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1. 1555. URTEA
1.1. Zestoarren eta ingurukoen testamentu
eta kodizilioak
1.1.1. Grazia Gorosarriren testamentua

Grazia Gorosarrik bere gainerako ondasunen oinordeko seme Martin Gorosarri-Arrona izendatu zuen.
Semea 25 urte bete baino lehen hiltzen bazen, oinordeko Martin Gorosarri anaia izango zen.

Martin Gorosarri-Arrona ezkontzen zenerako,
-1555-III-6an, Aizarnan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren bidez Gorosarribarrena baserriko Grazia Martin Gorosarrik 2 ahuntz agindu zizkion.
Gorosarrik testamentua egin zuen.
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Joan
Hiltzen zenean Aizarnako elizan Gorosarri Aranburu alkatea, Martin Indo probestuordea eta Doetxearen hilobian ehortziko zuten, eta Martin Go- mingo Zatarain.
rosarri anaiak han egingo zizkion bere hiletak eta
elizkizunak.
Ondoren, leku berean, Domenja Gorosarrik bere
seniparteari uko egin zion, anaia Martin GorosarriLimosna hauek utzi zituen: Aizarnako elizari 2 ren alde, honek ordura arte egin zizkion mesedeen
erreal; Zestoako elizari erreala; Aizarnako plazako truke.
santutxoari erreala, bertako lanpararentzat; Santa Engrazia ermitari erreala; kristau gatibuak askatzeko
Lekuko Joan Aranburu, Martin Indo eta Joan Egaerreala; eta garbitokiko arimentzat erreal erdia. Aizar- ña izan ziren (ikus [XVI. m. (55-III) 5] agiria).
nako elizako erretoreak 30 meza emango zituen Graziaren arimaren alde.
1.1.2. Fernando Olazabalen testamentua
Grazia Gorosarrik 16 dukat kobratzeko zeuzkan
Domingo Arronaren oinordekoarengandik. Lasaoko
andreak 4 dukat zor zizkion, eta haiek Martin Gorosarri anaiak kobratuko zituen, Graziaren arimaren
aldeko elizkizunetarako. Bestalde, Martin Zuube
“Arotzarte”k dukata zor zion.

- 1555-IV-2an, Zestoako Lizentziadokoa izeneko
etxean, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Fernando
Olazabal medikuak testamentua egin zuen.

Hiltzen zenean Zestoako elizako hilobian, guraso
eta arbasoak zeudenean, ehortziko zuten. Han egingo zizkioten hirurrena, bederatziurrena, urteurrena
Grazia Gorosarrik, Martin Gorosarri-Arrona seme eta gainerako elizkizunak. 30na “requiem” meza
naturala izan zuen Domingo Arrona zenarekin, eta hiru aldiz emango zituzten Zestoako elizan bertako
hari hauek utzi zizkion: ohe osoa eta kutxa zaharra. apaizek.
Domenja Gorosarri ahizpari oihalak utzi zizkion,
eta haiekin Martin Gorosarri-Arrona seme naturalari
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askaarropak egingo zizkion.
tzeko erreala; Zestoako elizari dukata; Aizarnako elizari 2 erreal; eta Santa Engrazia ermitari erreal erdia.
Grazia Gorosarrik bere senipartea kobratu gabe
zeukan, eta horrez gain beste 7 dukat ere bai, amari
Fernando Olazabal medikuak Joan Perez Idiakaitzmaileguz utzi zizkiolako. Hura guztia anaia Martin Lilikoa zenari 24 dukateko zorra egin zion, baina
Gorosarriri eman zion, honek ordura arte egindako gaixotasuna sendatzen egindako lanagatik 12 dukat
mesedeengatik.
deskontatu egin behar zitzaizkion.
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1. irudia. Debako
Olazabalgoiko
ganadutegia.

Pedro Olazabal semeak eta Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak (seme zaharrenak) akordioa
lortu behar zuten Pedroren seniparteaz. Fernando aitak zioenez, Zestoako hiribildua erre zenean altzari,
diru eta zilarrak galdu egin zituen, eta komeni zen bi
anaiak seniparteaz ados jartzea.
Ondoren Fernando Olazabalek bere zordunak
eta kobratzeko zituen zorrak izendatu zituen: Maria
Anton Indo, dobloia, koroa eta 6 erreal (seme lizentziatuak ahalordea zuen kobratzeko); Martin Ibañez
Amilibikoaren ondorengoak, dobloia; Domingo
Aranguren (Gallariko maizter izandakoa), 6 dukat;
Ana Errezustaren ondorengoak, 2 dukat (bat Pedro
Agirre harakinari emana eta bestea Usurbilgo Ganboarekin zuen auzirako emana); eta Domingo Aranguren, Esteban Eztiolaren aurrean egindako agirien
arabera.

Fernando Olazabal medikuak zioenez, Esteban
Eztiolari ahalordea eman zion Joan Zelo? zilarginari
dirua kobratzeko (Martin Lizasori zorra egin ziolako).
Esteban Eztiolak tratu haien kontuak zeuzkan.
Bestalde, Fernandok 12 dukat kobratzeko zeuzkan
San Joan Idiakaitz batxiler zenaren ondorengoei.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Maria Larretxe emaztea, Joan Fernandez Olazabalgoa
seme eta lizentziatua, eta honen emazte Maria Lasao.
Joan Fernandez lizentziatuari bere ondasunen herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion. Lehenago egindako testamentu eta kodiziloak baliogabetu
egin zituen.

Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Grazian
Etxeandia, Grazian Ezenarro, Esteban Eztiola semea,
Fernando medikuaren beste zordun eta zor batzuk eta Joan Arano (ikus [XVI. m. (55-IV) 1] agiria).
hauek ziren: Pedro Agirre harakina, 1.811 marai lau
aharigatik (Domingo Indo eta Kristobal Indo lekuko 1.1.3. Maria Martinez Erletekoaren testamentua
izanik); Martin Saustin, 7 dukat; Artzabal deiturako
bat, 6 dukat, ezpata-kolpez zauritu zutenean senda- - 1555-IV-27an, Itziarko Erletegigoikoa etxean, Maria
tzeagatik; eta Joan Martin Indoren Lopez Narruon- Martinez Erletekoak (Domingo Erleteren alargunak)
dokoa suhia, dukat bat, seme edo alabari bularra erre testamentua egin zuen, Zestoako Domingo Amilibia
zitzaionean sendatzeagatik.
eskribauaren bidez.
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Maria Martinez gaixo zegoen ohean, eta hiltzen
Maria Martinez Erletekoaren seme Domingo Erlezenean Itziarko elizan ehortziko zuten, Erlete etxea- te zenak Hernaniko edo Aiako pertsona bati 4 dukat
ren hilobian. Bertan egingo zizkioten hiletak eta eliz- zor zizkion, eta hartzekoduna azalduz gero, ordaindu
kizunak.
egingo zioten zorra. Debako apaizei dukat bat emango zieten, etab.
Maria Martinez Erletekoak limosna hauek eman
zituen: gatibu kristauak askatzeko, 2 erreal; Itziarko
Testamentuan lekuko debar hauek izan ziren: Marelizari, zekor bat eta dukat bat; Itziarko Sorazun ku- tin Uzkanga (Itziarko bikarioa), Gartzia Zugasti, Joan
txatik lapurtu zizkioten diruak eskuratuz gero, Itziarko Altsasu eta Migel Urdiain (ikus [XVI. m. (55-IV) 14]
elizari beste 5 dukat; Debako elizari, dukat erdia; Sa- agiria).
siolako San Frantzisko komentuari, dukata; Arroako
San Esteban elizari, 2 dukat (Maria Perez Antsorre- 1.1.4. Katalina Ipintzaren testamentua
gikoaren anaia Joan Areitzaga zenak zor zizkionak);
Elorriagako San Sebastian elizari, 2 erreal; Debako - 1555-V-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauajurisdikzioko eliza eta ermita bakoitzari, erreal bana; ren bidez, Katalina Ipintzak (Esteban Artazubiagaren
eta Itziarko ospitaleari erreal bat eta ohe-jantziak.
alargunak) testamentua egin zuen.
Itziarko elizan hiru aldiz 30 meza emango zituzten
Hiltzen zenean Zestoako elizan ehortziko zuten,
Maria Martinezen arimaren alde.
senar zena eta arbasoak lurperatuta zeuden hilobian.
Han egingo zizkioten ohiko hiletak eta elizkizunak.
Ondoren Maria Martinez Erletekoak kobratzeko zituen zorrak zerrendatu zituen. Hauek ziren zordunak eta
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askazorrak: Areitzagagoieneko Joan Areitzagaren oinorde- tzeko, erreala; Zestoako elizari, dukat erdia; Aizarnako
koek, 6 dukat ikatzengatik; Maria Joan Gaintzak, 4 dukat; elizari erreala; eta Santa Engraziako ermitari, erreala.
Iñigo Ruizen ilobek (Santiagoko serorek), 9 dukat ken 4
erreal (Sebastian Arriola eskribauak egindako obligazioZestoako elizan Katalinaren arimaren alde 4 aldiz
agiriaz); Bizente Sorazuk, 12,5 dukat, etab.
30 meza emango zituzten: Joanes Garratzak 60 meza,

2. irudia. Ipintza
baserria (desagertua).
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Domingo Urbietak 30 meza eta Antonio Lizarrarats
bikarioak 30 meza.

saroeko ganaduak bestek eskainitako prezioan erosteko lehentasuna izango zuen.

Dukat erdiarekin mezularia Beizama eta Bidania
Iruresaroeko maizterraren Joan semeak, Agerren
arteko Santa Marina elizara joango zen, eta han meza zegoenak, errentan zeukan Iruresaroeko Saletxea, eta
atera eta limosna emango zuen.
zezenkoa zor zion Katalinari, eta bi anega gari ere bai
Saletxearen errentagatik.
Katalina Ipintzak zioenez, Esteban senarrak eta
biek etxea eta ondasunak San Joan Artazubiaga seAna Arretxe ilobak 5 dukat zor zizkion Katalina
meari dohaintzan eman zizkioten, Maria Perez Ola- Ipintzari, baina 2 deskontatu egin zizkion.
zabalgoarekin ezkondu zenean. Horregatik San Joan
semearen alaba oinordekoak egin behar zizkion KataKatalinak testamentu-betearazle hauek izendatu
lina Ipintzari ohiko hiletak eta elizkizunak.
zituen: Joanes Garratza apaiza, Blas Artazubiaga eta
Ana Arretxe (Joan Legardaren emaztea). Ahalordea
Dohaintza-kontratuaren arabera, San Joani eman- eman zien behar ziren ondasunak saltzeko.
dako ondasunen gozamenaren erdia Katalinarena zen,
eta ganaduena ere bai. Errezilgo Iruresaroeko ganaTestamentuan oinordeko unibertsal Ana Artazuduen laurdena Katalinarena baino ez zen.
biaga iloba izendatu zuen, San Joan Artazubiaga semearen eta Maria Perez Olazabalgoaren alaba.
Zestoako elizan zeuden Akertzako, Urbietako eta
Artigako serorei, bakoitzari imina garia eman zien. ZesBaliogabetu egin zituen lehenago egindako beste
toako elizari landutako kotoizko bi zapi eman zizkion.
testamentu eta kodizilo guztiak.
Katalina Ipintzak bere iloba Katalina Legardari
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren:
(Ana Arretxeren alabari) soinekoak eta kapak eman Domingo Garratza, Esteban Eztiola semea, eta Martin
zizkion. Ana Arretxeren Maria ilobari kapa txikia Zubiaurre (ikus [XVI. m. (55-V) 18] irudia).
eman zion. Joan Legardaren emazte Ana Arretxeri
ohe-jantziak eman zizkion.
1.1.5. Joan “Gorri” Lizasoetaren testamentua
Katalina Arretxe zenaren seme Joanikori soineko
beltza eman zion arroparen bat egin zezan.
Maria Perez Ipintzakoak (Katalinaren ahizpak) 4 dukat
zor zizkion Katalinari, baina zorra barkatu egin zion.

