiko
errota, burdinola eta abarrentzat garraio-lanak egingo
egunean hasiko zen.
zituen, otorduaren truke.
Joan Zulaikak lehen 3 urteetan errenta gisa eginErrenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
dako laboreen laurdena emango zion Maria Perezi,
eta hurrengo 6 urteetan urtero 12 anega gari eta 3 ane- aldeek elkarri dei egingo zioten, baserrian jarraitzeko
ga olo (Zestoako neurrikoak) emango zizkion. Horiez edo uzteko zituzten asmoak adieraziz.
gain urtero udan bina librako 6 gazta eta gaztanberak,
Maria Perez Altzolaraskoak Migel Zozabarrori
eta Eguberrietan kapoi parea.
maileguz 6 anega gari eta anega bat olo eman zizkion,
Joan Zulaikak nagusiarekin erdi bana haziko haiek erein zitzan. Lehen 3 urteetan 2na anega gari
zituen Saroeberriko ganaduak (behi, ardi, ahuntz itzuliko zizkion maizterrak, eta anega oloa lehen urtean.
eta txerriak). Maria Perezek bere erdia eduki gaKontratuan lekuko hauek izan ziren: Gabriel Artabeko ganadurik ez zuen haziko maizterrak. Joan
Zulaikak ongi zainduko zituen ganaduak, eta bere zubiaga, Grazian Ezenarro eta Joan Lizasoeta tailugierruz kalterik sortzen bazen, berak ordaindu be- lea (ikus [XVI. m. (56-XII) 10] agiria).
harko zuen.
1.22.4. Maria Perez Altzolaraskoaren ahalordeak
Sagastietatik sagarra ere erdi bana izango zen.
Maizterrak bildu eta pilatuta zeukanean, dei egingo - 1556-II-28an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
zion nagusiari, bere erdia eraman zezan. Joan Zu- eskribauaren aurrean, Maria Perez Altzolaraskoa (San
laikak urtean bitan aitzurtuko zituen sagarrondoak, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna)
eta bi urtez behin simaurtuko zituen.
aurkeztu zen.
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84. irudia. Aizarnako
Benezi.

Maria Perezek auzia zuen Martin Uhegunekin, eta
lehenago Pedro Akoari eman zion ahalordea, auzian
ordezka zezan. Maria Perez Altzolaraskoak onetsi
egin zuen ordura arte Pedrok egindako guztia, eta
egun hartan ahalordea Grazian Ezenarrori eman zion,
auzian ordezka zezan.

eta ahalordea eman zizkion Nikolasi, ikatzak egin
eta atera zitzan. Baso haietan lortutako ikatzekin, Altzolarats jauregiko burdinolan burdina aterako zuten.
Maria Perezek ipiniko zituen burdin mea eta gainerako materialak. Lortutako burdina erdi bana izango
zen, lurralde horretan ohi zen bezala.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Altzolaras, Esteban Eztiola semea eta Joan Perez Altzolaraskoa (ikus [XVI. m. (56-II) 28] agiria).

Nikolas Lizasoetak ez zuen agiria sinatu, eskuineko
besoan zauria zuelako. Agirian lekuko hauek izan
ziren: San Joan Perez Idiakaizkoa, Martin Arano
“Motza” eta Joan Urteaga zestoarrak (ikus [XVI. m.
(56-V) 17] agiria).

- 1556-V-14an, Aizarnako Benezi etxean, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren:
batetik, Maria Perez Altzolaraskoa (San Joan Perez
- 1556-XI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriIdiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna), eta, beste- bauarekin Maria Perez Altzolaraskoa eta bere seme
tik, Nikolas Lizasoeta.
San Joan Perez Idiakaizkoa elkartu ziren.
Altzolarats jauregiko Maria Perezek Zestoako Kontzejuari ikazkintzarako basoak hartu zizkion Aizpe, Astui, Aizpeltz eta Zubiate izeneko mendietan, 1.020 karga ikatz egiteko. Hain zuzen Nikolas Lizasoetari baso
haiexek eman zizkion Maria Perezek, biek adostutako
prezioan, eta egurrak moztu, ikatza egin eta ateratzeko
Kontzejuak ipinitako baldintzak betetzekotan.
Maria Perez Altzolaraskoa andreak diruak jasoak
zituen, Nikolas Lizasoetak emanda. Beraz, eskubidea

Joan Arronaren ondasunetan seme Joaniko Arronari seirena zegokion, eta epailearen aginduz ondasun haiek Esteban Eztiola eskribauaren esku zeuden, 8 dukateko zorra kobratzeko zeukalako. Hala
ere, Maria Perez Altzolaraskoak eta semeak zedula
eman zioten Esteban eskribauari, dukat haiek epe
baten barruan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zedula sinatu zutenak hauek ziren: San Joan Perez
Idiakaizkoa, Esteban Eztiola semea eta Migel Artazubiaga.
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Ondorioz, Esteban eskribauak ahalordea eman
- 1556-VII-26an, Arroan, Martin Otxoa Ariztondokoa
zien ama-semeei, Joaniko Arronaren ondasunak be- eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
regana zitzaten.
Zestoako Altzolarats jauregiko Maria Perez Altzolaraskoa alarguna, eta, bestetik, Arroako Joan Arbe.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Joan
Urteta (San Joan Perez Idiakaizkoaren morroia) eta MiLehenago, Zestoako Domingo Amilibia eskribauagel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (56-XI) 28] agiria).
ren aurrean, Maria Perezek Joani maileguz 60 dukat
hartu zizkion. Geroztik Maria Perezek 46,5 dukat, 31
kintal burdina pletinatan emanda ordaindu zizkion
1.22.5. Maria Perez Altzolaraskoaren obligazio(1 kintal pletina = 1,5 dukat izanik), eta azken 13,5
agiriak eta ordainagiria
dukatak beste gai bat emanda ordaindu zizkion.
- 1556-II-15ean, Aizarnan, Martin Otxoa Ariztondokoa
Joan Arbek ordainagiria eman zion, lekuko hauek
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Maria
Perez Altzolaraskoa alarguna, eta, bestetik, Areria baila- izanik: Joan Olazabal, Joan Azpiazu eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (56-VII) 21] agiria).
rako Itsasoko Migel Martinez Ariztizabalgoa.
Maria Perezen seme Lazaro Altzolaratsi, Valentzian bizi zenari, Migel Martinezek maileguz 64
dukat eman zizkion. Gero, Azkoitiko Domingo Arangurenek 34 dukat itzuli zizkion Areriakoari. Azken 30
dukatak ordaintzeko Maria Perez Altzolaraskoak Itsasokoari obligazio-agiria eman zion, hurrengo Pazko
garizumakoan zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekukoetako bi Martin Sarobe apaiza eta Joan Urbieta izan ziren (ikus [XVI. m. (56-II) 18] agiria).

- 1556-IX-30ean, Aizarnako Benezi etxean, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek
agertu ziren: batetik, Altzolarats jauregiko Maria Perez Altzolaraskoa, eta, bestetik, Sebastian Oliden eta
Joan Oliden semea.
Maria Perezek aita-semeei 24 dukatean mando
zamari gaztainkara, bere akats eta guzti, saldu zien.
Sebastianek eta Joan semeak 24 dukatak hiru epetan
ordainduko zizkioten: 8 dukat urtebete barru, beste 8
dukat bi urte barru, eta azken 8 dukatak hiru urte barru.

- 1556-V-20an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Joan Olidenek, adinez nagusi ez zelako, zin egin
Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean
hauek agertu ziren: batetik, Martin Uhegun, eta, bes- zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela.
tetik, Maria Perez Altzolaraskoa alarguna.
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Perez AltzoMaria Perezek Martini obligazio-agiria eman zion, laraskoa, Joan Lizasoeta, Beltran Enbil eta Domingo
16 dukateko zorra bi epetan ordaintzeko konpromi- Oliden (ikus [XVI. m. (56-IX) 39] agiria).
soa hartuz: erdia Domu Santu egunean eta beste erdia
Eguberrietan.
1.23. Aizarnako Katalina Etxeberriaren
Martin Uhegunek 11 dukat dirutan eman zizkion
Maria Perezi, eta beste 5 dukat Sebastian Olidenek
(Martinen aitaginarrebak) egindako ikatzetan.
Lekuko honako hauek izan ziren: Sebastian Oliden, Jakobo Legarrola eta Joan Urteaga (ikus [XVI.
m. (56-V) 23] agiria).

tratu eta agiriak

1.23.1. Joan “Luze” Ezenarrorekin izandako
tratuak
- 1556-II-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Katalina Etxeberria (San Joan
Idiakaitz batxilerraren alarguna) aurkeztu zen.
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85. irudia. Aizarnako
Etxeberri.

Errezilgo Joan “Luze”? Ezenarrok demanda jarri
zion Katalinari, eta auzi hartan Katalinak ahalordea
eman zion Domingo Garratzari, ordezka zezan. Lekuko
hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Migel Artazubiaga eta Joan Agote (ikus [XVI. m. (56-II) 27] agiria).

Erkiziakoa eskribauaren aurrean egindako kontratuaren arabera. Kontuak eginda Joan “Luze” Ezenarrok 21
dukat zeuzkan kobratzeko. Beraz, guztira 36 dukatekoa zen zorra, eta Katalinak lau urteko epearen barruan ordainduko zien zorra senar-emazteei.

Bi egun geroago, 1556-II-28an, Zestoan, Esteban
Agirian lekuko hauek izan ziren: Grazian EtxeanEztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: ba- dia, Migel Zubeltzu eta Esteban Eztiola semea (ikus
tetik Katalina Etxeberria alarguna, bere seme-alabak [XVI. m. (56-II) 29] agiria).
ere ordezkatuz, eta, bestetik, Errezilgo Joan “Luze”
Ezenarro eta bere emazte Graziana Arzallus.
1.23.2. Katalina Etxeberriaren ahalordea eta
obligazio-agiria
Bi aldeak auzitan hasi ziren Maria Ruiz Etxeberrikoa zenak Grazianari testamentuan 20 dukat agindu - 1556-VIII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizizkiolako. Diru hura Katalinari eskatzen zioten senar- bauaren aurrean Aizarnako Katalina Etxeberria (San
emazteek, baina Katalinak zioenez, hura ez zen Ma- Joan Idiakaitz batxilerraren alarguna) azaldu zen,
ria Ruiz Etxeberrikoaren oinordekoa, ezkondu zenean bere seme-alabak ere ordezkatuz.
ondasunak Maria Ruizek dohaintzan eman zizkiolako.
Ahalordea eman zien Zestoako Domingo GarraEgun hartan, ordea, bi aldeak ados jarri ziren. Joa- tzari, Grazian Ezenarrori. Grazian Etxeandiari eta Ginek eta Grazianak 5 dukat barkatu egin zizkioten Ka- puzkoako korrejimenduko lau prokuradoreri. Hauek
talinari (eta bere seme-alabei), eta Katalinak onartu ziren aipatutako prokuradoreak: Andres Martinez
egin zuen 15 dukat ordaintzea.
Aroztegikoa, Jeronimo Atxaga, Joan Albiztur eta Pedro Leizeta.
Bestalde, Joan “Luze” Ezenarrok hargintza-lanak
egin zituen Katalina Etxeberriak Errezilgo partean
Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten Katalina
zuen Antxiturbia baserrian, Errezilgo Pedro Ibañez Etxeberria auzietan. Lekuko hauek izan ziren: Martin
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Saroe apaiza, Lazaro Aranburu, Fermin Edarritzaga
eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56-VIII)
13] agiria).

Alejok Martini ahalordea eman zion, hari egin zizkioten era guztietako zorrak kobra zitzan. Behar izanez gero, zordunak auzitara eramateko, ordainagiriak
egiteko eta abarretarako ahalmena zuen.

- 1556-VIII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, AizarAgirian lekuko hauek izan ziren: Bartolome Bunanako Katalina Etxeberria alarguna, eta, bestetik, Pe- no, Francisco Bergancia eta Cristobal de Gana (ikus
dro Egaña (kanpoan zebilen bere seme Joan Egañaren [XVI. m. (56-II) 23] agiria).
ahalordea izanik).
- 1556-II-21ean, Akoako Aurrekoetxean, EstePedro Egañak eta Joan Egañak Katalinarekin izan- ban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnako elidako tratuen kontuak egin zituzten, eta aita-semeei zako Ana Martinez Akoakoa (Aurrekoetxekoa) se30,5 errealeko zorra atera zitzaien: 16,5 errealekoa rora agertu zen. Bertan zen Joan Martinez Akoakoa
Joan semeari eta 14 errealekoa Pedro aitari. Pedrok anaia ere.
konpromisoa hartu zuen zor osoa hurrengo azaroko
San Martin egunean ordaintzeko.
Ana serorak zioenez, lehenago seniparteagatik
bere etxean zegozkion eskubideei uko eginez agiria
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro emana zion anaiari.
Altzolarats, Domingo Garratza eta Esteban Eztiola
semea (ikus [XVI. m. (56-VIII) 14] agiria).
Egun hartan, Ana Martinez Akoakoa serorak, beste
agiri bat eman zion anaiari, seniparteagatik zegokion
1.24. Alejo Arregia, Ana Aurrekoetxea eta guztia dirutan ordaindu ziolako. Anaiari ordainagiria
Domingo Arretxe-Etxenagusiaren agiriak eman zion, eskubideak ere berari emanez.
- 1556-II-20an, Valladoliden, Alonso de Castilla eskribauaren aurrean Elgoibarko Alejo Arregia eta Martin Arregia anaia aurkeztu ziren.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Martin Zubiaurre (Akoabarrenekoa) eta Joan
Agirre (ikus [XVI. m. (56-II) 25] agiria).

86. irudia. Aizarnako
eliza.
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- 1556-II-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Aranburuk Pedro Ortizi ordainagiria eman
bauaren aurrean Zarauzko Domingo Isasti agertu zen. zion 53 dukat eta 8 errealeko zorra bi alditan ordaindu ziolako. 32 dukat Zarauzko hamarrenen laurdena
Arroako Etxeandian bertako Domingo Arretxe- emanda ordaindu zizkion, eta 21 dukat eta 8 erreal
Etxenagusia hargin-maisuak hormak, ataria, izkinak, dirua eskura emanda.
etab. eraiki zituen, eta lan haien balioespena egin zuen
zarauztarrak. Balioespenarekin bat etorri zen Debako
Lehenago Pedro Ortizek Zestoako Esteban Eztiola
Domingo Amilibia hargin eta ikertzailea ere.
eskribauaren bidez obligazio-agiria eman zion Joan
Aranbururi, eta 53 dukat eta 3 erreal haiez gain 74
Biek adostutako kopurua zen Joan Zugastik (Do- dukat eta 3,5 errealeko kopururaino falta zena ormingo Arrona etxejabe eta adingabearen tutoreak) daintzeko gelditu zitzaion Pedro Ortizi.
ordaindu behar zuena. Lekuko hauek izan ziren: Sebastian Zubiaurre, Esteban Eztiola semea eta Joan
Lekuko hauek izan ziren: Aiako Martin Azkue eta
Etxenagusia (ikus [XVI. m. (56-II) 30] agiria).
Aiako Altzolako Joan Aranburu.
- 1556-XII-28an, Arroan, Esteban Eztiola eskriJarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Zestoako Pedro Ortiz Ganboakoak Zarauzko Joan Aranbururi
San Joan Amilibia, eta, bestetik, Arroako Domingo Zarauzko elizako patronatua zuelako urte hartan zeArretxe-Etxenagusia eta bere seme Joan Etxenagusia. gozkion hamarrenen laurdena eman zion, hau da, 32
dukat (ikus [XVI. m. (56-II) 31] agiria).
Eskribau beraren bidez lehenago aita-semeei
San Joanek 28 dukat ordainduta zentsua sortu zuen,
- 1556-III-1ean, Arroan, Esteban Eztiola eskriArroako Etxenagusiko ondasunak lotuz eta urtero bauaren aurrean Arroako Joan Areitzaga azaldu zen,
2 dukateko zerga edo korritua ordaintzeko obliga- hau da, Areitzagagoienako jabea.
zioaz.
Obligazio-agiria eman zion Zestoako Joan LiEgun hartan, ordea, Domingok eta Joan semeak 28 zasori, honek interesik kobratu gabe 15 kintal burdina
dukatak eta urte hartako egunei buruzko korritu edo pletinatan eman zizkiolako. Joan Areitzagak konprozerga San Joani ordaindu egin zizkiotelako, balioga- misoa hartu zuen burdina haiek Iraetako burdinolan
betuta eta deuseztatuta geratu zen zentsua.
utzita zorra ordaintzeko.
Lekuko hauek izan ziren: Iraetako jaunaren Joan
Lekuko honako hauek izan ziren: Esteban LubeZubeltzu morroia, Domingo Goiatz eta Anton Olea rriaga, San Joan Luberriaga eta Joanes Egaña (ikus
(ikus [XVI. m. (56-XII) 22] agiria).
[XVI. m. (56-III) 1] agiria).

1.25. Pedro Ortiz Ganboakoaren eta Joan
Areitzagaren agiriak

- 1556-V-23an, Aizarnazabalgo Esnal baserri aurrean, Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Pedro
- 1556-II-28an, Aiako Pagoetan, Zestoako Martin Ortiz Ganboakoa, Zarautz etxeko jauna, eta, bestetik,
Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek Zumaiako Ana Urainziar.
elkartu ziren: batetik, Pedro Ortiz Ganboakoa (ZaPedro Ortizek Zarauzko landetan zeukan “euno”
rauzko jauna), eta, bestetik, Zarauzko Joan Aranburu.
Agiriak 1555. urtekoa dela dioen arren, 1556. urtekoa eta erdiko lursaila 24 dukatean saldu zion Anari. Lursaila beheko ihitzatik hondartzarainokoa zen. Hondelakoan gaude.
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87. irudia.
Aizarnazabalgo Esnal
baserria.

dartzako hesian 14 besoko neurria zuen, eta behean
28 besokoa.

Egun berean, saldutako lursailaren ondoan, Pedro
Ortizen Joan Mirubia morroiak, nagusiaren izenean,
Ana Urainziar eskutik heldu eta lursailera sartu zuen.
Lursailaren mugak sokaz puntatik puntara ze- Ana han ibili zen. Lurra eskuaz harrotu zuen eta jabehaztuta zeuden. Mugakide hauek zituen: Zarauzko tza bere gain hartu zuela adieraziz.
Madalena Bastidari saldu zion lursaila (Iñurritza aldera); Pedro Ortiz Ganboakoaren lurrak; eta Aintzia
Joan Mirubiak eta Anak lursailean lau mugarri ipiizeneko ihitza.
ni zituzten, agirian bakoitzaren kokalekua zehaztuta
utziz. Joan Arbestain eta Joan Agote zarauztarrak izan
Ana Urainziarrek hantxe ordaindu zizkion 24 ziren lekuko (ikus [XVI. m. (56-VI) 8] agiria).
dukatak (1 dukat = 375 marai izanik) Pedro Ortiz
Ganboakoari. Pedro Ortizek zioenez, lursaila salgai 1.26. Nikolas Lizasoetaren eta Antonio
jarri ondoren, bere senideei eta edonori jakinaraziz, Lizarraratsen tratu eta agiriak
Ana Uraintziarrek egin zion eskaintzarik onena.
- 1556-III-8an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaPedro Ortizek ahalordea eman zion bere Joan Mi- ren bidez Nikolas Lizasoetak ahalordea eman zion
rubia morroi nagusiari, bertara joan eta lursailaren ja- Grazian Ezenarrori.
betza hantxe bertan Anari eman ziezaion. Beharrezko
mugarriak eta seinaleak ipiniko zituzten.
Zestoako Kontzejuaren izenean bertako fielak
alkatearen aurrera auzitara eraman zuen Nikolas, baPedro Ortiz arduratuko zen lursailaren saneamen- soan zuhaitzak moztu zituelako. Ahalordearen bidez,
duaz, eta Anak bertan egindako hobekuntzen segurta- Grazianek ordezkatuko zuen Nikolas Lizasoeta auzi
sunaz ere bai.
hartan eta, baldin bazegoen, beste edozeinetan.
Lekuko hauek izan ziren: Beltran Mantzizidor batxilerra, Joan Martinez Etxabekoa? eta Joan Perez Paginokoa?.

Lekuko hauek izan ziren: Akoako Martin Zuube,
Martin Gorosarri eta Martin Arano (ikus [XVI. m.
(56-III) 8] agiria).

- 135 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

- 1556-III-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1556-III-16an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztonbauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Grazian dokoa eskribauaren aurrean Martin Perez ArtzubiaEtxeandia (Zestoako Antonio Lizarrarats kalonjearen gakoa aurkeztu zen.
ahalordeaz), eta, bestetik, Maria Nikolas Zabala-Lasao alarguna.
Ahalordea eman zien Sevillan bizi ziren Antonio
Lizarrarats kalonjeari eta Martin Gaintzari. DirudieAntonio Lizarraratsek 1554an eman zion Zes- nez, Sevillan, Baltzola lizentziatu zenak bere testatoan ahalordea Grazian Etxeandiari (ikus [XVI. mentuaren bidez 100 dukat utzi zizkion Martin Perez
m. (54-X) 9] agiria). Bestalde, Andres Aranburuk Artzubiagakoari. Ahalordea zutenak saiatuko ziren
eta ama Maria Aranburuk 1551-V-31n obligazio- diru hura kobratzen.
agiria eman zioten Antonio Lizarraratsi, 20 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz (ikus [XVI. m.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Joan Ganba(51-V) 37] agiria).
ra eta Joan Aranburu (ikus [XVI. m. (56-III) 24] agiria).
20 dukateko zor hura Maria Nikolas Zabala-Lasaok ordaindu nahi izan zuen. Ordainduta zeuden
5 dukatez gain, egun hartan beste 5 dukat eman
zizkion Grazian Etxeandiari, eta azken 10 dukatak
bi epetan ordainduko zizkion: hurrengo San Migel egunean 5 dukat, eta handik urtebetera azken
5 dukatak.

1.27. Domingo Garratzaren tratu eta
obligazio-agiriak

Grazian Etxeandiak ahalordea eta eskubidea eman
zizkion Maria Nikolasi, zor osoa Andres Aranbururi
eta amari kobra ziezaien. Lekuko hauek izan ziren:
Gabriel Artzubiaga, Esteban Eztiola semea eta Sebastian Zubiaurre (ikus [XVI. m. (56-III) 9] agiria).

Domingok Joan Aranbururi ordainagiria eman
zion, Aizarnako Etxeberrikoen Antxiturbia baserriko
(Errezilgo parteko) maizter izanik. Joan Aranburuk
obligazio-agiria eman zion Domingo Garratzari, 319
errealeko zorra eta 2,5 dukateko auzi-gastuak ordain-

- 1556-III-9an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Domingo Garratza, eta, bestetik, Joan Aranburu eta Joan
Lizaso.

88. irudia. Errezilgo
Antxiturbiko
Zepaibekoa.
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tzeko konpromisoa hartuz. Zor hura San Joan Idiakaitz (Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauak egindako
batxiler zenak egina zen.
agiriaren arabera).
Egun hartan, bestalde, Joan Lizasok konpromisoa
- Joan Lizasori (hau da, errentak jasotzen zituenari
hartu zuen Domingori 25 dukat ordaintzeko, eta gaine- edo bere buruari) 10 dukat eta 482 maraiko auzi-gasrako zorrei buruz akordioa egin zuten Katalina Etxe- tuak; beste 6 erreal, Joan Lizasok kartzelan gastaturiko
berriak (batxilerraren alargunak) eta Joan Aranburuk. beste 4 erreal eta Martin Indori emandako 2 erreal.
Domingo Garratzak Joan Aranbururi eman zizkion
Antxiturbia baserriaz zituen eskubideak.
- Joan Lizasori, egun hartan Domingo Garratzari
emandako obligazio-agirian agindutako kopurua.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Esteban Eztiola semea, Martin Indo eta Grazian
- San Joan Idiakaitz batxiler zenak eta Katalina
Ezenarro (ikus [XVI. m. (56-III) 10] agiria).
Etxeberriak ordaindu beharreko zentsuak, Esteban
Akertzak eta Martin Lizarraratsek ezarritakoak.
Egun eta leku berean, hau da, 1556-III-9an, Esteban Eztiolaren aurrean Domingo Garratza eta Joan
- Urte hartan Antxiturbia baserriak emandako
Lizaso aurkeztu ziren.
errenta Pedro Loietari zorra ordaintzeko izango zen,
eta handik aurrerakoa Joan Lizasok jasoko zuen, aiLehenago Katalina Etxeberriak (Arzalluskoak) eta San patutako zorrak ordaintzeko.
Joan Idiakaitz batxiler zenak 25 dukateko zorra egin zioten Domingo Garratzari. Zor hura Joan Lizasok ordainGrazian Etxeandia Katalinaren ondasunen fidatzaiduko zion Domingori hurrengo Pazko garizumakoan, eta le gisa aurkeztu zen eta haien saneamenduaz arduraJoan Lizasok obligazio-agiria eman zion horretarako.
tuko zen. Katalinak konpromisoa hartu zuen Grazian
fidantza hartatik onik ateratzeko.
Joan Lizasok zor hura Katalinari Antxiturbia baserriko errenta jasota kobratuko zion. Lekuko hauek
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
izan ziren: Grazian Ezenarro, Martin Indo, Grazian Martin Indo eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (56Etxeandia eta Esteban Eztiola semea.
III) 11] agiria).
Ondoren, leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Zestoako Joan Lizaso eta Katalina Etxeberria alarguna azaldu ziren.

- 1556-V-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Aizarnazabalgo
Joan Esnal, eta, bestetik, Zestoako Domingo Garratza.

Katalinak Joan Lizasori Errezilgo bere Antxiturbia
Domingok Joani 2 dukat balio zuten oihalak eman
baserriak ematen zituen errentak eman zizkion, baina zizkion maileguz, eta Joanek Domingori zorra huondasunen jabegoa Katalinak gordez. Joan Aranburu rrengo San Pedro egunean ordainduko zion.
zen Antxiturbiko maizterra.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes
Joan Lizasok, errentak kobratuta, Katalina Etxebe- Arano, Martin Ipintza eta Domingo Amilibia hargina
rriaren eta senar batxiler zenaren zor hauek ordain- (ikus [XVI. m. (56-V) 33] agiria).
duko zituen:
- 1556-XI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Esteban Akertzaren Maria Akertza adingabearen bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Domingo
Martin Akertza tutoreari, haiek ezarritako zentsua Amilibia eskribaua, eta, bestetik, Domingo Garratza.
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Domingo Garratzak Domingo Amilibiari 15 dukat garraio-lanak egiten ez bazituen ezarriko zitzaion zimaileguz eta interesik kobratu gabe eman zizkion, eta gorra ere zehaztu zuten.
Domingo Amilibiak zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Esteban Eztiola semea, Pedro Arizmendi, Pedro EgaObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Gra- ña eta Joan Sanz Urretxukoa (ikus [XVI. m. (56-III)
zian Etxeandia, Pedro Zubiaurre eta Joan Ibañez Zu- 14] agiria).
biaurrekoa (ikus [XVI. m. (56-XI) 35] agiria).
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Mutrikuko Migel Etxaniz eta Maria Bel1.28. Martin Egañaren tratu eta agiriak
tran Iraeta azaldu ziren.
- 1556-III-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Migel bide-harriztatzailea zen, eta Bidartetik Ibaaurrean hauek elkartu ziren: batetik, Mutrikuko Migel
Etxaniz eta Zestoako Andres Etxaniz anaia (Grazia ñarrietako aldaparen gainerano bidea egiteko ibaitik
eta beste leku batzuetatik harria eraman behar zuen.
Egañaren senarra), eta, bestetik, Martin Egaña.
Harriak Iraetako etxeko lurretatik eramateko baimeZestoako hiribilduan Migel, Andres eta Grazia na eskatu zion Migel Etxanizek Maria Beltran Iraeta
emaztea beren etxean kareorezko hormak eraikitzen andreari.
ari ziren. 50 estado azalerako hormak egiteko behar
Maria Beltranek baimena eman zion, lekuko hauek
zen harri biguna Martin Egañak bi epetan garraiatuko
zuen Abileta harrobitik hiribilduraino: 15 egun barru izanik: Joan Etxenagusia eta Frantzisko Egia (ikus
25 estado egiteko harria, eta gainerakoa hurrengo api- [XVI. m. (56-III) 15] agiria).
rilaren amaierarako.
- 1556-III-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMigelek eta Andresek estado azalera bakoitze- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Martin
ko (1 estadoko azalera = 49 oin karratu izanik) 1,5 Egaña, eta, bestetik, Joanes Garratza eta Joan Fernanerreal emango zioten Martin Egañari. Martinek bere dez Olazabalgoa lizentziatua.

89. irudia.
Ibañarrietako
Bentazarra.
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Joanesek eta Joan Fernandezek dirua zuten gordailuan Grazia Egañaren eta senar Andres Etxanizen
etxea eraikitzen egiten ziren gastuak ordaintzeko.
Egun hartan Martin Egañari 4 dukat eman zizkioten,
kareorezko hormak egiteko harria garraiatzeagatik.
Migel Etxanizi (Andresen anaiari) ordainagiria eman
zion Martinek, lekuko hauek izanik: Joan Ibañez
Zubiaurrekoa, Esteban Eztiola semea eta Domingo
Aranguren (ikus [XVI. m. (56-III) 23] agiria).
- 1556-IV-4an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Martin Egaña, eta, bestetik, Aizarnazabalgo Azpiazuko Tristan Oiartzun maizterra.

- 1556-III-24an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Maria
Otxoa Akertzakoa alarguna, eta, bestetik, Martin Perez Lilikoa.
Martin Perezek Maria Otxoari obligazio-agiria
eman zion, 15 dukat eta 7 erreal maiatzaren amaierarako ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zor hura eta
beste 68 errealeko zorra Joan Perez Lilikoa zenak
(Martin Perezen anaiak) egin zizkion Maria Otxoari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal
alkatea, Martin Indo eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI.
m. (56-III) 32] agiria).

Martinek Tristani zaldi zamari gaztainkara 12
- 1556-VII-14an, Zestoako errebalean, Martin
dukatean erosi zion, bere akats guztiekin, eta zorra lau Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek azalepetan ordainduko zion: 4 dukat Pazko maiatzekoan, du ziren: batetik, Zumaiako Baltasar Orio, eta, beste4 dukat San Migel egunean, 2 dukat Domu Santu egu- tik, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alarguna.
nean eta 2 dukat Eguberrietan.
Maria Otxoak lehendik zentsua ezarri zion BaltaAgirian lekuko hauek izan ziren: Joan Ganbara, sarri, eta igarotako ekainean urtea bete zelako, zenDomingo Zuube eta Martin Acosta (ikus [XVI. m. tsuaren 7 dukateko zerga ordaindu zion Baltasarrek.
(56-IV) 3] agiria.
Ondorioz, Maria Otxoa Akertzakoak ordainagiria
eman zion.

1.29. Maria Otxoa Akertzakoaren agiriak
eta lursail-erosketa

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal,
Frantzisko Ermua eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (56VII) 13] agiria).

- 1556-III-18an?, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa
- 1556-IX-19an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton(Frantzisko Olazabalen alarguna) azaldu zen. Bere
dokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik,
seme-alaba adingabeen tutore zen.
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa (Frantzisko OlazaAhalordea eman zion Indietan Hondurasko balen alarguna), eta, bestetik, Arroako Joan Zugasti
Puerto Caballosen (oraingo Puerto Cortésen) ze- (Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutorea).
bilen Asentzio Arretxe zestoarrari. Diego Gartzia
Joanek Maria Otxoari Domingo adingabeak ZesMontoiakoa zenak Puerto Caballosko hirian bizi
zenak, Frantzisko Olazabali zorretan utzitako ma- toako Baio baserriaren ondoan zuen lursaila saldu
rai, dukat eta urrezko zein zilarrezko pesoak ko- zion. Lursailean gaztainondoak, haritzak, sagarrondo
bratuko zituen Asentziok Maria Otxoa eta bere zaharrak eta beste zenbait zuhaitz zeuden; baita soroak eta lugorria ere.
seme-alabentzat.
Saldutako lursailak mugakide hauek zituen: beAhalordean lekukoetako bi Joan Ganbara eta Joan
Olazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (56-III) 26] agiria). hean Gesalagara eta Lasaora zihoan bidea, goian eta
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aurrean Maria Akertzaren sagastiak (bere Baio baserrikoak), eta, beste aldetik Kontzejuaren haitzak.

irten egin zuen, eta Maria Otxoak bertan harri batzuk
hartu, adar batzuk moztu, lurra aitzurtu eta lursailaren
eta bertako ondasun guztien jabetza bere gain hartu
zuen.

Lursailak zuen sagarrondo-azalera bakoitzeko Maria Otxoak 3,5 erreal ken errealaren zortzirena (edo
114,75 marai) ordaindu zizkion Joan Zugastiri. LurJarraian, leku berean eta eskribau beraren aurrean,
sailak guztira 297,5 sagarrondoko azalera zuen, eta Maria Otxoa Akertzakoak obligazio-agiria eman zion
prezioa guztira 34.137 maraikoa edo 1.004 erreal eta Joan Zugastiri.
marai batekoa zen
Egun hartan Joanek Maria Otxoari Baio ondoko
Joan Zugastik diru hura guztia Maria Otxoa Aker- lursaila saldu zion, baina salmenta-agirian Maria
tzakoak emanda jaso zuen, eta Domingo Arrona adin- Otxoa Akertzakoak prezio osoa ordaindu zuela aitortu
gabearen zorrak ordaintzeko, auziei jarraipena emate- arren, 12 dukat baino ez zizkion Joan Zugastiri eman.
ko eta ondasunak kudeatzeko izango ziren.
Beraz, obligazio-agirian 79 dukat eta 3 erreal hiru
Joan Zugasti arduratuko zen saldutako lursailaren epetan ordaintzeko konpromisoa hartu zuen: 20 dukat
saneamenduaz, eta bermeak eskaini zituen horreta- Domu Santu egunean, 24 dukat Eguberrietan eta 35
rako.
dukat eta 3 erreal ekaineko San Joan egunean (ikus
[XVI. m. (56-IX) 25] agiria).
Salerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Ganbara, Pedro Akoa eta Martin Akoa (ikus [XVI. m. 1.30. Joan Ibañez Zubiaurrekoaren eta
(56-IX) 24] agiria).
Domingo Zatarainen tratu eta agiriak
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Joan Zugasti tutoreak Maria Otxoa
Akertzakoa, eskutik helduta, Baio baserri ondoko saldutako lursailera sartu zuen. Joan Zugastik lursailetik

- 1556-III-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako
Joan Ibañez Zubiaurrekoa, eta, bestetik, Arroako Beltran Mantzizidor.

90. irudia. Baio
baserria.
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Beltranek 13 dukat eman zizkion Joan Ibañezi, eta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Ganbara eta
honek ordainagiria eman zion, lekuko hauek izanik: Joan Zelaia zestoarrak, eta Errezilgo Domingo Arruti.
Mutrikuko Migel Etxaniz, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako Esteban Eztiola semea
Azpimarratu beharra dago Martin Otxoa Arizton(ikus [XVI. m. (56-III) 22] agiria).
dokoa eskribauak agirian “azcona” euskal hitza erabili zuela (ikus [XVI. m. (56-X) 23] agiria).
- 1556-III-19an, Aizarnan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik bertan 1.31. Graziana Aitzaga, Domenja Aizarna
bizi zen Domingo Zatarain, eta, bestetik, Maria Joan- eta Grazian Etxeandiaren agiriak
go Gorriaran.
- 1556-III-23an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
Maria Joangok Domingori egun hartan mando za- eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
mari zuria bere kartola eta uhalekin (eta bere akats Bartolome Etxabe eta emazte Maria Joanez Urbieguztiekin) saldu zion 30 dukatean. Domingok zorra bi takoa, eta, bestetik, Graziana Aitzaga alarguna.
epetan ordainduko zion: 20 dukat hurrengo ekaineko
San Joan egunean, eta beste 10 dukat handik urtebetera.
Bartolomek eta Maria Joanezek obligazio-agiria
eman zioten Grazianari, 86 errealeko zorra (erositako
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Pedro Iri- ahuntzek balio zutena) bi epetan ordaintzeko konprobarrena eta Joanes Ibañeta apaiza (ikus [XVI. m. (56- misoa hartuz. Hurrengo abuztuko Andre Mariaren
III) 27] agiria).
egunean 18 erreal emango zizkioten, eta gainerakoa
handik urtebetera.
- 1556-X-25ean, Aizarnako Arano baserrian, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean DominLekuko hauek izan ziren: Kristobal Artzubiaga,
go Zatarain ohean hilzorian zegoen.
Joan Larrazabal eta Martin Agote (ikus [XVI. m. (56III) 31] agiria).
Aizarnako plazan, egun hartan, eskuan azkon handia
zuela, Joan Ereñok Domingo Zatarain buruan jo zuen,
- 1556-III-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauazauri handia eginez. Azala, haragia eta burua hautsi ziz- ren bidez Domenja Aizarna alargunak 20 dukateko orkion, eta zirujauek ziotenez, Domingo hiltzear zegoen.
dainagiria eman zion Sevillako Joan Perea merkatariari.
Domingo berak Joani demanda kriminala egiteko,
ahalordea eman zien honako hauei: Zestoako Joan Olazabali, korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoa,
Hernan Perez Zabalegikoa, Joan Eldua, Asentzio Zabala, Martin Martinez Jauregikoa, Pedro Otxoa Gorostarratzukoa, Joan Arteaga, Pedro Leizeta eta Joan Albiztur prokuradoreei, eta Valladolidko Kantzelaritzako
Joan Cortiguera, Pedro Ruiz Antezanakoa, Joan Peredes, Antonio Tordehumos, Gonzalo Moriz, Maximiliano Burgos eta Gonzalo Oviedo prokuradoreei.