- 1555-VI-11n, Aizarnako Ibarran, Joan “Gorri” Lizasoetak Esteban Eztiola eskribauaren bidez testamentua egin zuen.
Hiltzen zenean, Aizarnako elizan Lizasoeta Ormaetxearen hilobian ehortziko zuten, bere emazte zenaren ondoan. Nikolas Lizasoeta semeak egingo zizkion hiletak eta elizkizunak, Nikolas ezkondu zenean
egindako kontratuaren arabera.

Katalinak Zestoako Domenja Eginori 7 dukat zor
zizkion, San Joan Artazubiaga semea bizi zela ogitan
eta dirutan hartu zizkiolako. Maria Lilik, berriz, 10
erreal zor zizkion Katalina Ipintzari, eta Mariak behartsuei ogia emateko erabiliko zituen.
1.1.5.1. Ongintzarako legatuak

Katalinak Maria Olidenen senar Joan Aranori 4 Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askatzeerreal zor zizkion, sagastiak aitzurtu zituelako. Kata- ko, 2 erreal; Aizarnako elizarako kaliza, bere esmalte,
lina Ipintzaren oinordekoak, nahi izanez gero, Irure- urreztadura, etab. zituena, zegoen onenaren parekoa
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teta, dukata; Domingo Gorriaran, 7 txanpon; Martin
mazukaria, 5,5 ferra eta dukata zaldia sendatzeagatik;
Domingo Ostolatza zaharra, 165 txanpon (3 erreal urdai jasoak); Domingo Ostolatza, 50 libra burdina (1
kintal = 1 dukat izanik); Mateo Enbil, 12 txanpon;
Maria Perez Altzolaraskoa, 16 dukat; Maria Perez
Aizarnatekoa, 5 dukat (zilarrezko katilua bahituran);
Joan Iribarrena, dukata; eta Domingo Arizmendi eta
Aizarnako elizan erretoreak eta benefiziaduek 30 emaztea, 3 dukat.
meza 4 aldiz errezatuko zituzten Joanen arimaren alde.
(mandar uherra utzi zuen horretarako); Aizarnako elizako sagrarioa argitzeko libra argizaria; Zestoako elizari, dukat erdia; Santa Engrazia ermitari, dukat erdia;
Aizarnako plazako Gurutze Santuari, 2 erreal argizaritarako; Aiako San Estebani argizaritarako dukata; Oikiako elizari 2 erreal; Aizarnazabalgo elizari, 2 erreal;
eta Zestoako ospitaleari, 4 erreal.

1.1.5.2. Joan “Gorri” Lizasoetari egindako zorrak eta
zordunak

Joan “Gorri” Lizasoetak zordun hauek eta zor hauek
zituen kobratzeko: Petri Narbazta, 7 txanpon eta Beduatik Mirubiara 3 zamariz egindako garraioa; Joan
Sarasola, 2 erreal garraioagatik; Joan Atristain, 8
erreal ken emandako artatxiki-lastoa; Joan Lopez
Usurbilgoa, Igartzako olagizona, 5 ferra eta mandarra ferratzea; Joan Ondalde, 4 erreal eta burdinazko
katea; Martin Ondalde, 60 txanpon; Joan Aialderen
emazte Maria Gebara, ateetarako burdinazko bandak
eta iltzeak Urbietako etxerako; Joan Pagino, ezkutu
bat; Bartolome Etxabe eta emaztea, 16 erreal; Txiriboga etxekoak, 102 txanpon eta 9 ferra eta erreala;
Aiako Arezterrezutxoko bat, 4 txanpon; Migel Erro-

1.1.5.3. Joan “Gorri” Lizasoetari egindako beste
zenbait zor eta zordun

Beste zordun eta zor hauek ere bazituen Joan “Gorri”k:
Domingo Ezenarro (Ezenarrogoikoa), 10,5 erreal eta
galdara; Domingo Aizpuru, 2 erreal; Martin Martinez Legardakoa, erreala (San Antongo atabakan uzteko); Tomas Olaberria, erreala; Esteban Edarritzaga,
7 erreal, eta 20 txanpon kofradiako haragiagatik; Lasaoko andrea, 3 dukat Beduatik Lasaorako garraioagatik, eta 7 dukat Olaondoko eta Martin Olaskoagaren ikatzen garraioagatik; Domingo Aranguren, 100
txanpon; San Joan Egaña, zenbait dukat; Pedro Ausoroetxea, 18 erreal; Nafarroako Fernando Azkona,
25 dukat behorrengatik; Iraetako jauna, 32 dukat eta
6,5 kintal burdina, ferrak eta iltzeak; frantziar batengandik, 2,5 erreal; Iraetako andrea, 33 erreal; Martin