Dukat haiek Domenjak Azpeitiko Asentzio Eizagirre merkatariaren eskutik jaso zituen, eta Domenjaren
seme Asentzio Arretxek bidaliak ziren. Urte hartan
beste zenbait diru-kopuru ere bidali zizkion semeak.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Grazian Ezenarro eta Migel Legarra apaiza
(ikus [XVI. m. (56-III) 35] agiria).

- 1556-III-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Grazian
Domingo Zatarainek aitortu zuenez, handik aurre- Etxeandia, eta, bestetik, Sastarraingo maizter Joan
ra ez zen iritziz aldatuko eta konpromisoa hartu zuen Olazabal hargina eta Joan Olazabal semea (aitaren
salaketa kriminalari eusteko.
izen-deitura berekoa).
- 141 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

zuten. Lekuko Gabriel Artzubiaga, Domingo Garratza
eta Arriaga batxilerra izan ziren (ikus [XVI. m. (56IV) 10] agiria).
- 1556-XII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Grazian Etxeandiak ahalordea eman
zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei.
Hauek ziren prokuradoreak: Joan Albiztur, Pedro
Leizeta, Jeronimo Atxaga, Hernan Perez Zabalegikoa,
Asentzio Zabala eta Andres Martinez Aroztegikoa.
1554. eta 1555. urteetako alkabala arrotza kobratzeko eskubidea Grazian Etxeandiak zuen, Zestoako
Kontzejuak emanda, eta Guadalajarako Molina lurraldeko Checa herrikoa zen Pedro Lopez Cortesek
eta emazteak isilpean Zestoako Enparandi baserria
alkabala ordaindu gabe saldu zuten.
Beraz, ahalordea zutenek exekutatu egingo zituzten Pedro Lopezen ondasunak alkabala arrotza kobratzeko.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Amilibia eskribaua eta Anton Arrona, eta Hernaniko Martin Garaiburu (ikus [XVI. m. (56-XII) 3] agiria).

91. irudia. Sastarraingo erreka.

Joan Olazabalek eta semeak Moztierrekan karobia
prestatu eta 2.500 anega kare egingo zizkioten Grazian
Etxeandirari. Karea egin ahala Grazianek laneguneko
astero 3 erreal ordainduko zizkien aita-semeei. Hauek
karobiko armazoia, egurrak, otea, etab. erabiliko zituzten, Grazian Etxeandiak hornituta. Aita-semeek
beren mantenua beraiek ordainduko zuten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez
Lilikoa, Grazian Ezenarro eta Pedro Zubiaurre (ikus
[XVI. m. (56-III) 36] agiria).

1.32. Pedro Leizaolaren, Joan
Zubiaurreren eta Martin Azkaetaren
agiriak
- 1556-III-31n, Osinbeltzen, Zestoako partean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
ziren: batetik, Arroako Pedro Leizaola, eta, bestetik,
Arroako Domingo Amilibia harginaren Paskuala Artzubiaga emaztea.

Maria Joango Uzkanga eta senar Kristobal Artzu- 1556-IV-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- biaga zenduei Pedrok zorra egin zien, eta zendutako
bauaren bidez Grazian Etxeandiak ahalordea eman senar-emazteek testamentuan zorra kobratzeko eszien Grazian Ezenarrori eta Esteban Eztiola semeari. kubidea Paskuala alabari eman zioten.
Grazian Etxeandiak Domingo Baltzolarekin auzia
Ondorioz, Pedro Leizaolak Paskuala Artzubiagari
izatea espero zuen, eta ahalordea zutenek ordezkatuko obligazio-agiria eman zion, 9 dukat bi epetan ordain- 142 -
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tzeko konpromisoa hartuz. 4 dukat hurrengo zaldun- 1554-IV-20an idi parea erosita, obligazio-agiria egin
inaute egunean ordainduko zizkion, eta beste 5 dukat zuen, eta 11 dukateko zorra, Joan Zubiaurreri eta Pehandik urtebetera.
dro Altzolaratsi egina, egun hartan ordaindu zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua eta Asentzio Arretxe,
Debako Joan Erandio eta Antzuolako elizateko Gantxaegi batxilerra (Gurutzada Santuko komisarioa).
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Domingo Amilibiak eta Paskuala Artzubiaga emazteak 35 dukaten ordainagiria eman zioten Pedro Leizaolari.

Lekuko hauek izan ziren: Arroako Petri Sara,
Akoabarreneko Martin Zubiaurre eta Esteban Eztiola
semea (ikus [XVI. m. (56-IV) 1] agiria).
- 1556-IV-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Ana Mendiola aurkeztu zen.
Martin Azkaeta eta Grazia Lizarrarats senar-emazte zenduen oinordekoei ordainagiria eman zien, Asentzio Etxaberen eskutik 18 erreal kobratu zituelako.

Kristobal Artzubiaga eta Maria Joango Uzkanga
senar-emazte zenduei (Paskualaren gurasoei) Pedro
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Leizaolak 35 dukateko zorra egin zien. 21 dukat Ma- semea, Sebastian Zubiaurre eta Martin Artazubiaga
ria Joangori ordaindu zizkion bizi zela, eta egun har- (ikus [XVI. m. (56-IV) 4] agiria).
tan beste 5 dukat eman zizkion Paskualari, hain zuzen
Maria Joangoren hiletetarako. Gainerako 9 dukatak bi 1.33. Joan Lopez Altunakoaren eta Joan
epetan ordaintzeko obligazio-agiria egin berria zuen Igartzaren tratu eta agiriak
Pedro Leizaolak hantxe (ikus [XVI. m. (56-III) 37]
agiria).
- 1556-IV-7an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean Joan Lopez Altunakoa agertu zen.
- 1556-IV-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Pagioko maizter Joan Zubiaurrek orPedro Naiararen emazte Maria Altunari (Lazkaoko
dainagiria eman zion Arroako Joan Oleari. Joan Oleak biztanleari) eskubidea eta ahalordea eman zizkion,

92. irudia.
Aizarnazabalgo
Altunalde.
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Joan Ondarra zenaren oinordekoei 10 dukateko zorra
kobra ziezaien. Lope Altunak (Joan Lopezen aitak)
maileguz eman zizkion 10 dukat haiek Joan Ondarrari, eta honek bere testamentuan agindua eman zuen
zorra ordain zezaten.
Maria Altunak 10 dukatak kobratzen zituenean, 7
dukat beretzat hartuko zituen, Maria Altumaren oinordeko zelako, eta beste 3 dukatak Joan Lopez Altunakoak jasoko zituen.

Katalinak zioenez, Joan Igartza anaiak aldika ordaindu zion seniparte osoa. Egun batean 16 dukat
eman zizkion, beste batean behia, eta beste aldi batzuetan senipartea osatzeko behar zena eta gehiago.
Beraz, Katalina Igartzak anaiari seniparteagatik zegozkion eskubide guztiak eman zizkion.
Gainera, Katalinak anaiari senipartea berriz eskatzen bazion, 100 dukateko isuna ordainduko zuen:
erdia errege-altxortegiarentzat eta beste erdia Joan
Igartzarentzat.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal,
Joan Ganbara eta Martin Andikano (ikus [XVI. m.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
(56-IV) 7] agiria).
Domingo Baltzola eta Joan Elgoibar (ikus [XVI. m.
(56-IV) 8] agiria).
- 1556-V-1ean, Elgoibarko Andikano etxe aurrean,
Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren
- 1556-X-20an, Deban, Joan Perez Arriolakoa esaurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako Joan kribauaren aurrean, Arroako Joan Igartzak eta Debako
Lopez Altunakoa, eta, bestetik, Elgoibarko Domingo Martin Otxoa Irarrazabalgoa elkartu ziren.
Amuskotegi.
Joan Igartzak Martin Otxoari honen dendan oihalak
Joan Lopezek Domingo Amuskotegiri mandar maileguz hartu zizkion, eta haien balioa, 52 errealekoa,
gaztainkara bere kartola eta uhalekin (eta bere akats hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion.
guztiekin) 52 dukatean saldu zion. Prezio hura hiru
epetan ordainduko zion Domingok: 6 dukat lau egun
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin
barru, 23 dukat maiatzaren amaierarako eta azken 23 Urkiola, Andres Etxabe eta Domingo Ganbara (ikus
dukatak hurrengo Eguberrietan.
[XVI. m. (56-X) 12] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Elgoibarko Martin Andikano eta Zestoako Joan Ganbara eta Domingo Zuube (ikus [XVI. m. (56-V) 1] agiria).
- 1556-IV-10ean, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean, gaixo zegoen Katalina
Igartza zestoarra aurkeztu zen.

- 1556-X-23an, Zestoako zubian, Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
ziren: batetik, Arroako Joan Igartza, eta, bestetik, Oikiako Gartzia Goiburu eta Debako Joan Martinez Sasietakoa.

Joan Igartzak beste biei hezitako idi parea (bata larua eta bestea gorria) bere akats guztiekin, 17 dukatean
Katalina eta bere anaia Joan Igartza maisua, saldu zien. Gartzia eta Joan Martinez erosleek zorra bi
hain zuzen, Aizarnako Domingo Askatsua eta Ma- epetan ordainduko zioten Joan Igartzari: erdia hurrenria Igartza senar-emazte zenduen seme-alabak zi- go urteko ekaineko San Joan egunean eta beste erdia
ren. Gurasoak Igartza baserria eta ondasunak Joan hurrengo urteko iraileko San Migel egunean.
Igartzari lehenago dohaintzan eman zizkioten, eta
honek Katalina Igartzari senipartea ordaindu behar
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joan
zion. Ama Maria Igartza 30 bat urte lehenago hila Ezenarro, Arroako Domingo Oliden eta Zumaiako
zen.
Domingo Agirre (ikus [XVI. m. (56-X) 16] agiria).
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93. irudia. Akoako
Zuube edo Txaperi.

1.34. Martin Zuuberen eta San Joan
Amilibiaren agiriak

Ahalordea eman zien Grazian Ezenarrori, Joan
Ereñori, Martin Zuuberi eta Gipuzkoako korrejimenduko zazpi prokuradoreri. Hauek ziren proku- 1556-IV-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- radoreak: Andres Martinez Aroztegikoa, Jeronimo
bauaren aurrean Martin Zuube hargina aurkeztu Atxaga, Joan Eldua, Pedro Gartzia Salzedokoa, Pedro
Leizeta, Martin Martinez Jauregikoa eta Pedro Ferzen.
nandez Laspiurkoa.
Ahalordea eman zien anaia Joan Zuuberi eta GiMartin Zuubek auzia zuen Zestoako Kontzejuko
puzkoako korrejimenduko zazpi prokuradoreri.
Hauek ziren prokuradoreak: Andres Martinez Aroz- fiel eta sindikoekin, eta bertako alkateak emandako
tegikoa, Joan Eldua, Jeronimo Atxaga, Pedro Leizeta, Martinen aurkako epaia kontuan hartuta, ahalordea
Martin Martinez Jauregikoa, Pedro Fernandez Las- zutenek jarraipena emango zioten auziari.
piurkoa eta Pedro Gartzia Salzedokoa.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Ahalordea zutenek Martin Zuuberi egin zizkio- Joan Lopez Altunakoa eta Debako Domingo Irarrazaten zorrak (dirutan, burdinatan edo beste edozein bal (ikus [XVI. m. (56-IV) 14] agiria).
ondasunetan egindakoak) kobratzen saiatuko ziren.
Ahalmena zuten zordunak auzitara eramateko, bai- 1556-XI-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrina ordainagiriak Joan Zuube anaiak baino ez zituen bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Saiazko
emango.
alkatetzako Martin Agote, eta, bestetik, Zestoako San
Joan Amilibia alkatea.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Grazian Etxeandia eta Domingo Garratza (ikus [XVI.
San Joan Amilibiak idi parea saldu zion Martin
m. (56-IV) 11] agiria).
Agoteri 19,5 dukatean, eta honek hari 6,5 dukateko
zorra utzi zion. Beraz, Joan Agotek obligazio-agiria
- 1556-IV-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eman zion San Joani, hurrengo Eguberrietarako zorra
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
bauaren aurrean Martin Zuube aurkeztu zen.
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Lekuko hauek izan ziren: Gabriek Artzubiaga eta
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza eta
Martin Indo zestoarrak, eta Azkoitiko Martin Agirre Ramos Arrandolatza.
eskribaua (ikus [XVI. m. (56-XI) 17] agiria).
Egun hartantxe, Domingo Amilibiak Joan Olazabal alkateari Esteban Eztiola eskribauaren aitorpena
1.35. Esteban Eztiola aita-semeen eta bi
jakinarazi zion. Alkateak zioenez, gai hartaz idatziz
Joan Perez Areitzagakoren agiriak
en zuen informaziorik jaso, eta jaso behar zuenean,
- 1556-VI-16an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- eskribau bidez izango zen (ikus [XVI. m. (56-IV) 15]
bauaren aurrean, Esteban Eztiola eskribaua azaldu agiria).
zen, bere seme Esteban Eztiola ere ordezkatuz.
- 1556-IV-19an, Arroan, Esteban Eztiola eskriEsteban aitak aitortu zuenez, Joan Olazabal alka- bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako
teak informazioa jaso nahi zuen izen-deitura bereko Marina Areitzaga (Aranetako Domingo Areitzagaren
aita-semeen aurka eta Grazian Ezenarro, Joan Ezena- alarguna) eta bere seme Joan Ramos Areitzagakoa,
rro eta Pedro Olaskoagaren aurka. Hain zuzen Martin eta, bestetik, Elgoibarko Joan Perez Areitzagakoa
Otxoa Ariztondokoa eskribauak zabaldu omen zuen maisu zapataria.
alkateari ez ziotela obeditu nahi, hura gezurra izanik.
Ama-semeek tratua egin zuten Joan Perezekin,
Martin Otxoa Ariztondokoak eta Joan Olazabal alkateak beren informazioak isilpean hartzen omen zituz- honek Joan Ramos aprendizari bost urtean zapatariten, eta Martin Otxoa susmagarria eta gorrotagarria ofizioa erakutz ziezaion. Ofizioari zegozkion lanak
zela zioen Esteban aitak. Gainera Esteban alkatearen ongi erakutsiko zizkion, eta bost urteak igarotakoan,
alde bakoitzak aditu bana izendatuz, Joan Ramosek
aginduz atxilotuta omen zegoen.
ofizioan zuen maila balioetsiko zuten.
Esteban Eztiola semea elizan zegoen, Kontzejuak
Joan Ramosek lanari ez zion huts egingo, eta lanik
elizako patronatua berea izatearen defentsan. Informazioa jasotzekotan, aita-semeek Domingo Amilibia egiten ez bazuen bete beharreko zigorra ere zehaztu zuten. Joan Perezek bost urte igarotakoan 6 dukat emanizendatu zute beren eskribau.

94. irudia. Bekolako
burdinola.
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go zizkion Joan Ramosi, eta Marina Areitzaga amari
urtero San Migel egunean zolaberritutako zapata parea.
Joan Perezek aprendizari mantenua, aterpea, ohea, zapatak eta oihalezko arropak emango zizkion.

emazteari 10 urterako errentan eman zien burdinola
eta errota. Errenta aldia aurreko urteko iraileko San
Migel egunean hastekoa zen, eta alde bakoitzak bete
beharreko baldintzak zehaztuta zeuden.

Dena den, burdinola ez zegoen martxan eta burdiJoan Ramos Areitzagakoak, 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen kontratuak zioena bete egingo zuela. narik ez zuten han atera. Gero, ordea, burdinola eta
errota konponduta zeudelako, errenta aldia benetan
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: San Joan hasi zen. Aurreko urtean egindako kontratuak zioena
Amilibia, Domingo Amilibia anaia eta Arroako Joan beteko zen, ondoren ipini zituzten aldaketak izan ezik.
Hauek ziren aldaketak:
Etxenagusia (ikus [XVI. m. (56-IV) 17] agiria).
- Errenta aldia hurrengo iraileko San Migel egu- 1556-V-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, nean hasiko zen.
Arroako Joan Perez Areitzagakoa, eta, bestetik, Ma- Maria Lopez Altzolaraskoak aitortu zuenez, Marria San Joan Igarategi (Grazian Otaloraren emaztea).
tin Ruizi urtero Bekolako basoetan 500 karga ikatz
Joan Perezek Maria San Joani demanda ipini zion egiteko egurra emango zion, kontratuan adostutako
22 dukateko zorragatik, baina egun hartan, akordiora prezioan.
iritsi zirelako, demanda indargabetuta utzi zuten hu- Bekolan bilduta Joan Martinez Olotzagakoaren
rrengo Pazko maiatzekoaren hirugarren egunera arte.
800 karga ikatz zeuden. Ikatz haiek ez zituzten erre,
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Zugasti horretarako tresnarik ez zutelako, baina erretzen zireeta Zestoako Martin Intxaurregi eta Martin Ernataritz nean “burdin erdira” izango ziren Joan Martinezentzat eta Martin Ruizentzat.
(ikus [XVI. m. (56-V) 18] agiria).

1.36. Martin Ruiz Errekondokoaren tratu
eta agiriak

- Martin Ruiz Errekondokoak burdinolan egindako
hobekuntzak, ordaindu beharreko lehen errentatik
deskontatuko zituen.

1.36.1. Bekolako burdinolaren errentamendukontratua

- Martin Ruizek eta emazteak errenta ordaintzeko berme gisa, hipotekatu egin zuten Agirre baserria, bere baso,
- 1556-IV-20an, Zestoako Bekolan, Martin Otxoa larre, gaztainadi, sagasti, intxaurdi eta galsoroekin.
Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren:
Ondoren Martin Ruiz Errekondokoak errentan harbatetik, Bekolako Maria Lopez Altzolaraskoa (Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariaren emaz- tu zituen Bekolako burdinola eta errota. Burdinolako
tea), eta, bestetik, Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoa hauspoak Martin Ruizek bereak zituen.
olagizona, bere emazte Maria Joanez Agirrekoarekin.
Maria Lopez Altzolaraskoak eta Maria Joanez AgiMaria Lopezek senarraren ahalordea zuen, Azpeitiko
rrekoak zin egin zuten kontratuan agindutakoa bete
Joan Akemendi eskribauaren aurrean egina.
egingo zutela.
Bi aldeek ziotenez, urtebete lehenago Azpeitiko
Lekuko hauek izan ziren: Errezilgo Pedro Ruiz
Beltran Ugarte eskribauaren aurrean, Joan Martinez Olotzagakoak Martin Ruiz Errekondokoari eta Errekondokoa eta Zestoako Martin Perez Artzubia- 147 -
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gakoa, Martin Indo eta Bernal Aldalur (ikus [XVI. m. toako Bekolako Martin Ruiz Errekondokoa errezilda(56-IV) 20] agiria).
rra, eta, bestetik, Portugalgo Guarda barrutiko Trancoso herriko Manuel Fernandez.
Ondoren, egun eta leku berean, eskribau beraren
aurrean, Martin Ruiz Errekondokoak eta Maria JoaMartin Ruizek portugaldarrari obligazio-agiria
nez Agirrekoa emazteak obligazio-agiria eman zioten eman zion, bi hilabete barru Beduako errenterian 130
Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari.
kintal burdina (bi “ertz” pisuko barratan) emateko
konpromisoa hartuz (1 kintal = 18 erreal izanik).
Joan Martinez kontulariak senar-emazteei maileguz 104 kintal burdina pletinatan eman zizkien, eta
Manuel Fernandezek burdina haien guztien balioa
hauek zorra urtebetera ordainduko zioten, burdinak ordaindu zion Manuel Ruizi. 50 kintal dirutan ordainBeduako errenterian utzita. Bitartean, Martin Ruizek du zizkion, eta beste 80 kintalen balioa 40 zaku linazieta emazteak Erreizilgo Agirre baserria (bere soro, sa- tan (zaku bakoitzean 2 anega linazi egonik eta 1 anega
gasti, gaztainadi, harizti eta gainerako basoekin) hi- linazi = 18 erreal izanik).
potekatu egin zuten zorra ordaindu arte.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Igartza maiLekuko hauek izan ziren: Errezilgo Pedro Ruiz Erre- sua, Martin Zuube eta Joan Sorazabal (ikus [XVI. m.
kondokoa, eta Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa (56-X) 9] agiria).
eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (56-IV) 21] agiria).
- 1556-X-25ean Aizarnan, Esteban Eztiola esJarraian, leku berean eta eskribau nahiz lekuko kribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
berak hantxe izanik, Martin Ruiz Errekondokoari eta Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoa (Zestoako Beemazteari, Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak kolako olagizona), eta, bestetik, Migel Otxandio ola400 dukat (1 dukat = 375 marai izanik) maileguz eta gizona.
dirutan eman zizkien. Burdinola ere errentan eman
zien 10 urterako, hurrengo iraileko San Migel eguneMigel Otxandiok Martin Ruizi ordainagiria eman
tik hasita.
zion, lehen errezildarrak erosi zion zaldiagatik 19
dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
Martin Ruiz olagizonak eta emazteak diru haiek
jaso eta ordainagiria eman zioten kontulariari. Gainera
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
konpromisoa hartu zuten 400 dukat haiek errenta aldia- Joan Igartza maisua eta Joanes Ibañeta apaiza (ikus
ren amaieran Joan Martinez Olotzagakoari itzultzeko. [XVI. m. (56-X) 22] agiria).
Horretarako Errezilgo Agirre baserria bere ondasun
guztiekin hipotekatu egin zuten, kontulariaren alde.
1.37. Joan Urain eta Joan Agoteren agiriak
Maria Joanez Agirrekoa emazteak zin egin zuen
agiriak zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (56IV) 22] agiria).
1.36.2. Martin Ruiz Errekondokoaren obligazioagiria eta ordainagiria
- 1556-X-15ean, Aizarnan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zes-

- 1556-IV-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Itziarko Joan Urain agertu zen. Kanpoan
zebilen Joan Fernandez Olazabalgoa merkatari azpeitiarrari ahalordea eman zion.
Hain zuzen Azkoitiko Joan Perez Amuskotegikoak
eta Sebastian Amuskotegi anaiak Joan Uraini 20,5
dukat zor zizkioten, eta merkatari azpeitiarra saiatuko
zen zor hura Joan Urainentzat kobratzen.
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95. irudia. Arroako
Agoteberri.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Gabriel Artzubiaga, Joan Martinez Akoakoa eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (56-IV) 24] agiria).

Lehenago, 1551-X-21a arte, Domingo Agotek
eta Joan Agotek Agote baserriaren erdia (beste erdia
Olano batxiler zenarena zelako) berea zuten, baina
egun hartan, Ibañarrietan egindako agiriaren ara- 1556-X-26an Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bera, baserriaren erdia erdibitu eta Domingo Agote
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako bere laurdenaz jabetu zen. Beste laurdena Joan Agote anaiak bereganatu zuen (ikus [XVI. m. (51-X) 13]
Joan Agote, eta, bestetik, leku bereko Joan Arbe.
agiria).
Joan Arbe, hain zuzen, Domingo Agote apaiz baGero, ordea, Domingo Agote batxilerra hil ondotxiler zenaren oinordeko unibertsala zen. Gainera
ren, Joan Arbek Agoteko laurdena (Domingorena)
Joan Agote Domingo Agote zenaren anaia zen.
bereganatu egin zuen, testamentuaren arabera oinorAgote etxearen laurdena bere ondasunekin Joan dekoa zelako. Zenbait pertsonak, ordea, Joan Arberi
Arbek Joan Agoteri saldu zion 100 dukatean, eta eta Joan Agoteri aholkua eman zien, Joan Arbek Joan
Joan Agotek zorra bi epetan ordainduko zion: erdia Agoteri bere laurdena salduta Agote etxearen erdia
hurrengo Eguberrietan eta beste erdia handik urte- bat eginda gera zedin.
betera.
Joan Arbek batxilerraren zorrak ordaindu behar
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin zituen, eta hari egindako zorrak kobratu ere egin beArtzuriaga, Pedro Altzolarats eta Joan Garratza (ikus har zituen. Domingoren arimaren aldeko elizkizunak
ere Joan Arbek ordainduko zituen bost urtez, eta gero
[XVI. m. (56-X) 24] agiria).
Agote etxeko hildako guztien aldeko urteurrenak
- 1556-X-31n Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Arroako elizan Joan Agotek ordainduko zituen.
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako Joan
Beraz, Joan Arbek bere etxe-laurdena saltzeagatik
Arbe (Domingo Agote apaiz batxiler zenaren oinordekoa), eta, bestetik, Joan Agote (Domingo Agoteren 100 dukat kobratuko zizkion Joan Agoteri, eta beste 12 dukat ere bai, zenbait eragiketagatik zegozkioanaia).
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lako. Joan Arbek Domingo Agotek utzi zion herentzia
onartua zuen, inbentarioaren arabera.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Lopez Ernatarizkoa, Joan Olazabal zurgina eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (56-V) 4] agiria).

Etxe-laurdenaren salerosketa hartan, Joan Arbe ez
zen ondasunen saneamenduaz arduratuko. Bai Joan
- 1556-V-4an, Zestoan, Martin Otxoa AriztonArbek eta bai Joan Agotek, zin egin zuten salmenta- dokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik
agirian agindutakoa bete egingo zutela.
Aizarnako Domingo Aizpuru, eta, bestetik, San Joan
Gorriaranen emazte Madalena Oliden.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza
apaiza, Martin Indo probestuordea, Domingo LizarraDomingok Madalenari zaldi zamari gaztainkarats ikaslea eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (56-X) ra (bere uhaleria eta akats guztiekin) erosi zion 7
29] agiria).
dukatean, eta zorra bi epetan ordainduko zion: erdia
abuztuko Andre Mariaren egunean, eta beste erdia hurrengo iraileko San Migel egunean.
1.38. Pedro Olaskoagaren eta Domingo

Aizpururen agiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ganbara,
- 1556-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Martin Akoa eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m.
aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: Pedro Olas- (56-V) 6] agiria).
koaga, Grazian Ezenarro, Joan Ezenarro eta Esteban
- 1556-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriEztiola semea.
bauaren bidez Aizarnako Domingo Aizpuruk ahalorLau hauek ahalordea eman zieten Domingo Ga- dea eman zien Zestoako Joan Zuube zurgin-maisuari
rratzari eta Joanes Aranori?. Herriko alkate Joan Ola- eta Grazian Ezenarrori.
zabalek aipaturiko lau lagunen aurkako prozedurari
Ahalordea zutenek Domingori egin zizkioten zohasiera eman zion, eta ahalordedunek ordezkatuko
rrak kobratzen saiatuko ziren, hau da, hari zor zizzituzten auzi hartan.

96. irudia. Zestoako
Lizarrarats.
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kioten diru, burdina, ganadu, arropa eta beste zenbait
gauza kobratzen. Zordunak auzitara eramateko ahalmena ere bazuten.

- 1556-V-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Pedro Egaña
hargin-maisua, eta, bestetik, Andres Etxaniz bide-harriztatzailea (emazte Grazia Egaña ere ordezkatuz).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo,
Esteban Eztiola semea, eta Grazian Etxeandia (ikus
[XVI. m. (56-IX) 37] agiria).

Andresek eta emazteak Zestoako hiribilduan zuten
etxean eraikuntza-lanak egiten ari zen Pedro Egaña,
eta Joan Egaña zurgin-maisua ere ibilia zen lanean.
1.39. Joanes Ibañeta, Joango Olaberria eta Joanes Garratza apaizak eta Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak 40 dukat lehenagotik gordailuan
Joanes Garratzaren agiriak
zituzten Andresek emanda, eta egun hartan, denen
- 1556-V-6an, Zestoako Lizarrarats etxean, Domingo adostasunaz, 4 dukat Pedro Egañari eman zizkioten.
Amilibia eskribauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu Beraz, Pedrok ordainagiria eman zien gordailuzainei.
ziren: batetik, Ana Egurtegi, eta, bestetik Joanes IbaLekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
ñeta apaiza.
Grazian Ezenarro eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m.
Bederatzi urte lehenago, Ana Egurtegi neska bir- (56-V) 12] agiria).
jina zela, Anak eta Joanesek sexu-harremana izan
zuten. Ondorioz, Katalina izeneko alaba jaio zen, eta 1.40. Arroako Anton Olearen tratu eta
Anak hiru bat urtez hazi zuen alabatxoa. Denboraldi agiriak
hartan haurra hazteko eta mantentzeko behar zituen
dukatak eta gauzak Joanes Ibañetak eman zizkion.
- 1556-V-14an, Arroako eliz aurrean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik KrisBeraz, Ana Egurtegik Joanes Ibañetari ordainagi- tobal Artzubiaga zurgina eta Ana Olea (Errementarikoa)
ria eta, zin eginda, bermea eman zizkion, gai haren emaztea, eta, bestetik, Anton Olea (Anaren anaia).
inguruan eskerik gehiago ez ziola egingo segurtatzearren.
Senar emazteek Arroakolako Anton Oleari ordainagiria eman zioten zorraren 20 dukateko zatia ordainAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Zestoako du egin zielako. 1551-VI-30ean Anaren aita Joan
elizako Simon Arriaga bikarioordea eta batxilerra, Errementarik seniparteagatik 80 dukat agindu zizkion
Joan Etxezarreta eta Pedro Altzolarats gaztea (ikus Anari (ikus [XVI. m. (51-VI) 26] agiria).
[XVI. m. (56-V) 7] agiria).
Agirian lekuko hauek izan ziren: Migel Zugasti,
- 1556-V-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joan Agote eta Joan Zubeltzu (ikus [XVI. m. (56-V)
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zes- 13] agiria).
toako Joango Olaberria, eta, bestetik, Aizarnazabalgo
Migel Intxaurregi (Domingo Intxaurregiren semea).
- 1556-V-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaJoangok Migeli maileguz 2 dukat eman zizkion, eta ren bidez Arroako Domingo Larretxek ordainagiria
honek zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egu- eman zion Anton Oleari, honek 19 dukateko zorra ornean ordainduko zion.
daindu egin ziolako.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Grazian Ezenarro eta Pedro Olaskoaga (ikus [XVI. m. (56-V) 10] agiria).

Agirian lekuko hauek izan ziren: Migel Zugasti,
Joan Agote eta Joan Zubeltzu “Ezkerra” (ikus [XVI.
m. (56-V) 14] agiria).
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97. irudia. Arroakola.

- 1556-XII-28an, Arroan, Esteban Eztiola es- urtero Eguberri egunean 4 dukateko (% 7ko) zerga edo
kribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik errenta ordainduko zion. Lehen ordainketa 1557ko abenArroakolako Anton Olea, eta, bestetik, Domingo duko Eguberri egunean egingo zuen Anton Oleak.
Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako San Joan Amilibia.
Zestsuaren berme izan zitezen, Anton Oleak hipoAntonek Domingori eta San Joani 58 dukat ordain- tekatu egin zituen bere ondasunak. Hauek, hain zudu zizkien, hauek burdinolako presan egindako lanen zen: Arroako etxearen erdia; Arroakola burdinolaren
ordain gisa. Domingok eta San Joanek Antoni ordain- erdia; erroten erdia; bertako sagasti, gaztainadi, baso,
belardi, baratze, soro eta abarren erdia. Argitu beharra
agiria eman zioten.
dago hipotekatutako ondasun haien beste erdia ZuOndoren San Joan Amilibiak 56 dukat eman ziz- maiako Arteagako jaunena zela.
kion Anton Oleari, eta betiko zentsua sortu zuten.
Bi urtez jarraian Antonek (edo ondorengoak) 4
Anton Oleak urtero 4 dukateko errenta edo zerga San
dukateko zerga ordaintzen ez bazuen, aipatutako
Joani ordaintzeko obligazioa bere gain hartu zuen.
ondasunak konfiskatu egingo zituzten, eta San Joan
Lekuko honako hauek izan ziren: Iraetako jauna- Amilibiak (edo ondorengoak) aukera izango zuen onren Joan Zubeltzu morroia, Joan Etxenagusia eta Joan dasun haiek bereganatzeko ala errenta edo zerga kobratzen jarraitzeko.
Zigaran (ikus [XVI. m. (56-XII) 24] agiria).
Antonek (edo ondorengoak) hipotekaturiko on- 1556-XII-28an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik dasunak ondo landuta eta egoera onean mantenArroakolako Anton Olea, eta, bestetik, Zestoako San duko zituen. Ezbeharren bat gertatzen bazen ere,
Antonek (edo ondorengoak) zerga osoa ordainJoan Amilibia.
duko zuen.
San Joan Amilibiak Anton Oleari urrezko 56 dukat
Antonek ondasunak saldu nahi bazituen, 30 eguneeman zizkion, eta betiko zentsua sortu zuten. Antonek
(edo ondorengoak) San Joani (edo honen ondorengoari), ko epea izango zuen San Joanek (edo ondorengoak)
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nahi bazuen haiek erosteko. Erosteko lehentasunaz
Maria Joangok zioenez, Maria Zuuberen behi bat
baliatzen ez bazen, salmenta egiten zenean zentsuko aske zebilen Zumaia aldean mahasti, sagasti, soro eta
baldintza guztiak betetzeko kontratua egingo zuten itxituretan kalteak eragiten. Behia ezin zuten hansaltzaileak eta erosleak.
dik eraman, ez eta bahitu ere, eta beste erremediorik
ezean hil egingo zuten armaz edo beste eraren batera.
Hipotekaturiko ondasunak ez ziren inoiz zatituko,
eta beti bat eginda mantenduko ziren. Anton Olea (edo
Maria Zuubek zioenez, sentitzen zuen haren beondorengoa) arduratuko zen ondasunen saneamen- hiak kaltea eragin izana, eta saiatuko zen beste behi
duaz. Antonek (edo ondorengoak) eskubidea izango batzuekin galdutako behi hura handik eramaten.
zuen, nahi zuenean 56 dukat (denak batera) eta zegokion zerga San Joan Amilibiari (edo ondorengoari) orErrekerimenduan lekuko hauek izan ziren: Simon
daindu eta zentsua baliogabetzeko. Horretarako Anto- Arriaga batxilerra, Domingo Urbieta eta Esteban
nek (edo ondorengoak) San Joani (edo ondorengoari) Eztiola semea (ikus [XVI. m. (56-V) 16] agiria).
hiru hilabete lehenago emango zion asmoen berri.
- 1556-V-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaAgirian lekuko hauek izan ziren: Iraetako jaunaren ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako DoJoan Zubeltzu morroia, Joan Etxenagusia, Domingo mingo Amilibia eskribaua eta bere ama Maria Arbestain
Arretxe-Etxenagusia eta Domingo Goiatz (ikus [XVI. alarguna, eta, bestetik, Zarauzko Martin Zubieta.
m. (56-XII) 27] agiria).
Amak Itiolazabal baserrian gozamenaren erdia iza1.41. Joan Sorazu, Maria Zuube eta Maria nik, Domingo Amilibia nagusiak baserria 6 urterako
errentan eman zion Martin Zubieta maizterrari. BaseArbestainen agiriak
rriak zituen basoak ez ziren kontratuan sartu. Errenta
- 1556-V-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aldia hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen.
bidez Arroako Bizente Sorazu azaldu zen.
Martin maizterrak errenta gisa urtero 3 anega eta
Lehenago, eskribauaren aurrean, Arroako Joan imina bat gari emango zuen (erdia Domingori eta
Sorazu bikarioak bere ondasunak dohaintzan Bizen- beste erdia Maria amari), gariak Zestoako neurriaz
te Sorazu anaiari eman zizkion. Egun hartan, ordea, neurtuta, abuztuko Andre Mariaren egunean. Gainera
Bizentek bere anaia bikarioari ondasun haiek guztiak Eguberrietan kapoi bana emango zien Domingori eta
itzuli egin zizkion. Bizente ez zen ondasun haien jabe Maria amari.
izango, eta bere oinordekoak ere ez.
Baserrian zegoen ganadua maizterrak erdi bana haDena den, Bizente Sorazu ez zen ondasun haien sa- ziko zuen Domingorekin eta amarekin. Martinek ongi
neamenduaz arduratuko. Lekuko honako hauek izan zainduko zituen ganaduak, eta bere erruz izandako
ziren: Tomas Sasiola (Zumaiako apaiza), Domingo kalteak ordaindu egingo zituen. Domingok eta amak
Arretxe (Domingo Arretxe-Etxenagusiaren semea), teila emanda, behar zenean maizterrak baserrian erreRamos Edarritzaga eta Migel Zugasti (ikus [XVI. m. teila egingo zuen.
(56-V) 15] agiria).
Soroetako itxiturak egoera onean itzuliko zituen
- 1556-V-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- maizterrak errenta aldia amaitzen zenean. Azken urbauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zumaiako teko lastoa eta simaurra maizterrak baserrian utziko
Maria Joango Azkoain (Joan Azkoainen emaztea), zituen. Martinek Itiolazabalen mintegiak prestatzen
bazituen, nagusiei zegokien ordaina emango zien.
eta, bestetik, Zestoako Maria Zuube.
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Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, alde
bakoitzak besteari bere asmoen berri emango zion,
baserrian jarraitzeko ala uzteko.
Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, Pedro Altzolarats gaztea eta Zarauzko Martin Zuaitz?.

Hala ere, egun hartan Martin Uhegunek ordainagiria eman zion Bartolome Alosi, 16 dukat bi epetan
ordaintzekotan: 8 dukat hurrengo iraileko San Migel
egunean, eta beste 8 dukat hurrengo Eguberrietan.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Martin Indo probestuordea eta
Joanes Arano.