3. irudia. Aizarnako
Ibarraberri.
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Egaña, 18 ferra; Martin Etxeberria, dukata, Ibarrako
garraioagatik; Joan Perez Lilikoa, 60 ferra; Blas Artazubiaga, 2 erreal 2 anega gari eultzitzeagatik eta mandarra ferratzeagatik; Joan Ezenarro “Marluz”, dukata
ken 4 erreal; Domingo Lizasoeta, 4 kintal burdina;
Joan Arano zena, 2 kintal burdina; Joan Martinez Lasaokoaren ondorengoak, 2 dukat eta 32 txanpon; Esteban Luberriaga, 12 ferra; Martin Ibarrola, 8 erreal
laia batzuengatik; Joan Errementari eta Anton semea,
Arroako olakoak, 5 erreal; eta Arroako Migel Etxeberri, 12 ferra.
1.1.5.4. Joan “Gorri”ren beste zenbait zordun eta zor

Hauek ziren zordunak eta zorrak: Zugastiko Domingo Goienetxea, erreala; Gregorio Ariztondo zena,
erreala; Joan Igarategi, 4,5 erreal; Grazia Bitarte,
erreala eta 10 marai; Domingo Arretxe-Etxenagusia,
15.5 erreal (bi upel sagardo jasoak, azunbrea 2 maraitan) eta erreminta-konponketa; San Joan Amilibia,
20,5 erreal, Joanes Goieneta sendatzeagatik; Andres
Maiagaren semea, 3 erreal; Zarauzko jauna, 18 dukat;
Iñigo Otaegi, 4 erreal; Martin Saustin, 2 erreal; Joan
Urdaneta eta Domingo Saroeberri, 7na erreal; Martin
Beain (Beduako morroia), 13 ferra eta 4 erreal mandoa sendatzeagatik; Blas Amilibia, 13 txanpon eta 4
erreal; Domingo Gartzia mandazaina, 7,5 ferra; Joan
Belez, 7,5; Martin Bikendi, erreala; Joan Potzueta
zena, dobloia eta 11 erreal; eta Matxino Txiriboga,
barra erdi bat burdina.
1.1.5.5. Joan “Gorri”k seme-alabei eta senideei
emandako aginduak

koak eta Antonio Lizarrarats nagusiak nahi bazuten,
Ibarran jarrai zezakeen Maria Joangok.
Martin Argiainen alaba Katalinari (Joan “Gorri”ren
neskameari) txahal urrixa eman zion.
Joan “Gorri” hiltzen zenean, Maria Joango Lizasoeta alabak egingo zion bederatziurrena Aizarnako
elizan, eta gainerako elizkizunak Nikolas Lizasoeta
semeak egingo zituen.
Nikolas Lizasoeta semeari utzi zizkion Lizasoetako
basoak eta ondasunak. Zaldi gaztainkara ere eman zion.
San Joan Lizasoeta semeari Joan “Gorri”k zilarrezko katilua eman zion, Maria Perez Aizarnatekoari
bahituran hartua. 5 dukateko zorra San Joanek kobratuko zion. Zestoan Joan Fernandez Arreitzakoaren
etxean zeuzkan hauspoak (burdinolakoak) eta Ibarran
zeukan tresneria ere seme harentzat izango zen.
Martoanes Lizasoeta arrebari eta alaba Grazia Lizasoeta eta Maria Joango Lizasoetari (Domingo Azpitarteren emazteari) 2na dukat utzi zizkien.
San Joan Lizasoeta semeari bere seniparte osoa ordaindua zion, eta Nikolas anaiari ordainagiria eman behar zion.
Joan Lizasoeta bilobari soinekoa, balezta eta boneta utzi zizkion, eta Nikolas Lizasoetaren beste semeei
kapa eman zien, harekin arropak egiteko.
1.1.5.6. Testamentu-betearazleak, oinordekoa eta
lekukoak

Joan “Gorri”k zioenez, Lizasoetako Ormaetxeko
Martin Lizaso semeak bere seniparte osoa kobratua Joan “Gorri” Lizasoetak testamentu-betearazle hauek
zuen, azkenean idia eman zionean.
izendatu zituen: Nikolas Lizasoeta semea eta Maria
Joango Lizasoeta alaba ezkongabea eta oinordekoa.
Hortik at, Altzolarats jauregiko andreak 8 dukat eta 2 Ahalordea eman zien testamentuan agindutakoa leerreal zor zizkion, baina zorraren zati bat ordaindua zuen. henbailehen bete zezaten.
Maria Joango Lizasoeta alaba ezkongabea izendaJoan “Gorri” Lizasoetakoa maizter zegoen Aizarnako Ibarran, Antonio Lizarrarats kalonjea nagusi zela. tu zuen oinordeko unibertsal. Herenaren eta bostenaJoan hiltzen zenean, Maria Joango Lizasoeta oinorde- ren hobekuntza eman zion.
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4. irudia. Zestoako
Lizarrarats.

Lehenago egindako beste testamentuak baliogabetu egin zituen. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
Arretxe lizentziatua (Aizarnako erretorea), Domingo
Aisoro, Bizente Ezenarro eta Grazian Etxeandia.

Perez Lilikoa, 47 dukat eta 6 erreal (Akoarretxeko seniparteagatik); arreba Maria Arretxe zenaren ondorengoak,
8 dukat behiengatik (4 dukat barkatu egin zizkien); eta
Maria Perez Mantelolakoaren ondorengoak, 10 dukat.

Argi eta garbi ikusten da, testamentu osoa irakurri
Tresna hauek ere utzi zituen: bi aizkora eta eguondoren, idazten eta sinatzen ez zekien Joan “Gorri” rra, aitzurra, burdinazko mailua, “goldazeioa”, “eskuLizasoetak oso oroimen ona zuela (ikus [XVI. m. (55- zeioa”, ohe zaharra eta aihotza.
VI) 9] agiria).
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Joan
1.1.6. Joan Martinez Akoakoaren testamentua
Perez Lilikoa eta Pedro Arretxe lizentziatua (Aizarnako erretorea).
- 1555-VIII-1ean, Zestoako Lilin, Joan Martinez
Akoakoak (Arretxekoak), Esteban Eztiola eskribauaOinordeko unibertsal bere legezko Asentzio Arreren bidez testamentua egin zuen.
txe eta Maria Arretxe seme-alabak izendatu zituen.
Ondasunak erdi bana zatituko zituzten. Testamentuan
Hiltzen zenean Aizarnako elizan Akoarretxeko hi- lekuko hauek izan ziren: Domingo Agote batxilerra,
lobian ehortziko zuten, guraso zenak zeuden lekuan. Esteban Eztiola semea eta Debako Martin Erandio
Han egingo zizkioten bere hiletak eta ohiko urteurre- (ikus [XVI. m. (55-VIII) 1] agiria).
nak eta elizkizunak.
1.1.7. Maria Perez Idiakaizkoaren testamentua
Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askatze- eta kodiziloa
ko erreala eta Aizarnako elizari dukata. Aizarnako elizan
“requiem” mezak errezatuko ziren haren arimaren alde. - 1555-VIII-22an, Zestoako hiribilduan, Maria Perez
Idiakaizkoa bere etxean ohean gaixo zegoen, eta MarOndoren Joan Martinezek kobratzeko zituen zorrak tin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez testamenzerrendatu zituen. Hauek ziren zordunak eta zorrak: Joan tua egin zuen.
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Aizarnako erretoreak eta hango apaizek ere 30na
Maria Perez alargunaren senarra Martin Lizarrarats izan zen, eta biek izandako Martin Lizarrarats meza emango zituzten. Artigako serorari ere 2 dukat
semea hila zen. Martin semeak eta Maria Zubeltzuk emango zizkioten.
Martin Lizarrarats legezko semea izan zuten, hau da,
Ondoren Maria Perez Idiakaizkoak zenbait orMaria Perez Idiakaizkoaren biloba zen.
dainketa egitea agindu zuen: Maria Liliri, 2 dukat eta
Maria Perez Idiakaizkoa hiltzen zenean, Zestoako koroa bat, honek zin egin ondoren; Marta Txiriboga
elizan ehortziko zuten, bere etxeak zuen hilobian. Han neskameari, ohe-jantzia eta luma-lastaira; Zestoako
egingo zizkioten, bere testamentu-betearazleek agin- elizari izara landua aldarerako; eta Maria Perez Poduta, haren mailari zegozkion hileta eta elizkizunak. tzuetakoari, ohe-estalkia.
1.1.7.1. Limosnak eta mezak

1.1.7.2. Ondasunak

Maria Perezek limosna hauek eman zituen: Zestoako
elizari, 40 dukat; Zestoako ospitaleari, dukat bat; Aizarnako elizari, 2 dukat; Santa Engrazia ermitari, dukat
bat; Itziarko elizari, 2 dukat; San Lorente ermitari
(Beaingoari), dukat erdia; gatibu kristauak askatzeko,
3 dukat; Guadalupeko Andre Mariari, dukat bat; arimak garbitokitik ateratzeko, dukat erdia; Arantzazuko
Andre Mariari, 2 dukat; eta Sasiolako San Frantzisko
monasterioari, 2 dukat.

Ondoren Maria Perezek Martin Lizarraratsekin
ezkondu zenean ekarritako dotea eta ezkondu ondoren irabazitako ondasunak zehaztu zituen. Dote gisa
50 kintal burdina mehe eta arropak ekarri zituen.

Ezkontza aldian irabazitakoak hauek ziren: bizi zen
etxea (hiribildukoa), Maria Etorrari erositako orubeaz
eta Lizarrarats etxeari erositakoaz; Lizarrarats azpiko
sagastia eta baratzea; Oribia baserria; Zebainerreka
baserria; Joan Zugastiri erositako basoa eta lursaila;
Gainera, Zestoako elizako apaizek 30na meza eman- Getarian Lope Lizardiri exekutaturiko Maria San Joan
go zituzten Maria Perez Idiakaizkoaren arimaren alde. mahastia; Domingo Arronarena izandako eta exekutaSimon Arriaga bikarioordea, Domingo Urbieta, Joanes turik zegoen Agirre baserria, bere orubea eta baratzea
Garratza eta Liliko kaperako Migel ziren apaizak.
barne; Zestoako hiribilduko etxean zituen urre, zilar,