Ondoren, leku berean, Domingo Amilibiak eta Maria
Arbestain amak ahalordea eman zioten Zarauzko Martin
Ondoren, leku berean, Bartolome Alos AmiliZuaitzi?, Zarauzko Amilibia etxea eta bere ondasunak bikoak, obligazio-agiria jaso zuelako, onartu egin
egoki kudea zitzan (ikus [XVI. m. (56-V) 19] agiria).
zuen Sebastian Oliden kartzelatik aske ateratzea (ikus
[XVI. m. (56-V) 20] agiria).

1.42. Bartolome Alos Amilibikoaren eta
Katalina Txiribogaren agiriak

- 1556-V-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Katalina Txiriboga agertu zen.

- 1556-V-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriKatalinak Aizarnazabalgo Joan Atristain gaztearekin
bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Debako
Bartolome Alos Amilibikoa, eta, bestetik, Martin umea izan zuen, eta umearen mantenuaz auzia zuten. Beraz, Katalinak ahalordea eman zien Grazian Ezenarrori
Uhegun (Lasaoko Mizpireta baserriko maizterra).
eta Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Leizeta, Andres
Martin Uhegunen Sebastian Oliden aitaginarre- Martinez Aroztegikoa, Jeronimo Atxaga eta Joan Eldua
bak 16 dukateko zorra egin zion Bartolomeri, eta prokuradoreei, Katalina auzian ordezka zezaten.
Sorarte baserriko maizter zelako hango errenta eta
Lekuko hauek izan ziren:Joan Ezenarro, Pedro
maileguz jasotako diruak ere zor zizkion. Horren
ondorioz Zestoako kartzelan preso zegoen Sebastian Olaskoaga eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
(56-V) 21] agiria).
Oliden.

98. irudia. Debako
udaletxeko armarriak.
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1.43. Joan Fernandez Olazabalgoaren
tratu eta agiriak

berea zuen. Hala ere, Joan Fernandez Olazabalgoa semeak ere maileguz diru asko aurreratu zuelako, Fernando aitak dohaintzan semeari Aranguren baserriaren
- 1556-V-19an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eta bere ondasunen jabetza eman zion. Ahalordea ere
eskribauaren aurrean zestoar hauek agertu ziren: ba- eman zion, ondasun haiek nahi bezala kudea zitzan.
tetik, Pedro Zubiaurre, eta, bestetik, Joan Fernadez
Olazabalgoa lizentziatua, Joan Olazabal, Martin PeMaria Arangurenek zin egin zuen agirian agindurez Artzubiagakoa eta Pedro Altzolarats.
takoa bete egingo zuela. Lekuko honako hauek izan
ziren: Esteban Eztiola semea, Olidengo Joan Arano eta
Azken lau hauek eta Martin Otxoa Areitzagakoa Pedro Ibarluzea (ikus [XVI. m. (56-XII) 20] agiria).
eskribauak, Pedro Zubiaurreri bakoitzak maileguz 15
dukat hartu zizkion (75 dukat guztira). Obligazio-agi- 1556-XII-27an, hau da, leku eta egun berean, Esria eman zioten Pedro Zubiaurreri, hurrengo iraileko teban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan Fernandez
San Migel egunean bakoitzak 15 dukat ordaintzeko Olazabalgoa lizentziatuak Domingo Aranguren eta
konpromisoa hartuz.
Maria Aranguren senar-emazteei Aizarnako Aranguren baserria errentan eman zien lau urterako.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan
Errenta aldia hurrengo Urte Berri egunean hasiko
Ganbara, Pedro Akoa eta San Joan Elgoibar (ikus
zen, eta maizterrek nagusiari 5 dukat ordainduko ziz[XVI. m. (56-V) 22] agiria).
kioten urtero errenta gisa, iraileko San Migel egunean.
- 1556-XII-27an, Zestoako Palankadoko dorretxean Baserriak bereak zituen basoak, lursailak, belardiak,
(errebalean, oraingo Lizentziadokoa etxean), Esteban larreak, sagastiak, gaztainadiak, baratzeak, etab.
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: baDomingo eta Maria maizterrek urtero egingo zuten
tetik Fernando Olazabal medikua eta bere seme Joan
Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, eta, bestetik, Po- Aizarnako elizan Aranguren etxeko hildakoen alde urtzuetako Domingo Aranguren eta Maria Aranguren.
teurrena. Baserriaren erreteila maizterrek egingo zuten,
eta Kontzejuaren zergak ere haiek ordainduko zituzten.
Domingo Arangurenek eta emazteak zor handiak
egin zituzten, eta haiek ordaintzeko Fernandok eta seMaizterrek ondo landuta edukiko zituzten baserria
meak maileguz eta interesik kobratu gabe, diru asko eta bertako ondasunak, eta haien erruz kalterik soreman zieten. Senar-emazteek onartu egin zuten aita- tzen bazen, haiek ordaindu beharko zuten.
semeek dirua, burdina eta beste zenbait gauza maileguz eman zizkietela. Zumaiako Martin Diaz AmiliMaria Arangurenek, emakume ezkondua zelako,
bikoa hartzekodunari ere ordaindu zioten.
zin egin zuen kontratuak zioena bete egingo zuela.
Bestalde, 1554-VI-10ean Aizarnako Benezi etxean
Maria Perez Altzolaraskoa andreari 90 dukateko
obligazio-agiria egin zioten. Migel Legarda, Domingo Legarda eta beste zestoar bat izan ziren orduan
lekuko. Horrelako agiriak erre egin zitzaizkien, Zestoako hiribilduak 1549an su hartu zuenean.

Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Joan Ibarluzea eta Joan Arano (ikus [XVI. m. (56XII) 21] agiria).

1.44. Maria Artzubiaga, Maria Joanez
Lizarraraskoa eta Pedro Egañaren agiriak

Dena den, Aizarnako Aranguren baserriaren eta - 1556-V-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
bere ondasunen jabetza Fernando Olazabal medikuak aurrean Maria Artzubiaga azaldu zen (Kristobal Ar- 155 -
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tzubiaga eskribauaren alaba ezkongabea).

Lehenago, apirileko gau batean, Zestoan, Pedro
Akoak eta alaba Maria Perez Akoakoak, arrazoirik
Mariak zioenez, egun hartan Zestoako Joan Ganba- gabe oihuka jendea bildu zuten herrian, eta Maria
rak, alkateordearen eta beste askoren aurrean, aurpe- Perezek harri handi bat bota zion Maria Joanezi, eta
gian matrailekoa eta ukabilkadak jo zizkion, eta Joanen belaun-hezurra hautsita eta belauna odolduta utzi
emazte Domenja Arronak hitz iraingarriak esan zizkion. zion.
Pedrori eta alaba Maria Perez Akoakoari Maria
Joanez Lizarraraskoak auzi kriminala ipiniko zien,
eta horretarako ahalordea eman zien Grazian Ezenarrori eta Grazian Etxeandiari?; baita Gipuzkoako
korrejimenduko bost prokuradoreri ere. Hauek ziren
prokuradoreak: Andres Martinez Aroztegikoa, Jeronimo Atxaga, Joan Albiztur, Joan Eldua eta Pedro
Hauek ziren korrejimenduko prokuradoreak: Andres Leizeta.
Martinez Aroztegikoa, Joan Albiztur, Joan Eldua, Pedro
Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo GaGartzia Salzedokoa, Pedro Leizeta eta Jeronimo Atxaga. Kantzelaritzako prokuradoreak hauek ziren: Joan rratza, Martin Perez Lilikoa eta Txiribogako bat (ikus
[XVI. m. (56-V) 25] agiria).
Cortiguera, Frantzisko Antezana eta Pedro Oviedo.
Beraz, Maria Artzubiagak auzi kriminala ipiniko
zien Joan Ganbarari eta emazteari, eta horretarako
ahalordea eman zien Gabriel Artzubiaga anaiari eta
Grazian Ezenarro zestoarrei. Ahalordea eman zien,
halaber, Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei.

- 1556-V-28an, Zestoako errebalean, Domingo
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel
Legarra apaiza, Domingo Garratza eta Martin Ipintza Amilibia eskribauaren aurrean Pedro Egaña eta Katalina Artazubiaga emaztea agertu ziren.
(ikus [XVI. m. (56-V) 24] agiria).
- 1556-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Joanez Lizarraraskoa eta Gabriel Artzubiaga senarra aurkeztu ziren.

Haiek ziotenez, auziak zituzten, eta Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei ahalordea eman zieten, ordezka zitzaten.

99. irudia. Aizarnako
Arano.

- 156 -

(1556)

100. irudia. Zumaiako
itsasadarra.

Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreak hauek kintal burdina pletinatan eman zizkien (1 kintal = 2
ziren: Andres Martinez Aroztegikoa, Jeronimo Atxaga, dukat izanik), eta bi zordunek zorra hurrengo Domu
Joan Eldua, Asentzio Zabala, Pedro Leizeta, Joan Lo- Santu egunean ordainduko zioten, 60 dukat emanda.
pez Albizturkoa eta Pedro Fernandez Laspiurkoa.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Kantzelaritzako prokuradoreak hauek ziren: Joan Martin Perez Artzubiagakoa, Joan Ganbara eta Martin
Angulo, Joan Ruiz Antezanakoa, Francisco Marti- Acosta (ikus [XVI. m. (56-V) 31] agiria).
nez Apricanokoa, Alonso Bilbao, Gregorio Trezeño,
Agustin Salamanca, Joan Perez de Salazar, Diego
- 1556-VI-24an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Tristan eta Alonso Oviedo.
Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, hauek bildu
ziren: batetik, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribaua,
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro eta, bestetik, Maria Perez Altzolaraskoa (edo ArroAltzolarats, Martin Perez Artzubiagakoa eta Joan nakoa) bere fidatzaile Aiako Joan Urdaneta eta AgiGanbara (ikus [XVI. m. (56-V) 30] agiria).
netako Domingo Etxaberekin.

1.45. Martin Otxoa Ariztondokoaren tratu
eta agiriak

Martin Otxoak Maria Perezi dirutan eta burdinatan 100 dukaten balioa maileguz eman zion, eta Maria Perezek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
- 1556-V-28an, Zestoako errebalean, Domingo Ami- zion. Maria Perez Altzolaraskoak konpromisoa hartu
libia eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik zuen bere bi fidatzaileak fidantza hartatik onik eta kalArroako eta Debako Joan Perez Areitzagakoa eta Joan terik gabe ateratzeko.
Urain zaharra, eta, bestetik, Zestoako Martin Otxoa
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Ariztondokoa eskribaua.
Ganbara, Jakobo Legarrola eta Joan Urteaga (ikus
Martin Otxoak beste biei Beduako errenterian 30 [XVI. m. (56-VI) 11] agiria).
- 157 -

XX ZESTOA XVI. MENDEAN (1556)

- 1556-VIII-7an, Zumaian, Zestoako Domingo
Amilibia eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik, Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribaua, eta, bestetik, Getariako Anton Ezuri eta Otxoa
Agirre, eta Zumaiako Grazian Agirre.

Joan Egaña korrejidorearen aurrean. Ondorioz, Maria Domingez beldur zen berak ezkontzara ekarritako
dotea (160 dukat, zilarrezko katilua, 4 ohe, arropak,
etab.) galduko ote zuen.

Beraz, alkateari eskea egin zion, bere aginpidea eraOtxoa Agirre eta Grazian Agirre Anton Ezuriren biliz, ahalmena eman ziezaion auzitara joateko eta bere
fidatzaile ziren. Martin Otxoa zestoarrak Anton Ezu- prokuradoreei ahalordea emateko. Maria Domingez
riri Beduako errenterian 22 kintal burdina pletinatan Isastikoak Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua eta
eman zizkion (1 kintal = 2 dukat izanik), eta Anto- Pedro Zubiaurre lekukoak aurkeztu zituen, eta biek, zin
nek zorra hurrengo San Andres egunean (azaroaren eginda, Joan Egaña kanpoan zebilela aitortu zuten.
30ean) ordainduko zion, 44 dukat emanda.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Martinez
Otxoa Agirrek eta Anton Ezurik Grazian Agirre fi- Baltzolakoa eta Martin Akertza, eta Aiako Joan Zatadantza hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuten. rain. Ondoren alkateak, bere aginpidea erabiliz, baimena eman zion Maria Domingezi auzitara aurkeztu
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- eta behar zituen izapideak egin zitzan.
toako Migel Otxoa Beduakoa eta Martin Artazubiaga,
Egun berean, Maria Domingez Isastikoak ahaloreta Arroako Domingo Areitzaga (ikus [XVI. m. (56dea eman zien Pedro Egaña aitaginarrebari eta GiVIII) 7] agiria).
puzkoako korrejimenduko nahiz Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei. Hauek ziren korrejimen1.46. Marina Iraetaren eta Maria
duko prokuradore ahalordedunak: Andres Martinez
Domingez Isastikoaren agiriak
Aroztegikoa, Jeronimo Atxaga, Asentzio Zabala, Pe- 1556-V-28an, Deban, Joan Perez Arriolakoa eskri- dro Leizeta, Joan Lopez Albizturkoa, Pedro Fernanbauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Marina dez Laspiurkoa eta Joan Eldua.
Iraeta alarguna, eta, bestetik, Maria Joan Arriola.
Kantzelaritzako ahalordedun prokuradoreak hauek
Katalina Alos Amilibikoa zenak bere testamen- ziren: Joan Cortiguera, Joan Ruiz Antezanakoa, Joan
tuan 3 dukat agindu zizkion Marinari, eta, Maria Joan Angulo, Francisco Salas, Alonso Bilbao, Alvar Perez
de Espinadero, Gonzalo Burgos, Agustin Salamanca,
Arriolak eman zizkion.
Diego Tristan eta Diego Trezeño.
Ondorioz, Maria Iraetak ordainagiria eman zion
Nikolas Lizasoetarekin zuen auzian ordezkatuko zuMaria Joani. Lekuko debar hauek izan ziren: Anton
Irarrazabal, Martin Gartzia Gorozikakoa eta Joan ten Maria Domingez. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Joan Fernandez Olazabalgoa eta Pedro Zubiaurre, eta
Ariztondo (ikus [XVI. m. (56-V) 32] agiria).
Arroako Joan Martinez Baltzolakoa eta Martin Akertza.
- 1556-V-29an, Zestoan, Domingo Amilibia eskriOndoren, Pedro Egaña aitaginarrebak, bere seme
bauaren eta Joan Olazabal alkatearen aurrean, Maria Domingez Isastikoa (Joan Egañaren emaztea) aurkeztu zen. Martin Egaña, Sebastian Egaña eta Pedro Egañaren
arduradun ere izanik, Nikolas Lizasoetarekin zuAizarnan bizi zen Maria Domingezek zioenez, ten auzian ahalordea eman zien korrejimenduko eta
bere senar Joan Egaña probintziatik kanpo zebilen, Kantzelaritzako prokuradoreei, ordezkari izan zitezen
eta Nikolas Lizasoetak, dirudienez, salatu egin zuen (ikus [XVI. m. (56-V) 34] agiria).
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1.47. Aizarnazabalgo Domingo
Amilibiaren agiriak

bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Aiako
Agineta baserriko Domingo Etxabe maizterra, eta,
bestetik, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia.

- 1556-V-31n, Aizarnazabalgo Etxabebekoan, Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek
Domingo Etxabek Domingo Amilibiari 12
aurkeztu ziren: batetik, Julian Etxabe eta Maria Joanez dukatean zezenkoa, bere akats guztiekin, erosi zion.
Amilibikoa emaztea (Etxabe etxearen jabeak), eta, Zorra bi epetan ordainduko zion: 5 dukat 15 egun
bestetik, Julian Etxabe eta Maria Joanez Amilibikoa barru, eta 7 dukat hurrengo Eguberrietan.
emaztea (Maria Joanez Amilibikoaren gurasoak).
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Igartza
Julian Etxabe eta Maria Joanez Amilibikoa maisua, Joan Martinez Akoakoa eta Martin Urdaneta
1555-VIII-8an ezkondu ziren, eta Domingo Ami- (ikus [XVI. m. (56-VI) 9] agiria).
libiak eta Maria Joanez Etxezarretakoak ezkontzakontratuan dote gisa hauek agindu zizkioten alabari: 1.48. Maria Zulaika, Katalina Zuube eta
lurraldeko erako jantzitako 5 ohe oso, 10 dukat balio Ana Urainziarren tratu eta agiriak
zuen zilarrezko katilua, behia bere txahalarekin, zurezko kutxa, arropak eta apaingarriak.
- 1556-VI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Maria Zulaika azaldu zen.
Domingo Amilibiak eta emazteak ondasun haiek
denak ordaindu zizkiotelako, Julian Etxabek eta
Mariak Joan Egañarekin semea izan zuen, eta haemazteak ordainagiria eman zieten.
ren mantenuaz 15 dukatengatik auzitan zebiltzan.
Zestoako Nikolas Lizasoetaren eskariz korrejidoreak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzola- Joan Egañaren ondasunak bahitu egin zituen.
rats, Martin Ernataritz eta Martin Artazubiaga (ikus
[XVI. m. (56-V) 36] agiria).
Beraz, auzi hartan ordezka zezaten, Maria Zulaikak
ahalordea eman zien honako hauei: Zestoako Martin
- 1556-VI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Egañari eta Pedro Egañari, eta Gipuzkoako korreji-

101. irudia.
Aizarnazabalgo
Etxabebekoa.
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menduko prokuradoreei. Hauek ziren prokuradoreak:
Martin Perez Lilikoak Areitzaga etxeko ondasuAndres Martinez Aroztegikoa, Joan Eldua, Jeronimo nak exekutatu egin zizkion, eta hari aurka egiteko,
Atxaga, Pedro Leizeta, Martin Martinez Jauregikoa ahalordea eman zien Joan Areitzaga semeari eta Gieta Asentzio Zabala.
puzkoako korrejimenduko prokuradoreei. Hauek ziren prokuradoreak: Pedro Leizeta, Andres Martinez
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Es- Aroztegikoa, Asentzio Zabala, Joan Eldua eta Joan
teban Eztiola semea, Domingo Garratza eta Grazian Albiztur.
Ezenarro (ikus [XVI. m. (56-VI) 4] agiria).
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Esteban
- 1556-VI-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Eztiola semea, Sebastian Zubiaurre eta Asentzio
bauaren aurrean Zestoako Katalina Zuube eta Maria Zarautz danbolin-jolea (ikus [XVI. m. (56-VI) 12]
agiria).
Zuube ahizpak agertu ziren.
Getariako Madalena Areitzagak zorra egin
zien ahizpei, eta hauek ahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri. Hauek ziren prokuradoreak: Andres Martinez
Aroztegikoa, Joan Eldua, Joan Albiztur eta Jeronimo Atxaga. Hauek arduratuko ziren auzian ahizpen izenean zorra kobratzen.

Egun berean, hau da, 1556-VII-20an, Zestoako
Aizubiko errotetan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Arroako Ana Baltzola (Domingo Arronaren
alarguna) aurkeztu zen.

Ana Baltzolak ahalordea eman zien Zestoako Domingo Baltzola anaiari, Esteban Eztiola semeari, Joan
Ganbarari eta Grazian Ezenarrori. Ahalordea eman
Lekukoetako bi Esteban Eztiola semea eta Fernando zien, halaber, Aiako Domingo Ostolatzari, Joan IranMendoza izan ziren (ikus [XVI. m. (56-VI) 5] agiria). tziari eta Joan Aialde kapagileari.
Aiako unibertsitateko alkateordeak, Joan Lopez
- 1556-VI-23an, Zarautzen, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: bate- Oribarkoaren eskariz, agindua eman zuen Domingo
tik, Zumaiako Ana Urainziar, eta, bestetik, Zarauzko Arrona zenaren eta seme Domingo Arrona adingabearen ondasunak exekutatzeko. 1.070 dukateko balioko
Tomasa Izeta.
ondasunak exekutatuko ziren. Diru haiek Zestoako
Egun hartan Anak Zarauzko jaunari lursaila erosi hiribilduko etxea eraikitzen, Domingo Arrona zenazion, eta jabetza Joan Mendiaren? eskutik jaso zuen. ren zorrak eta hiletak ordaintzen eta beste zenbait
Lursail haren luze-zabalera lau mugarriz zehaztu zu- gauzatan ordaindu ziren.
ten. Lursail hura eta ahalordea Anak Tomasari utzi
Ahalordea zutenek aurka egingo zioten ondazizkion, berak, inork oztoporik ipini gabe, lan zezan.
sun-exekuzioari. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Agote, Joan Martin Artazubiaga eta Migel Artazubiaga anaiak,
Arbestain eta Martin Lertxundi (ikus [XVI. m. (56- eta Iraetan bizi zen Joan Zatarain (ikus [XVI. m.
(56-VII) 16] agiria).
VI) 7] agiria).

1.49. Ana Baltzola, Martin Enbil eta
Jakobo Gesalagaren agiriak
- 1556-VI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Ana Baltzola aurkeztu zen.

- 1556-VI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Zestoako Martin Enbil, eta, bestetik, Maria Beltran Iraeta andrea (Nikolas Martinez Egiakoaren
emaztea).
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102. irudia.
Aizarnazabalgo
Amilibiak.

Martin Enbilek zioenez, berak Urbieta etxean errota zeukan, eta ibaian (oraingo Urolan) Iraeta etxearen
uhartea zegoen, eta bertan Iraeta etxekoan Aizarnazabalgo errotak ere bai. Martin Enbilek bere errotara
urik ezin zuen eraman (edo oso gutxi eramaten zuen),
eta Maria Beltrani baimena eskatu zion uhartean harri
lehor batzuk ipintzeko, haren errotak ura izan zezan.

Saldutako lursailak mugakide hauek zituen: Marina Amilibiaren gaztainadia, Jakobo Ipintzaren lurrak,
Lilikoen lurrak eta herri-lurrak.

Maria Beltranek baimena eman zion Martin Enbili,
baina harriekin ez zen karerik, harearik edo beste ezer
erabiliko. Gainera, baimenak Maria Beltranek, edota
senarrak, nahi zuen arte iraungo zuen, eta gero Martin
Enbilek harriak kendu egingo zituen.

Salerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Zubiaurre, Martin Indo eta Joan Ibañez
Zubiaurrekoa, eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (56-VIII) 16] agiria).

Martin Akertza arduratuko zen saldutako ondasunaren saneamenduaz. Horretarako bermeak eman eta
lege askori uko egin zion.

- 1556-XI-8an, Zestoako errebalean, Martin Otxoa
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza Ariztondokoa eskribauaren aurrean zestoar hauek
apaiza, Esteban Eztiola semea eta Martin Artazubiaga elkartu ziren: batetik, Jakobo Gesalaga, eta, bestetik,
(ikus [XVI. m. (56-VI) 13] agiria).
Joan Olazabal.
- 1556-VIII-28an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zumaiako Dornutegi etxearen jabe Martin Akertza, eta,
bestetik, Zestoako Jakobo Gesalaga.

Jakobok Joan Olazabali eskubidea eta ahalordea
eman zizkion, hain zuzen Gabriel Artzubiagari hauek
kobra ziezazkion: batetik, 15 dukat, 5 erreal eta 15
marai, eta, bestetik, 655 marai. Diru haiek Gabrieli
kobratzeko eskubidea Martin Perez Artzubiagakoak
eman zion.

Martin Akertzak Zestoan Gesalagatik Atristain aldera zuen lursaila bere zuhaitzekin 85 dukat eta 1,5
errealean saldu zion Jakobo Gesalagari, eta honek
Joan Olazabalek, berriz, Jakobo Gesalagari 5 dukat
prezio osoa ordaindu zion.
deskontatu zizkion, Jakobok Martin Akertzari zor ziz- 161 -
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kubidea 35 dukatean eskuratu zuen, eta eskubide hura
Pedro Beduari eman zion.
Pedro Beduak, ordea, 35 dukatak Ana Amezketari
hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zizkion, eta gero Anak kopuru hori Donostiako Grazia
Olazabal alargunari emango zion.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta eta
Joanes Garratza apaizak eta Esteban Eztiola semea
(ikus [XVI. m. (56-VI) 18] agiria).
- 1556-VII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Errezilgo Joan Zabala hargin-maisua
eta Zestoako Ana Arretxe (Joan Legardaren alarguna)
elkartu ziren.
Joan Zabalak zurgintza-lanak egin zizkien Anari eta senar zenari hiribilduko etxean, eta haiek ordaintzeko Joan Zabalak 38 dukat kobratu zizkion
Ana Arretxeri.

103. irudia. Zestoako Arretxe etxea eta portalea.

Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Grazian
Etxeandia, Martin Perez Lilikoa eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa (ikus [XVI. m. (56-VII) 1] agiria).

- 1556-VII-3an, Tolosan, Zestoako Martin Otxoa
kionetik eta Zestoako Kontzejuak azkena egindako
Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
diru-banaketatik.
ziren: batetik, Tolosako Joan Belauntza maisu barAhalordean lekuko hauek izan ziren: Joan Ganba- berua, eta, bestetik, Zestoako Joan Olazabal.
ra, Pedro Akoa eta Domingo Baltzola (ikus [XVI. m.
Joan Belauntzak zestoarrari Tolosan hiribilduan
(56-XI) 9] agiria).
bizi zen etxea 60 dukatean saldu zion (1 dukat =
1.50. Ana Amezketa, Ana Arretxe eta Joan 375 marai izanik). 20 dukat lehenago ordaindu zizkion zestoarrak, eta egun hartan 40 dukat eskura
Olazabalen agiriak
errealetan.
- 1556-VI-29an, Zestoan eta Domingo Amilibia esSaldutako etxeak mugakide hauek zituen: Pedro
kribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik Zestoako Ana Amezketa, eta, bestetik, Zumaiako Pedro Sanz Urtiagakoaren etxea, hiribilduko kale estua,
Bedua eta Maria Joanez Epelolakoa fidatzailea (Pedro aurrean azokako kalea eta atzean Migel Sarobe maisuaren baratzea. Joan Belauntzak bere etxea barruko
Etxaberen alarguna).
tresneria eta hobekuntza guztiekin saldu zion Joan
Ana Amezketak enkantean Oikia eta Aizarnaza- Olazabali. Maisu barberu tolosarra arduratuko zen
balgo elizetan urte hartako hamarrenak jasotzeko es- saldutako ondasunen saneamenduaz.
- 162 -

(1556)

Joan Belauntza ohean gaixo zegoen azken bi ur- Gainera Domingo Arretxek bere Arretxetxiki etxea
teetan perlesia edo paralisiak jota, eta etxea saldu hipotekatu egin zuen, Maria San Joan are eta gehiaez balu, herriko ospitalean behartsu hilko zen, baina go segurtatzeko.
etxea saltzera ipinita, semeak eta senideek ez zuten
hartu, eta eskaintza onena Joan Olazabalek egin zion.
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Martin Erandio, Joan Zugasti eta Domingo Arretxe Etxenagusia.
Salerosketa-agirian lekuko hauek izan ziren: Tolosako Martin Iribar bikarioa, Fernando Perez ZabaleOndoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izagikoa eta Hondarribiko Joan Santxez Benesakoa (ikus nik, Domingo Arretxek konpromisoa hartu zuen bere
[XVI. m (56-VII) 2] agiria).
anaia eta fidatzaile Joan Etxenagusia fidantza hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko. Zestoan harresiz
kanpo zuen Arretxetxiki etxea hipotekatu egin zuen
1.51. Maria San Joan Igarategiren tratu
horretarako.
eta agiriak
1.51.1. Igarategiko senipartea eta obligazio-agiria
- 1556-VII-5ean, Arroako plazan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Arroako Domingo Arretxe (Maria Arretxe alaba adingabearen tutore gisa), eta, bestetik, Maria San Joan
Igarategi.

Ondoren, Arroako plazan, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Grazian Otalora eta emazte Maria
San Joan Igarategi agertu ziren.
Obligazio-agiria eman zioten Maria Arretxe adingabeari eta Domingo Arretxe tutoreari. Hain zuzen Maria adingabeak Igarategiko bere seniparteari uko egin
zion, eta Maria San Joanek eta Grazianek 55 dukat
uztail hartako Santiago egunetik 7 urtera ordaintzeko
konpromisoa hartu zuten. Gainera, Maria San Joan
Igarategik zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete
egingo zuela (ikus [XVI. m. (56-VII) 4] agiria).

Domingo Arretxeren aita Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua zen. Domingo Arretxe, hain
zuzen, Maria Sebastian Igarategiren alarguna zen.
Igarategi baserrian bizi izan ziren Pedro Zugasti eta
emazte Maria Martinez Igarategikoa, eta haien Joan
Igarategi seme zena, Maria Arretxeren aitona-amonak 1.51.2. Arroako Etxeberri saltzearen onespena
eta osaba ziren.
- 1556-VII-9an, Arroako Igarategi baserrian, Esteban
Egun hartan, Maria San Joan Igarategik eta Gra- Eztiola eskribauaren aurrean Maria San Joan Igaratezian Otalora senarrak Maria Arretxeri, Igarategiko gi eta Grazian Otalora senarra aurkeztu ziren.
seniparteagatik 55 dukat ordaintzeko obligazio-agiria
Maria Martinez Igarategikoa amaren eta Joan Igaeman zioten. Beraz, Domingo Arretxek bere alabaren
izenean uko egin zien bere eskubideei Maria San Joan rategi anaia zenduen herentzia onartu egin zuten, inIgarategiren alde. Domingok ontzat eman zuen Este- bentarioaren arabera. Aldi berean, Maria San Joanek
ban Arberi edo beste edonori Igarategiko ondasunak eta senarrak onetsi egin zituzten Joan Arberi eta Esteban Arberi, Azpeitiko Martin Agirre eskribauaren bisaltzea edo errentan ematea.
dez, Igarategikoak ziren Etxeberri baserria eta lurrak
Domingo Arretxek segurtatu egin nahi zion Ma- saldu izana. Igarategi etxearen zorrak ordaintzeko
ria San Joan Igarategiri agiriak zioena, eta fidatzaile egin ziren salmenta haiek.
gisa bere anaia Arroako Joan Etxenagusia aurkeztu
Maria San Joanek, emakume ezkondua zelako, zin
zuen. Domingo Arretxek agindutakoa betetzen ez
bazuen, 100 dukateko isuna ordaindu beharko zuen. egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.
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Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban
Egun berean, eskribau beraren aurrean, Arroako
Eztiola semea, eta Arroako Domingo Zugasti, Joan Igarategi ondoko Artzamendi izeneko lurrean, GraDiez Ermukoa eta Joan Larrarte (ikus [XVI. m. (56- zian Otalora eta emazte Maria Joango Igarategirekin
VII) 5] agiria).
batera, Joan Arbe azaldu zen.
- 1556-VII-9an, Arroako Etxeberri baserriaren harizti eta gaztainadian, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako Grazian
Otalora eta emazte Maria San Joan Igarategi, eta, bestetik, Olidengo Esteban Arbe.

Joan Arbek, Azpeitiko Martin Agirre eskribauaren
aurrean lehenago Igarategi ondoko Artzamendi izeneko lurra erosia zuen. Egun hartan, ordea, senar-emazteek Joan Arbe Artzamendira sartu zuten, eta han
Joanek burdinazko aizkoraz hesietako zume batzuk
moztu zituen eta lurra aitzurtu egin zuen. Horrela bereganatu egin zuen Joan Arbek Artzamendiko jabetza.

Maria San Joanen anaia Joan Igarategi eta ama
Maria Martinez Igarategikoa zenduena izan ziren
Arroako Etxeberri baserria, hariztia, gaztainadia eta
Lekukoak hauek izan ziren: Esteban Eztiola sezuhaitzak, Olidengo Esteban Arbek erosiak zituen, mea, Domingo Zugasti eta Esteban Arbe (ikus [XVI.
Azpeitiko Martin Agirre eskribauaren bidez.
m. (56-VII) 6] agiria).
Grazian Otalorak eta emazteak Esteban Arbe,
eskutik helduta, Etxeberri baserrira, hariztira eta
basora sartu zuten. Han Estebanek adar batzuk
moztu, lurra aitzurtu eta etxeko ateak itxi eta ireki egin zituen, haien jabetza bereganatu egin zuela
adieraziz.

1.52. Martin Otxoa Irarrazabalgoaren eta
Domingo Arangurenen agiriak
- 1556-VII-10ean, Deban, Zestoako Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek elkartu
ziren: batetik, Debako Martin Otxoa Irarrazabalgoa,
eta, bestetik, Bordeleko Hernao Duranegao frantsesa.

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztiola semea, eta Arroako Domingo Zugasti eta Joan Diaz
Debarrak bordeldarrari 220 kintal burdina pletinaErmukoa.
tan saldu zion (1 kintal = 18 erreal izanik), eta prezio

104. irudia. Arroako
Etxeberri baserria.
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osoa, hau da, 3.960 erreal, hantxe bertan ordaindu
zion Hernao Duranegaok.

1.53. Domingo Arretxeren obligazio-agiria

- 1556-VII-5ean, Arroako plazan, Esteban EztioMartin Otxoa debarrak hiribilduko bere etxe eta la eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
lonjatik eman zizkion burdinak, eta haien saneamen- Arroako Domingo Arretxe (Maria Arretxe alaba adingabearen tutore gisa), eta, bestetik, Maria San Joan
duaz debarra arduratuko zen.
Igarategi.
Lekuko hauek izan ziren: Debako Joan? Otegi eta
Domingo Arretxeren aita Domingo Arretxe-EtxeJoan Irarrazabal, eta Elgoibarko Andikano deiturako
nagusia hargin-maisua zen. Domingo Arretxe, hain
bat (ikus [XVI. m. (56-VII) 7] agiria).
zuzen, Maria Sebastian Igarategiren alarguna zen.
- 1556-VII-12an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- Igarategi baserrian bizi izan ziren Pedro Zugasti eta
dokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: emazte Maria Martinez Igarategikoa, eta haien Joan
batetik, Zumaiako Dornutegiko Martin Akertza, eta, Igarategi seme zena, Maria Arretxeren aitona-amonak
eta osaba ziren.
bestetik, Zumaiako Domingo Aranguren.
Egun hartan, Maria San Joan Igarategik eta Grazian Otalora senarrak Maria Arretxeri, Igarategiko
seniparteagatik 55 dukat ordaintzeko obligazio-agiria
eman zioten. Beraz, Domingo Arretxek bere alabaren
izenean uko egin zien bere eskubideei Maria San Joan
Igarategiren alde. Domingok ontzat eman zuen EsteLekuko hauek izan ziren: Joan Lopez Lazkanokoa, ban Arberi edo beste edonori Igarategiko ondasunak
Joan Larraul eta Domingo Amilibia eskribaua (ikus saltzea edo errentan ematea.
[XVI. m. (56-VII) 10] agiria).
Domingo Arretxek segurtatu egin nahi zion Maria
- 1556-IX-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- San Joan Igarategiri agiriak zioena, eta fidatzaile gisa
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Maria bere anaia Arroako Joan Etxenagusia aurkeztu zuen.
Martinez Amilibikoa (Esteban Eztiolaren emaztea), Domingo Arretxek agindutakoa betetzen ez bazuen,
100 dukateko isuna ordaindu beharko zuen. Gainera
eta, bestetik, Domingo Aranguren.
Domingo Arretxek bere Arretxetxiki etxea hipotekatu
Domingok Maria Martinezi eskubidea eta aha- egin zuen, Maria San Joan are eta gehiago segurtalordea eman zizkion, Akoabarreneko Martin Zu- tzeko.
biaurreri 3 dukat kobra ziezazkion. Hain zuzen
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Martin
ganaduengatik Domingok Maria Martinezi 3 dukat
Erandio, Joan Zugasti eta Domingo Arretxe Etxenazor zizkion.
gusia.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izaeta Nikolas Lizasoeta.
nik, Domingo Arretxek konpromisoa hartu zuen bere
Biharamunean egindako idazpenean, Gabriel (Ar- anaia eta fidatzaile Joan Etxenagusia fidantza hartatzubiaga), Grazian Ezenarro, Esteban Eztiola semea, tik onik eta kalterik gabe ateratzeko. Zestoan harresiz
Domingo Aisoro eta Nikolas Lizasoeta aipatzen dira kanpo zuen Arretxetxiki etxea hipotekatu egin zuen
horretarako.
(ikus [XVI. m. (56-IX) 29] agiria).
Martin Akertzak Domingo Arangureni ahalordea
eta eskubidea eman zizkion Larraulgo Joan Orozko
mandazain bizkaitarrari 20 erreal kobra ziezazkion.
Hain zuzen 20 erreal ordaindu zizkion Domingo
Arangurenek Martin Akertzari.
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105. irudia. Arroako
Igarategi baserria.