5. irudia. Idiakaizko
aurriak.
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harribitxi, etab. Ganaduak eta ordainagiriak ziren etxe Donostia, Tolosa, Getaria, Zarautz, Azpeitia, Azkoitia, Bedua eta beste zenbait lekutan. Martin Perezi
hartan ez zeuden gauzak.
ordaindu beharrekoa ere zehaztu zuen. Martin Perez
Artzubiagakoak Tristan Segurolari (Maria Perezen
1.1.7.3. Ondasunen oinordekoa
izenean) dirua ordaindu zion Aizarnazabal baserria
Maria Perez Idiakaizkoak, bizirik Martin Lizarrarats erosi zuenean. Joan Perez Lilikoarekin eta Fernando
biloba besterik ez zuenez gero, berau izendatu zuen Zubeltzurekin izandako kontuak ere zehaztu zituzten.
bere ondasun guztien oinordeko unibertsal, eta hereMaria Perezek Blas Artazubiagari idatzitako aginaren eta bostenaren hobekuntza eman zion.
riengatik zorra egin zion. Arroako bikarioari ere bai.
Martin Lizarrarats biloba legezko seme-alabarik Beste hartzekodun batzuk hauek ziren: Iñigo Goiatz,
edo testamentua egin gabe hiltzen bazen, Lizarrarats Errezilgo Joan Zabala zurgina, Martin Otxoa Ariztonetxea (Antonio Lizarrarats kalonjea bertakoa izanik) dokoa, etab.
eta Lili etxea (Joan Perez Lilikoa jabea izanik) ohoraFernando Sorazabal erdi bana ganadua hazten ari
tuak izan zitezen, agindu bat utzi zuen. Liliko jaunak
eta Lizarrarasko jabeak gizonezko bat izendatuko zu- zen Maria Perez Idiakaizkoarekin Zebainerreka baten Zestoako hiribilduko Maria Perezen etxean oin- serrian. Fernandok bere erdia ordainduta zeukan, eta
ordeko izan zedin eta ezkon zedin. Bi jaunak ados ez hauek ziren ganaduak: 11 ardi, 25 ahuntz eta 5 txerri.
bazeuden, korrejidoreak izendaturiko pertsona izango Hortik at Fernando Sorazabalek idi bategatik 8 dukat
zen oinordeko. Oinordekoak hiribilduko Maria Perez- zor zizkion, eta baserriko errentagatik 5 dukat eta 6
en etxean biziko ziren, baina ez ziren Liliko edo Liza- anega gari.
rrarasko oinordeko izango.
Bestalde, Joan Perez Areitzagakoak (Areitzaga
baserriaren jabeak) 13 dukat zor zizkion Maria Perez
1.1.7.4. Zenbait ordainketa eta zor
Idiakaizkoari. Beste inork Maria Perezek egindako
Bestalde, Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak zorra kobratzea eskatuko balu, zin egin ondoren gezerbitzu asko egin zizkion Maria Perez Idiakaizkoari hienez 6 erreal ordainduko zizkioten.

6. irudia. Arroako
Zebainerreka.
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Martin Perez Artzubiagakoak ordainduko zien zorra.
Martin Perez Artzubiagakoak zenbait salerosketa egin
Maria Perez Idiakaizkoak bere etxean altzari eta tres- zion Maria Perez Idiakaizkoari (Beduako burdinekin,
na hauek zeuzkan: zilarrezko bi txarro; zilarrezko adibidez), eta haiek nola ordaindu zehaztu zuen.
kopa; 5 kutxa eta mahaia; altzifrezko kutxa txikia;
ohea bere apaingarriekin; manta gorri iletsua; manFernando Zubeltzu eta Jakobo Ipintzarekin izantela; alfonbra; 2 liburu zahar; Gurutzea; harizko arro- dako tratuen berri ere eman zuen. Katalina Liliri 2
pa zuria eta oihalezkoa; jantzitako 3 ohe; 3 soineko; dukat emango zizkioten.
gainjantzia; 2 luma-lastaira; 2 luma-burko; 3 izara; 6
burko-zorro landu; harizko ehun horia; 6 izara handi
Kodiziloan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
landu; 15 taiel; 8 burruntzi; burdinazko 5 koilara; bur- Olazabal, Martin Akoa eta Joan Arano (ikus [XVI. m.
dinazko zartagina; eztainuzko 12 edalontzi; 15 plater; (55-IX) 18] agiria).
eztainuzko 12 gopor; zurezko 5 eserleku; eta eztainuzko 5 plater handi.
1.1.7.7. Maria Perez Idiakaizkoak erositako
1.1.7.5. Altzariak eta tresnak

Aizarnazabalgo baserria

Maria Perez Idiakaizkoak testamentu-betearazle
hauek izendatu zituen: Simon Arriaga (Zestoako bika- - 1555-X-2an, Ibañarrietan, Zestoako partean, Marrioorde eta batxilerra), Martin Perez Artzubiagakoa tin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek
eta Pedro Zubiaurre.
aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa, Maria Perez Idiakaizkoa zenaren eta honen
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Amador li- biloba Martin Lizarraratsen izenean, eta, bestetik,
zentziatua, Azpeitiko Joanes Idiazabal morroia, Migel Saiazko alkatetzako Elkano auzoko Joan Agote eta
Zubeltzu, Simon Arriaga eta beste zenbait (ikus [XVI. Arlauretako Domingo Aizarnazabal koinatua.
m. (55-VIII) 13] agiria).
Joan Agotek eta Domingok Maria Perez Idiakaizkoa zenari eta honen oinordeko eta biloba Martin Li1.1.7.6. Maria Perez Idiakaizkoaren kodiziloa
zarraratsi, Zumaiako parteko Aizarnazabal nagusia
- 1555-IX-14an, Zestoako hiribilduan, Martin Otxoa baserria saldu zieten 400 dukatean.
Ariztondokoa eskribauaren aurrean, Maria Perez
Saldutako baserriaren lurrek mugakide hauek zituzIdiakaizkoak aurreko abuztuaren 22an egindako testen: goian Aizarnazabal txikia baserriaren lurrak, betamentuari kodiziloa erantsi zion.
hean Legazpi ibaia (oraingo Urola), alde batean AltuKodiziloan beste zenbait agindu eman zuen. nako lurrak, eta bestean Domingo Amilibiaren lurrak.
Adibidez, Azpeitiko Sortzez Garbiaren monasterioan
Saldutako baserriak basoak, txaradiak, lepatzeko
zeuden Maria Martinez Arteagakoa eta Maria Artazubiaga mojei dukat bana utzi zien. Zebainerrekako Fer- zuhaitzak, sagastiak, gaztainadiak, intxaurdiak, belarnando Sorazabal maizterrari 8 dukat barkatu zizkion. diak, larreak eta uraskak zituen. Aizarnazabalgo eliArroako bikarioak (Joan Sorazu batxilerrak) 30 meza zan hilobia eta eserlekua ere bazituen.
emango zituen haren arimaren alde. Maria Perez hilMartin Perez Artzubiagakoak (Maria Perez
tzen zenean, Sasiolako komentutik ekarritako abitua
Idiakaizkoaren izenean) lehenbizi 300 dukat ordaindu
jantziko zioten.
zizkion Zarazuko Tristan Segurolari, Joan Agotek eta
Bestalde, Joan Agoteri eta Domingo Aizarnazabali Domingo Aizarnazabalek zor zizkiotelako (1 dukat =
100 dukat zor zizkien Aizarnazabal baserria erosita, eta 375 marai izanik).
- 12 -
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Gero Martin Perez Artzubiagakoak beste 100 Domingok (bakoitzak zegokion erdia saldu zuelako)
dukat ordaindu zizkien Joan eta Domingo saltzaileei, 50na mila marai ordaindu beharko zion Martin Lizaeta hauek lehentxeago aipatutako ondasunen jabetza rrarats biloba eta oinordekoari.
Maria Perezi eta bere oinordekoari eman zieten.
Salmenta-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesJoan eta Domingo jabeak baserria saltzen saiatu zi- toako Joan Olazabal eta Martin Arbestain, eta Arroako
ren zenbait lekutan, baina 400 dukatekoa izan zen es- Joan Zugasti eta Domingo Amilibia hargina (ikus
kaintzarik onena, hau da, Maria Perez zenarena. Joan [XVI. m. (55-X) 5] agiria).
Agotek eta Domingo Aizarnazabalek bermatu egin
zuten salmenta hura fidantzak eskainita, eta ondasunen 1.1.7.8. Baserri-erosketaren bigarren agiria
saneamenduaz arduratuko ziren, egon zitezkeen zorrak
ordainduz eta auzirik bazegoen ardura bere gain hartuz. - 1555-X-2an, Ibañarrietan, Zestoako Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauaren aurrean, hauek elkartu
Aizarnazabalgo elizan baserriko hildakoen aldeko ziren: batetik, Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa
urteurrenak ere Joan Agotek eta Domingo koinatuak (Maria Perez Idiakaizkoa zenaren eta honen biloba
egingo zituzten. Gainera, Maria Otxoa Akertzakoa Martin Lizarraratsen izenean), eta, bestetik, Aiako
alargunak Aizarnazabal baserriari ezarrita zeukan Elkanoko Joan Agote eta Aizarnazabalgo Domingo
zentsua baliogabetu egingo zuten bi saltzaileek.
Aizarnazabal.
Bestalde, Joan Agotek Elkano auzoko Agote baJoanek eta Domingok, Maria Perez zenari eta oinserria hipotekatu egin zuen, eta Domingo Aizarna- ordeko unibertsal zen bilobari, erdi bana zuten Aizabalek bere Arlaureta baserria, saldutako ondasun zarnazabalnagusi izeneko baserria bere ondasunekin
guztiak segurtatzeko.
saldu zieten. Etxea Aizarnazabalen zegoen eta mugakide hauek zituen: goiko aldean Aizarnazabaltxiki
Martin Perez Artzubiagakoak erreklamazioren bat etxearen lurrak, behean Legazpi (edo Urola) ibaia,
jasotzen bazuen, hurrengo 6 eguneko epean saltzai- eliz aldera herri-lurrak (Altunakoak) eta beste aldetik
le bakoitzak erantzun behar zuen. Bestela Joanek eta Domingo Amilibiaren lurrak.