Petri Sara maizterrak Maria Beltran Andreari urtero
Ondoren, Arroako plazan, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Grazian Otalora eta emazte Maria errenta gisa 5 anega gari eta 5 anega artatxiki (Toledoko
neurriaz neurtuta) emango zizkion: garia abuztuko AnSan Joan Igarategi agertu ziren.
dre Mariaren egunean, eta artatxikia Domu Santu eguObligazio-agiria eman zioten Maria Arretxe adin- nean. Udan 4 gaztanbera emango zizkion, eta Egubegabeari eta Domingo Arretxe tutoreari. Hain zuzen rrietan kapoi parea.
Maria adingabeak Igarategiko bere seniparteari uko
Petrik jasoko zuen sagastietako sagarra, eta erdiaegin zion, eta Maria San Joanek eta Grazianek 55
dukat uztail hartako Santiago egunetik 7 urtera or- rekin piloa prestatuta, Maria Beltrani abisua emango
daintzeko konpromisoa hartu zuten. Gainera, Maria zion, bere erdia etxera eraman zezan. Petrik sagarronSan Joan Igerategik zin egin zuen obligazio-agiriak doak urtean bitan aitzurtuko zituen, eta bi urtez behin
zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (56-VII) 14] simaurtuko zituen.
agiria).
Baserrian zeuden ganaduak (behi, ardi, txerri
eta, agian, erleak) erdi bana haziko zituen Petri Sa1.54. Maria Beltran Iraetaren eta Joan
rak nagusiarentzat, eta Petrik bere erdia ganaduaArtzubiagaren agiriak
ren etekin eta ugalketatik osatuko zuen. Petrik be1556-VII-20an, Iraeta etxean, Esteban Eztiola eskri- har bezala zainduko zuen ganadua, eta bere erruz
bauaren aurrean Maria Beltran Iraeta andrea agertu sortutako kaltea berak ordainduko zuen. Petrik
zen, bere senar Nikolas Martinez Egiakoaren ahalor- ezingo zuen ganadurik eduki, nagusiak bere erdia
eduki gabe.
deaz. Bertan zen Petri Sara ere.
Maria Beltranek 6 urterako Arroako bere Autua
(oraingo Aitube) izeneko baserria bere ondasunekin
errentan eman zion, baina basoak ez ziren kontratuan
sartu. Errenta aldia hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen

Maria Beltranek Petriri gaztaina eta intxaurra utzi
egin zizkion, baina Arroako parrokian ohi bezala ogia
eta argizaria eman egin beharko zituen. Petrik errenta
aldia amaitzen zenean, sagasti eta soroetako itxiturak
egoera onean utziko zituen.
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Petrik errenta aldiaren amaieran baserrian utziko
zituen lastoa eta simaurra. Errenta aldia amaitu baino
urtebete lehenago, elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitzeko ala uzteko. Petrik bere
gariak eta laboreak Iraetako errotan ehoko zituen.

ondoren Frantziska Elolak komentuko abituak eskatu
zituen. Joan Altzolak Frantziskari komentuan izango
zituen betebeharren berri eman zion. Hura onartuta,
Frantziska Elolak abitua (lurrerainokoa) eta belo zuria jantzi zituen, bere kaleko arropak utzita.

Petrik bere txerriak bidali ahal izango zituen IraeElizkizunean lekuko hauek izan ziren: Joan Martita etxearen basoetara, baina haritzak hagaz jo gabe nez Enparangoa (Enparango jauna.) eta Joan Martinez
erortzen zen ezkurraz baliatuko zen. Gainera, Petrik Olaberrietakoa (ikus [XVI. m. (56-VIII) 8] agiria).
saldu nahi zituen ganaduak erosteko lehentasuna
izango zuen Maria Beltran Iraetak.
- 1556-VIII-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Grazian EzeErrenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joa- narro, Joan Ezenarro eta Pedro Olaskoaga (Esteban
nes Garratza, Esteban Eztiola semea eta Arroako Joan Eztiola semea ere ordezkatuz).
Etxenagusia (ikus [XVI. m. (56-VII) 17] agiria).
Zestoako alkate Joan Olazabalek auzitara eman
1556-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren zituen aipatutako laurak, men egin ez ziotelako, eta
aurrean hauek elkartu ziren: batetik Arroako Joan Artzu- Gipuzkoako korrejidoreak Andres Martinez Arozbiaga, eta bestetik, Itziarko Domingo Sorazu jostuna.
tegikoa prokuradorea izendatu zuen auzirako. Aipatutako beste hirurek ahalordea eman zieten honako
Joan Artzubiagak Domingo Sorazuri arropatan 45 hauei: Grazian Etxeandiari, Domingo Garratzari eta
errealeko zorra egin zion, eta konpromisoa hartu zuen korrejimenduko Joan Albiztur, Jeronimo Atxaga eta
Martin Martinez Jauregikoa prokuradoreei. Hauek orhurrengo abuztuaren amaierarako ordaintzeko.
dezkatuko zituzten auzian.
Obligazio-agirian lekuko debar hauek izan ziren:
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Grazian EzeAndres Ariztizabal merioordea, Joan Perez Areitzagakoa eta Domingo Arratia (ikus [XVI. m. (56-VII) narro, Joan Ezenarro eta Esteban Eztiola (ikus [XVI.
m. (56-VIII) 9] agiria).
19] agiria).

1.55. Frantziska Elolaren eta Grazian
Ezenarroren tratu eta agiriak

- 1556-XI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Grazian
Ezenarro, eta, bestetik, Gabriel Artzubiaga.

- 1556-VIII-11n, Azpeitiko Sortze Garbiaren moja
edo beaten komentuan (hirugarren ordenakoan) Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauak bertako elizkizunean gertatua idatziz jaso zuen.

San Joan Amilibia alkateak Grazian Ezenarro alkateorde izendatu zuen, eta ordura arte egin ez bazen
ere, Grazian alkateordeak bere ofizioa zintzo beteko
zuela bermatzeko fidatzailea aurkeztu zuen: Gabriel
Komentuan zeuden Sasiolako San Frantziskoren Artzubiaga, hain zuzen. Alkateordearen erruz kalterik
komentuko Joan Altzola goardianoa eta Martin Casti- sortzen bazen, beren diruaz ordainduko zuten (ikus
llo sermoilaria. Bertan ziren Maria Perez Antxietakoa [XVI. m. (56-XI) 22] agiria).
ama bikarioa ere.
- 1556-XII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriNikolas Elola zenaren Frantziska Elola alaba na- bauaren bidez, Zestoako Grazian Ezenarrok (Lekeiturala aurkeztu zen kaleko jantzian, eta meza amaitu tioko Grazia Egañaren izenean), ordainagiria eman
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106. irudia. Aizarnako
Ezenarroazpikoa.

zien Joan Urbieta zenari, honen emazteari eta Martin
Etxabe oinordekoari.
Joan Urbietak Grazia Egañari zor zion dukata Martin Etxabek ordaindu zion Grazian Ezenarrori, Domingo Aisorori (Grazia Egañaren semeari) emateko.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Martin Artazubiaga eta anaia Migel Artazubiaga (ikus
[XVI. m. (56-XII) 5] agiria).

1.56. Martin Akoabarrena, Joan Ganbara
eta Esteban Arberen agiriak

- 1556-IX-12an, Zestoako errebalean, Martin
Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek
elkartu ziren: batetik Azpeitiko Andres Otxandio maisu ferragilea (Zestoan bizi zena), eta, bestetik, Zestoako Joan Ganbara.
Andresek Joan Ganbarari obligazio-agiria eman
zion, hurrengo ekaineko San Joan egunean dukata eta
100 iltze emateko konpromisoa hartuz. Horretarako
Joan Ganbarak Andresi ezpata eman zion, eta ezpata
haren balioa zuen Andresek eman beharrekoak.

Andres Otxandiok, 25 urte bete gabea zelako, zin
egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko
- 1556-IX-6an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa hauek izan ziren: Pedro Akoa, Martin Perez Artzubiaeskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zes- gakoa eta Frantzisko Ermua zestoarrak (ikus [XVI. m.
toako Martin Akoabarrena, eta, bestetik, Zumaiako (56-IX) 11] agiria).
Gartzia Agirre.
- 1556-IX-14an, Arroan, Esteban Eztiola esGartziak Martini hezitako idi parea (bata gaztainka- kribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
ra eta bestea zuria) 17 dukatean erosi zion, beren akats Arroako Olidengo Esteban Arbe, eta, bestetik, Zuguztiekin, eta zorra hurrengo ekaineko San Joan egu- maiako Maria Joanez Etxabekoa alarguna.
nean ordainduko zion.
Zumaiako Joan Iriartek 5 kintal burdinako zorra
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro egin zion Esteban Arberi, eta honek, korrejidorearen
Akoa, Martin Indo eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. aginduz, ganaduak, behiak eta beste gauza batzuk
exekutatu egin zizkion.
m. (56-IX) 8] agiria).
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Gero, ordea, Maria Joanez Etxabekoak 5 kintal
Domenjak Bartolomeri maileguz 11 dukat eman
burdina eta auzi-gastuen 21 erreal ordaindu egin ziz- zizkion, interesik kobratu gabe, eta Bartolomek zorra
kion Esteban Arberi. Beraz, Estebanek ahalordea eta bi urteko epean ordainduko zion.
eskubidea eman zizkion Maria Joanezi, hura guztia
Joan Iriarteri kobra ziezaion.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako
Joanes Sorazu bikarioa, Esteban Eztiola semea eta
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza zes- Martin Indo (ikus [XVI. m. (56-IX) 28] agiria).
toarra eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibia eta Joan
Sarasola (ikus [XVI. m. (56-IX) 12] agiria).
1.58. Joan Ereñoren eta Martin

1.57. Maria Lopez Arronakoa, Martin
Diaz Ermukoa eta Bartolome Etxaberen
agiriak

Sorazabalen agiriak

- 1556-IX-28an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako Joan Ereño, eta, bestetik, Azpeitiko Kristobal
Potzueta.

- 1556-IX-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, herritik kanpo zebilen Grazian Ezenarrori
ahalordea eman zion Getariako Maria Lopez ArroKristobalek Joani maileguz 30 dukat eman zizkion,
nakoa alargunak.
hau da, 20 kintal burdina pletinaren prezioaren balioa
(1 kintal burdina pletina = 1,5 dukat izanik).
Zestoako Margarita Etxabek eta Isabel Iraetak zorra egin zioten Maria Lopezi, eta hura kobratzen saiaJoan Ereñok zorra bi epetan ordainduko zion Kristuko zen Grazian Ezenarro. Zordunak auzitara erama- tobali, burdinak Azpeitiko Kontzejuaren pisuraino
teko ahalmena zuen.
garraiatuta: 10 kintal hurrengo Domu Santu egunean
eta beste 10 kintal hurrengo Eguberrietan.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aisoro, Gabriel Artzubiaga eta Migel Artazubiaga (ikus
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
[XVI. m. (56-IX) 23] agiria).
semea, Grazian Etxeandia eta Gregorio Elizalde (ikus
[XVI. m. (56-IX) 35] agiria).
- 1556-IX-21ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako Martin
- 1556-XI-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriDiaz Ermukoa, eta, bestetik, Pedro izeneko debar bat.
bauaren aurrean Aizarnako Joan Ereño semea aurkeztu zen.
Pedrok Martini behi parea bere txahalekin 17
dukatean erosi zion, eta zorra Martini hurrengo EguZestoako elizetako hamarrenak jasotzeko eskubiberrietan ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
dea Donostiako Joan Idiakaitz seme adingabeak zuen.
Grazia Olazabal ama alarguna zuen tutore, eta aita
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Do- Alonso Idiakaitz komendadore zenari (Karlos V.a-ren
mingo Garratza, Martin Erandio eta Domingo Arre- idazkariari) bere garaian enperadoreak eman zion estxe-Etxenagusia hargin-maisua (ikus [XVI. m. (56- kubide hura.
IX) 27] agiria).
Donostiako Migel Idiakaitz eskribauaren bidez,
- 1556-IX-22an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- Grazia Olazabalek ahalordea emana zion Zestoako
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako Esteban Eztiola eskribauari, eta honek kudeatzen zituen aipatutako hamarrenak.
Bartolome Etxabe, eta, bestetik, Domenja Urbieta.
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107. irudia. Aizarnako
Ereñoberri.

Urte hartako hamarrenak biltzeko eskubidea Joan
Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak hartu zuen
enkantean, 84 dukat eta 4 errealean. Kopuru haren
laurdena (21 dukat eta erreala) Aizarnako Joan Ereño aitak ordaindu behar zuen, baina zor hura Joan
Ereño semeak ordaindu zion Esteban Eztiola eskribauari.

Aipatutako anaiek auzia zuten Zestoako Kontzejuarekin beren kaparetasunaz, eta ahalordea eman
zieten Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko
Kantzelaritzako prokuradoreei.

Hauek ziren korrejimenduko prokuradoreak: Pedro
Leizeta, Asentzio Zabala, Andres Martinez Aroztegikoa,
Jeronimo Atxaga, Pedro Fernandez Laspiurkoa, Joan
Beraz, Esteban Eztiolak ordainagiria, eskubidea Lopez Albizturkoa, Martin Martinez Jauregikoa, Hernan
eta ahalordea eman zizkion Joan Ereño semeari, zo- Perez Zabalegikoa, Joan Arteaga eta Joan Eldua.
rra aitari kobra ziezaion. Esteban eskribauak ez zuen
bere gain hartu kobrantza haren saneamendua egiteko
Kantzelaritzako prokuradoreak hauek ziren: Joan
ardura.
Angulo, Joan Ruiz Antezanakoa, Alonso Bilbao,
Francisco Martinez Apricanokoa, Joan Perez SalaLekuko hauek izan ziren: San Joan Amilibia alka- zarkoa, Diego Alfaro, Joan Astorga, Joan del Vatea, Gabriel Artzubiaga eta Esteban Eztiola semea lle, Frantzisko Gamarra, Diego Tristan, Gonzalo de
Oviedo, Alvar Perez de Espinadero, Francisco Salas,
(ikus [XVI. m. (56-XI) 10] agiria).
Agustin Burgos, Gonzalo de la Concha?, Joan Olabe- 1556-X-9an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- rria eta Gregorio Trezeño.
bauaren aurrean Martin Sorazabal eta Joan Sorazabal
anaiak (Joan Sorazabal eta Maria Sorazabalen leAipatutako prokuradoreek, beren ahalordeaz, Sorazabalgo anaiak auzitan ordezkatu egingo zituzten.
gezko semeak) azaldu ziren.
Martin eta Joan Sorazabal, beren legezko anaia PeAgirian lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeantri Sorazabal, Migel Sorazabal eta Joanes Sorazabalen dia, Grazian Ezenarro eta Martin Intxaurregi (ikus
ordezkari ere baziren.
[XVI. m. (56-X) 5] agiria).
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1.59. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren
tratu eta agiriak
- 1556-X-9an, Lasaon, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Joan Legardaren
Ana Arretxe alarguna, eta, bestetik, Maria Nikolas
Zabala-Lasao alarguna.

eman ziezaion. Gainera Ana Arretxe saldutako ondasunen saneamenduaz arduratuko zen. Saldutako
ondasunak ez ziren zergaz, zentsuz, maileguz edo
elizako urteurrenez zorpetuta edo lotuta geratu. Ana
Aretxe arduratuko zen Legardatxiki etxeko hildakoen
alde urteurrenak egiteaz.

Gainera Ana Arretxek beste ondasun batzuk ere
Ana Arretxe bere seme-alaba Frantzisko Legarda bazituen bereak. Zestoako hiribilduan etxea zuen.
eta Katalina Legarda adingabeen tutore zen. Tutore Mugakide hauek zituen: Ana Mendiolaren etxea eta
gisa eta seme-alaben izenean, Maria Nikolas Zabala- Sebastian Artigarena izandako etxea, Bergazelaian
Lasaori Aizarnako Legardatxiki baserria saldu zion. sagastia zuen, Esteban Eztiolaren eta Grazia EgaBaserriak bereak zituen lursailak, sagastiak, gaztaina- ñaren (Andres Etxanizen emaztearen) sagastien ondoan.
diak eta prestazioko zuhaitzak.
Lur haiek mugakide hauek zituzten: Zabala etxearen lurrak, Legardaaundi baserriaren lurrak eta Egañara zihoan bidea. Pagaldazurin gaztainadia zuen, eta
prestazio-lurra ere bai.

Ana Arretxek zin egin zuen salerosketa-agirian
agindutakoa bete egingo zuela.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Martin Uhegun eta Iñigo Otaegi (ikus [XVI. m. (56X) 4] agiria).

Saldutako ondasunak 88 dukatean balioetsi zituzten Aizarnako Bizente Ezenarrok eta Errezilgo Joan
Zabala zurgin-maisuak. Maria Nikolasek prezio osoa
- 1556-XI-25ean, Aizarnan, Esteban Eztiola esordaindu zion Ana Arretxeri.
kribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao aurkeztu zen, hau da, Martin Gartzia Lasaokoaren alarAna Arretxek ahalordea eman zion Joan Igartza guna eta Joan Gartzia Lasaokoa zenaren ama eta oinmaisuari, baserria bere ondasunekin Maria Nikolasi ordeko unibertsala.

108. irudia. Lasaoko
ermitako armarria.
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Ahalordea eman zion Sevillan kalonje zen Antonio
Lizarrarats zestoarrari. Hondarribikoa zen eta Sevillan
bizi zen Antso Alkizari Maria Nikolasentzat semeak
utzitako zilarrezko 120 peso kobratuko zizkion. Joan
Gartzia semearen testamentu originala, urrea, zilarra,
agiriak, liburuak, etab. ere jasoko zituen Antonio Lizarraratsek, bai Sevillan eta bai Indietako Panaman,
Nombre de Diosen eta beste edonon utzitakoak.

ren: batetik, Zestoako Gregorio Elizalde, eta, bestetik,
Azpeitiko Domenja Mendiola.

Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Joanes Amilibia eta Esteban Sara (ikus [XVI. m. (56-XI)
32] agiria).

Agirregoikoa baserriaren errentamendu-kontratua
eta obligazio-agiria baliogabetzat eman zituzten, eta
elkarren artean egun hartara arte izandako tratuen
kontuak ere egin zituzten. Beraz, elkarri ordainagiria
eman zioten.

Gregoriok eta Domenjak, ezkongabe izanik, Zestoako Joan Elizalde seme naturala izan zuten. Gero
Indietara joan zen semea, eta han Santo Domingo aldean hil zen. Gregoriok eta Domenjak akordioa egin
zuten semeak utzitako ondasunak erdi bana izan zitezen. Elizako hileta eta elizkizunetako gastuak ere erdi
Antonio Lizarraratsi ahalmena eman zion Maria bana ordainduko zituzten aitak eta amak. Domenja
Nikolasek, Joan Gartzia semearen testamentu-betearazle Mendiolak zin egin zuen akordioan erabakitakoa bete
gisa Antso Alkizak izandako tratuen kontuak egiteko. egingo zuela.
Kontuak eginda, Antso Alkiza aske geratuko zen, eta
Antonio Lizarraratsek egingo zituen kobrantzak.
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Fernandez
Olazabalgoa lizentziatua, Joan Ibañez Zubiaurrekoa
Kontuak egiteko Antonio kalonjeak kontulariak eta Martin Zubiaurre (ikus [XVI. m. (56-X) 17] agiria).
izendatu ahal izango zituen, eta desadostasunak arbitro epaileen esku utzi ahal izango zituen.
- 1556-XI-1ean Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxean- Olazabal zurginaren Ana Mendiola emaztea, eta, besdia, Joanes Amilibia eta Esteban Sara (ikus [XVI. m. tetik, Isabel Iraeta.
(56-XI) 31] agiria).
Isabelek Anari 7 dukateko zorra ordaindu zion, eta
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren bien artean egun hartara arte izandako tratuen konbidez Maria Nikolas Zabala-Lasaok ahalordea eman tuak ere egin zituzten, eta Anak Isabeli ordainagiria
zien Sevillan bizi ziren Antonio Lizarrarats kalonjeari eman zion.
eta Hondarribiko Antso Alkizari.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza,
Joan Gartzia Lasaokoa zenaren ama eta oinorde- Domingo Lizarrarats ikaslea eta Gabriel Artzubiaga
ko Maria Nikolas izanik, ahalordea zutenek Sevillako (ikus [XVI. m. (56-XI) 1] agiria).
Alvaro Pinto merkatariari urrezko 80 peso kobratzen
saiatuko ziren, eta Joan Gartziak Alvarorekin izan zi- 1556-XI-3an Zestoan, Esteban Eztiola eskribauatuen gainerako tratuen kontuak ere egingo zituzten. ren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Debako BartoAuzitara jotzeko ahalmena ere bazuten.
lome Plazaola, eta, bestetik, Debako Anton Arraskaeta.

1.60. Gregorio Elizalde, Isabel Iraeta eta
Bartolome Plazaolaren tratu eta agiriak
- 1556-X-24an, Zestoako errebalean, Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek azaldu zi-

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Martin Perez Lilikoa eta Joan Ezenarro (ikus
[XVI. m. (56-XI) 5] agiria).
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1.61. Joan Egia, Maria Arrazola eta
Grazia Etorraren agiriak
- 1556-XI-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aiako Martin Egia (Araizko? burdinolako olagizona), eta Joan
Lopez Sustaetakoa? fidatzailea, eta, bestetik, Debako
Martin Gartzia Leizaolakoa.
Martin Egiak obligazio-agiria eman zion Martin Gartzia Leizaolakoari, honi erositako hauspoen
prezioaren azken zatia (39 dukatekoa) bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz. 20 dukat hurrengo
ekaineko San Joan egunean ordainduko zizkion, eta
19 dukat hurrengo Eguberrietatik urtebetera.
Martin Egiak hipotekatu egin zituen hauspoak
Martin Gartziari zor osoa ordaindu arte.
Lekuko hauek izan ziren: Azkoitiko Martin Agirre
eskribaua, eta Zestoako Martin Indo probestuordea
eta San Joan Amilibia alkatea (ikus [XVI. m. (56-XI)
15] agiria).
109. irudia. Iraetako eliza.

- 1556-XI-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Zumaiako Idiakaitz-Lilikoa lizentziaturaren alargunari) eta seme
Azkarate baserrian bizi zen Maria Arrazola eta bere San Joan Idiakaitzi saldu zizkieten. Haien prezioa bi
seme Joaniko Arrona, eta, bestetik, Maria Perez Al- adituk balioetsiko zuten.
tzolaraskoa (edo Arronakoa) eta bere seme San Joan
Perez Idiakaizkoa.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Gabriel Artzubiaga, Joanes Garratza apaiza eta Domingo Lizarrarats
Joaniko Arrona, hain zuzen, Joan Arrona zenak ikaslea (ikus [XVI. m. (56-XI) 16] agiria).
ezkontzatik kanpo izandako semea zuen, eta hark
auzia izan zuen Joan Arronaren oinordekoekin, ama
- 1556-XI-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritutore zuelarik (ikus ZESTOAREN HISTORIA (1) bauaren bidez Grazia Etorrak (Joan Olazabalen alarCDko X. ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko gunak) ahalordea eman zion Domingo Baltzolari.
1.12. Joaniko Arrona eta Joan Fernandez Arreitzakoaren arteko auzia. 50-52. or. atala).
Domingok bere ahalordeaz, Graziarentzat senar
zenak utzitako ondasunetatik zegozkion diru, arropa
Dena den, Bergaran ezkondu zen Joaniko Arrona eta gainerako gauzak kobratu eta bereganatuko zituen.
gazteari Zestoako Ariztondo eta Errementari etxeen
ondasunetatik seirena zegokion. Auzi bidez irabaziLekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza eta Mitako ondasun haiek, Maria Arrazolak eta semeak Zes- gel Legarra apaizak, eta Jakobo Gesalaga (ikus [XVI.
toako Maria Perez Altzolaraskoari (San Joan Perez m. (56-XI) 25] agiria).
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1.62. San Joan Perez Idiakaizkoaren eta
Joan Anton Ermuaren agiriak
- 1556-XI-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Altzolarasko San Joan Perez Idiakaizkoa
azaldu zen, ama Maria Perez Altzolaraskoaren ordezkari ere izanik.

Joaniko Arronak eta Maria Arrazola ama eta tutoreak Joanikori aita Joan Arrona zenak utzitako ondasunen seirena eman zien San Joan Perezi eta Maria Perez
amari. Esteban Eztiola eskribauak ere ondasun haiek
bereganatuak zituen enkantean exekutatu ondoren.
Ahalordea zutenek ondasun haiek bereganatu eta
errentan maizterrei ematen saiatuko ziren, San Joanen
eta bere amaren izenean.

Zestoako Joaniko Arronari aita Joan Arrona zenaren ondasunetatik seirena zegokion. Joanikok eta ama
Maria Arrazolak, ordea, Esteban Eztiola eskribauari 6
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
dukateko zorra eta 2 dukateko auzi-gastuak egin ziz- Joan Urteaga eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m.
kiotelako, ondasunak exekutatu egin zituzten.
(56-XI) 30] agiria).
Hala ere, San Joan Perezek konpromisoa har- 1556-XI-24an, Zestoako Artigabekoan, Esteban Eztiotu zuen 8 dukateko zorra Estebani hurrengo urteko la eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Martin
abuztuan, Andre Mariaren egunean, ordaintzeko.
Gorriaran errementaria, eta, bestetik, Joan Anton Ermua.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Martinek Joan Antoni zaldi arrea (bere ageriko eta
Migel Artazubiaga eta Joan Urteaga (ikus [XVI. m. ezkutuko akats guztiekin) erosi zion 7 dukatean. Mar(36-XI) 27] agiria).
tinek zorra bi epetan ordainduko zuen: erdia 1557.
urteko ekaineko San Joan egunean, eta beste erdia
- 1556-XI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1557ko azaroko San Martin egunean.
bauaren bidez, Altzolarasko San Joan Perez Idiakaizkoak, ama Maria Perez Altzolaraskoaren ordezkari
Lekuko hauek izan ziren: Martin Perez Lilikoa,
ere izanik, ahalordea eman zien Zestoako Grazian Joanes Garratza apaiza eta Joan Ezenarro (ikus [XVI.
Ezenarrori eta anaia Joan Ezenarrori.
m. (56-XI) 29] agiria).

110. irudia.
Arroaerrekako
Ermuaren aurriak.
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1.63. Maria Egibar, Joan Akertza eta
Domingo Erretzabalen agiriak

netan mantenua eman zion, eta horretan beste 4 erreal
gastatu zituen. Gastu haiek guztiak eliztarrek ordainduko zituzten azkenean.

- 1556-XI-27an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arizmendiko Maria Egibarrek ordainagiria
eman zien Joan Egibar zenari eta bere oinordekoei.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
Arretxe lizentziatua (Aizarnako erretorea), Domingo
Aisoro eta Lazaro Aranberri.

Joan Egibarrek bere testamentuan aginduta, Maria
Egibarri 8 dukat ordaindu zizkioten. Lehenago Maria
Azkenik, Martin Otxoa eskribauak idazpena ipini
Egibarrek beste 23,5 erreal ere kobratuak zituen, eta zuen bere 1556. urteko agiriak biltzen zituen liburuaJoan Egibarren ondorengoei ordainagiria eman zien. ren amaieran, liburuko orriei buruz zenbait xehetasun
emanez (ikus [XVI. m. (56-XII) 14] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Martin Gorosarri eta Joan Azpiazu (ikus [XVI. m. (56-XI) 1.64. Martin Zubiaurre, Ramos
34] agiria).
Edarritzaga eta Fernando Sorazabalen

agiriak

- 1556-XII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako - 1556-XII-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriPedro Akoa, eta, bestetik, Arroako Joan Akertza.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Martin
Zubiaurre nagusia (Akoabarrenekoa, Akoako EnpaBiek egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen randi baserriaren jabea), eta, bestetik, Anton Aizarna
kontuak egin zituzten, eta Joanek 12 dukat ordaindu maizterra.
zizkiolako, Pedrok ordainagiria eman zion.
Martin Zubiaurrek Antoni ganadu hau eman zion:
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza, 5 behi beren txahalekin eta zezena, eta ahuntz-azienEsteban Eztiola semea, Grazian Etxeandia eta Pedro dako 15 buru, handi eta txiki. Jakobo Gesalaga eta
Joan Martinez Akoakoa adituek balioetsi zituzten.
Zubiaurre (ikus [XVI. m. (56-XII) 7] agiria).
Behi-aziendak 48 dukat balio zuen, eta ahuntz-azien- 1556-XII-17an, Iruñean, Martin Otxoa Arizton- dak 7 dukat eta erreala.
dokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: bateAnton Aizarnak ganadu hura errenta-kontratuaren
tik, Zestoako Domingo Erretzabal maisua, eta, bestearabera haziko zuen. Lekuko hauek izan ziren: Estik, Bidaniko Joan Larrarte maisua.
teban Eztiola semea, Domingo Baltzola eta Grazian
Joanek Domingori obligazio-agiria eman zion, Ezenarro (ikus [XVI. m. (56-XII) 17] agiria).
hurrengo Pazko garizumakoan 14 dukat ordaintzeko
- 1556-XII-28an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauakonpromisoa hartuz.
ren aurrean hauek bildu ziren: batetik Arroako Joan
Bidaniko elizan egindako lanei buruz desados- Etxeandia, eta, bestetik, bertako Ramos Edarritzaga.
tasunak zituzten Joan Larrarte maisuak eta elizako
Elkarren artean izandako tratuen kontuak egin zierretore eta eliztarrek. Domingo Erretzabal aukeratu
zuten elizan egindako lanen balioespena egin zezan. tuzten, eta Joan Etxeandiak ordainagiria eman zion
Ondoren Iruñeko elizbarrutiko bikario nagusiak agin- Ramos Edarritzagari, lekuko hauek izanik: Domingo
dua eman zion Joan Larrarteri, 14 dukatak Domingori Arretxe-Etxenagusia, San Joan Amilibia eta Domingo
ordain ziezazkion. Gainera Domingo maisuari 6 egu- Goiatz (ikus [XVI. m. (56-XII) 23] agiria).
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111. irudia.
Arroaerrekako
Ibarrola.

- 1556-XII-28an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik
Arroako Fernando Sorazabal, eta, bestetik, bertako
Joan Bunoa (burdinoletako mazolari nagusia).

barne) egin zituzten, eta Martinek zor osoa ordaindu
zuen. Beraz, Joanek Martini ordainagiria eman zion.

Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arretxe-Etxenagusia, Joan Akertza eta San Joan Amilibia (ikus
Fernandok Debako Kontzejuari eta beste zenbaiti [XVI. m. (56-XII) 26] agiria).
erositako basoak zeuzkan, eta haiek Joan Bunoari saldu zizkion. Gero elkarren artean ordura arte izandako
- 1556-XII-30ean, Arroan, Esteban Eztiola eskritratuen kontuak egin zituzten. Joan Bunoari 9 dukate- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Debako
ko zorra agertu zitzaion, eta kopuru hura Fernandori Joan Bunoa, eta, bestetik, Domenja Ermua arroarra.
hantxe ordaindu zion. Beraz, Fernandok Joani ordainagiria eman zion.
Domenjak Gipuzkoatik kanpo zebilen Kristobal
Goienetxea senarraren ahalordea zuen, eta Maria
Lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu (Arroako Goienetxea amaginarrebaren ordezkari ere bazen.
bikarioa), Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako
San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (56-XII) 25] agiria).
Domenjak Joani bi zezenko eta behia saldu zizkion
11 dukatean. Balioespena Arroako Domingo Etxena1.65. Joan Zigaranen, Domenja Ermuaren gusiak eta Joan Zugastik egin zuten. Joan Bunoak orduantxe ordaindu zuen prezio osoa.
eta Andres Arantzaren agiriak
Haietako 10 dukat arbitroek emandako epaia be- 1556-XII-28an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik tetzeko izango ziren, Kristobal Goienetxeak eta MaArroako Martin Ibarrola, eta, bestetik, Debako Joan ria amak Martin Perez Olidengoari eta Maria Goikoetxeari zor zizkietelako.
Zigaran, bere anaia Pedro Zigaran ere ordezkatuz.
Ondoren, Joan Bunoak lehen aipatutako bi zezenkoak
Egun hartara arte bi aldeen artean izandako tratuen
kontuak (Martinek Pedro Zigarani erositako idi parea eta behia Domenjari eman zizkion, 6 urtez erdi bana
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Arroako Goienetxean haz zitzan. Seigarren urtearen
amaieran Domenjak Joan Bunoari 5 dukat eman beharko
zizkion, ganaduaren etekin eta ugalketetatik aterata. Gainera, hurrengo martxoaren amaiera baino lehen, behia
txahalarekin emango zion, haiek ere erdi bana haz zitzan.

Lehenago bi aldeek Zumaiako Joan Arbestain
eskribaua eta Pedro Altzolarats arbitro epaile izendatu zituzten, eta Joan Sorazu apaiza zen hirugarren arbitroa. Arbitroek epaian aginduta, Domenja Ermuak Maria Perez Olidengoari 10 dukat eta
ohea eman zizkion, eta Maria Perezek Domenjari
Arroako Goienetxen hartutako ganadua hipotekatuta ordainagiria.
geratuko zen 6 urteak igaro arte, eta ganaduaren saneamendua eta bermea gauzatzeko era ere erabaki zuten.
Lekuko arroar hauek izan ziren: Joan Perez AreiDomenjak behar bezala zainduko zuen ganadua, eta bere tzagakoa, Joan Zugasti eta Domingo Etxenagusia
erruz egindako kaltea halako bi ordaindu beharko zuen. (ikus [XVI. m. (56-XII) 30] agiria).
Senarra kanpoan zelako eta emakume ezkondua
- 1556-X-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizelako, Domenja Ermuak zin egin zuen agiriak zioena bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Tolosaberak, senarrak eta amaginarrebak bete egingo zutela. ko Joan Fernando Soro, eta, bestetik, Debako Andres
Arantza.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Igartza, Esteban Luberriaga eta Joan Perez Areitzagakoa, eta ZesAndresek Joan Fernandori hezitako idi parea 27
toako Lazaro Bunoa (ikus [XVI. m. (56-XII) 29] agiria). dukatean erosi zion, bere akats guztiekin. Andresek
zorra bi epetan ordainduko zion: erdia hurrengo aza- 1556-XII-30ean, hau da, egun eta leku berean, roko San Martin egunean, eta beste erdia handik urEsteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu zi- tebetera. Andres Arantzak hipotekatu egin zuen idi
ren: batetik, Arroako Maria Perez Olidengoa (Martiz parea zor osoa Joan Fernando Sorori ordaindu arte.
Luberriagaren alarguna) eta Esteban Luberriaga semea, eta, bestetik, Domenja Ermua, hain zuzen KrisObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Estetobal Goienetxea senarra eta Maria Goienetxea ama- ban Eztiola semea, Martin Artzubiaga eta Martin Indo
ginarreba ordezkatuz.
(ikus [XVI. m. (56-X) 10] agiria).

112. irudia. Arroagoiko
Etxenagusia.
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113. irudia. Azkoitiko
udaletxea.

1.58. Gipuzkoako Batzarrak, etab.

Debako Kontzejua kexu zen Martin Beristainek
eragindako lanak gaizki zeudelako. Martin Beristaini
Gipuzkoan 1556. urtean Azkoitiko Basarten Batzar zigorra ezartzea eskatu zuen.
Berezia egin zuten otsailaren 10ean. Zestoako prokuBatzarrak Joan Lopez Agirrekoa eta Antonio Esradore Domingo Amilibia eskribaua eta Joan Olazatanga izendatu zituen gaia aztertu eta erabaki egokiebal izan ziren.
na har zezaten.
Sei urtez frantziarren aurka gerra-giroan omen ziIraetatik Urbietara eta Ibañarrietatik Beduarako
ren gipuzkoarrak, Hondarribia eta Donostia itsasotik
eta lehorretik defendatu beharrean. Ogia eta janariak galtzadei buruzko arazoak Jose Estensorok aztertu eta
garesti omen zeuden, Gipuzkoako merkatariei lapu- erabakia hartuko zuten.
rretak egiten zizkietelako. Erregeari laguntza eskatu
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandadezioten.
alkatea aurkeztu zen. Probintziaren aginduz BartoloHurrengo Gipuzkoako Batzar Nagusiak Ordizian me Loiolari sukaldekako zerga kobratu ziolako sortuegin ziren, apirilaren 18tik 28ra bitartean. Joan Ola- tako arazoaren berri eman zuen.
zabal izan zen Zestoako prokuradore. Bertan korrejiBigarren Batzar Nagusiak Azkoitian ospatu ziren,
doreak Zestoari eta beste zenbait herritako Kontzejuei
azaroaren 14tik 24ra. Zestoako prokuradore San Joan
20 dukat ordaintzea agindu zuen.
Amilibia eta Pedro Zubiaurre izan ziren.
Gipuzkoako galtzadei buruz lehenago Zestoako
Pedro Zubiaurrek zioenez, San Joan Amilibiak ez
Batzarretan hartutako erabakiez eta egindako lanez
informazioa eskatu zuten. Martin Beristainek, Az- zuen Batzar haietan egon behar, Zestoako prokuradopeitiko Batzar Nagusietan Debako parteko (Iraeta rea beti hiribildukoa izan zelako, eta ez Aizarnakoa.
inguruko) galtzadei buruz informazioa luze eta zabal Mantxola lizentziatuak aztertuko zuen arazoa gero
erabakia hartzeko.
eman zuen.
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Adierazi beharra dago Leintz haraneko jurisdikzioa
Ondoren, Zestoako bi prokuradoreek Probintziako
igorpen-alkate Zestoako Domingo Amilibia eskribaua Oñatiko kondeak 1556. urtera arte gorde zuela; baita Gatzagako hiribildura eta Gaztelara zihoazenen bidesaria ere.4
izendatu zuten.
Joanes Areitzaga gure ustez marinel zestoarra
zen, Espainia Berrian (Mexikon) 1555. urtean hila
(ikus [XVI. m. (55-V) 19] agiria). Lehenago preso
hartu zuten Korsikan Frantziako erregearen soldaduek, Italiara zihoala, eta galeretan ibili ondoren askatu egin zuten. Horren ondorioz eskea egin zieten
Batzarrei ohiko 5.000 maraiko laguntza eman ziezaioten.3

Bestalde, esan dezagun 1491. urtean jaio zen Inazio Loiolakoa santua Erroman urte hartan (hau da,
1556. urtean) hil zela.5
1556. urteko irailean Karlos V.a enperadorea itsasoz Laredora etorri zen, Yusteko monastegira erretiratzeko. Bizkaiko Bertendona itsasontzian egin zuen
bidaia. Itsasontzi berean lehenago bidaia egina zen
Ingalaterrara Felipe II.a semea.

Zestoako Kontzejuak urte hartan Batzarretarako
Argitu beharra dako 1556. urtean Gipuzkoako arahalordeak prokuradoreei emateko egindako bilerak,
madaren kapitain jeneral Luis Carvajal jauna zela.6
ikus liburu honetako 1.4.5. atalean.
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