7. irudia. Aiako
Elkanoko Serotegi.
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Aizarnazabalnagusi etxeak bereak zituen baso, sagasti,
San Joan Egañak, hain zuzen, bere testamentua
gaztainadi, intxaurdi, larre eta belardiak. Bereak zituen, egin zuen 1551-VI-16an Esteban Eztiolaren aurrean,
halaber, Aizarnazabalgo elizako hilobia eta eserlekuak.
eta testamentu hura onetsiz, kodiziloa erantsi zion.
Egañazpiko ondasunak eta irabaziak Maria Joanez
Hura guztia Joan Agotek eta Domingo Aizarnazabalek Egañakoa emazteak kudeatu eta erabiliko zituen, bizi
400 dukatean saldu zieten Maria Perez Idiakaizkoa zena- zen artean, eta hiltzen zenean testamentuan adieraziri eta Martin Lizarrarats bilobari. Erosleek lehenago 300 tako oinordekoek erabiliko zituzten.
dukat Zarauzko Tristan Segurolari ordaindu zizkioten,
saltzaileek zor zizkiotelako, eta beste 100 dukat Martin
San Joan Egañaren hiletak eta elizkizunak egin, onPerez Artzubiagakoak ordaindu zizkien saltzaileei.
gintzarako aginduak bete eta zorrak ordaindu ondoren,
gainerako ondasunak oinordekoarentzat izango ziren.
Joanek eta Domingok ezin izan zuten gehiago eskaintzen zuen eroslerik aurkitu. Bestalde, saltzaileak
San Joan Egañak desadostasunak zituen Aizararduratuko ziren saldutako ondasunen saneamenduaz. nako Aranburu etxekoekin, San Joan Aizarnako eliErosleek ez zuten elizan urteurrenik egiteko obligazio- zako administratzaile zenean 36 erreal kobratu zituela
rik izango, eta Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alar- ziotelako. Aizarnako Pedro Arretxe erretoreak, Pedro
gunak ezarritako zentsutik ere libre geratu ziren.
Zubiaurrek eta Maria Joanez Egañakoa emazteak erabakiko zuten zer egin.
Salerosketa-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Zestoako Joan Olazabal eta Martin Arbestain, eta
San Joan Egañak zenbait zor zituen ordaintzeko:
Arroako Joan Zugasti eta Domingo Amilibia hargina. Martin Azkueren ondorengoei 2 dukat; Lasaoko andreari 2 dukat eta 30 txanpon; Joan Bengoetxeari 4
Zortzi egun geroago, urriaren 10ean, Aizarnazabal- erreal; eta Martin Zuube “Arotzarte”ri 4 erreal. Aznagusi baserriaren ondoan Martin Otxoa Ariztondokoa peitiko Asentzio Landetari 8 dukat idi bategatik. Gaieskribauaren aurrean Martin Perez Artzubiagakoa nera Asentzioren ganaduak zituen etxean erdi bana
azaldu zen, Maria Perez Idiakaizkoa zenaren eta biloba hazteko. Behi-aziendako 8 buru zituen.
Martin Lizarraratsen izenean.
Bestalde, Martin Zubiaurreren oinordekoek 4,5
Martin Perez zestoarra Aizarnazabalnagusi etxera dukat zor zizkioten.
sartu zen, eta barruko denak kanpora atera zituen. Gero
bertako ateak itxi eta ireki egin zituen. Ondoren sagasLehenago izendaturiko testamentu-betearazle bat
tian, hariztian eta intxaurdian adarrak moztu zituen, ja- edo beste hil egin zelako, bere Bizente Zuube koinabetza bere gain hartu zuela adieraztearren.
tua izendatu zuen.
Azkenik, Joan Urteagaren Domenja Aizarnazabal
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe erretorea,
emaztea etxera sartu zuen maizter gisa. Lekuko Aizar- Pedro Zubiaurre eta Domingo Zerain (Aranoko maiznazabalgo Julian Mirubia eta Martin Mirubia izan ziren terra) (ikus [XVI. m. (55-VIII) 14] agiria).
(ikus [XVI. m. (55-X) 6] agiria).
1.1.9. Joan Perez Lilikoaren testamentua
1.1.8. San Joan Egañaren kodiziloa
- 1555-IX-12an, Zestoako Lilin, Joan Aranburu alka- 1555-VIII-24an, Aizarnako Egañazpin, Esteban tearen eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
Eztiola eskribaua, ohean gaixo zegoen San Joan Ega- agertu ziren: Donostiako Migel Perez Idiakaizkoa esñarekin elkartu zen.
kribaua (Joan Perez Lilikoaren testamentu-betearazlea)
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eta Migel Idiakaitz (Joan Perez Lilikoaren anaia eta ten lekukoei, aurkez zitezen. Zazpi ziren lekukoak.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren eta Maria Joanez Zua- Hauek, hain zuzen: Fernando Olazabal medikua, Joan
Perez Altzolaraskoa, Grazian Etxeandia, Joan Ipintza,
tzolakoaren semea).
Joanes Garratza, Simon Arriaga batxilerra (Zestoako
Hauek biek idatziz eskea egin zioten alkateari. bikarioordea) eta Domingo Urbieta (azken hirurak
Hain zuzen bost bat egun lehenago Joan Perez Lilikoa apaizak).
hil egin zen, eta testamentu itxia (hariz lotua, sinatua,
Alkatearen aurrera etortzen ez zen lekukoak 1.000
zigilatua eta lekukoek sinatua) Esteban Eztiolaren
maraiko isuna ordaindu beharko zuen.
etxean eta honen bidez egin zuen.
Egun berean jakinarazi zien Esteban Eztiolak leMigel Perezek eta Migelek alkateari eskatu ziotenez,
agindua eman behar zuen Esteban Eztiolak testamentu kukoei alkatearen agindua. Lekuko Esteban Eztiola
itxia ekarri eta bertan sinatutako lekukoak etor zitezen. semea eta San Joan Altzolarats izan ziren.
Lekukoek, zin egin eta testamentua eta sinadurak ikertu
ondoren, beren testigantzak eman behar zituzten.
Esteban Eztiolak testamentu itxia ekarri eta erakutsi egin zuen, eta Migel Perez Idiakaizkoak eta MiHori guztia egin ondoren, alkateak testamentu itxia gel Idiakaitzek eskatuta, alkateak aipatutako zazpi
ireki, irakurri eta behar zuenari Esteban Eztiola eskri- lekukoei (Fernando Olazabali, Joan Perez Altzolaraskoari eta beste bost lekukoei) zina hartu zien, eta
bauak kopia eman ziezaiola eskatu zuten.
hauek zin egin zuten egia aitortuko zutela.
Alkateari egindako eskean lekuko Gabriel ArtzuAlkatearen galderei lehenbizi Simon Arriaga babiaga eta Esteban Eztiola semea izan ziren.
txilerrak erantzun zien. Joan Perez Lilikoa aspalditik ezagutzen zuen, eta azken hilabeteetan gaixo
1.1.9.1. Lekukoek eta eskribauak testamentua ikertu
omen zebilen, baina adimen eta zentzuz ongi. Zazpi
eta egindako aitorpenak
lekukoak Esteban Eztiolaren etxean zeudela, Joan
Ondoren alkateak agindua eman zien Esteban Perez Lilikoak eskribauari testamentu itxia eman
Eztiola eskribauari eta testamentu itxia sinatu zu- omen zion, eta aipatutako zazpi lekukoek bertan sina-

8. irudia. Lili jauregia.
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tu omen zuten. Joan Perezek ere bertan sinatu omen zegoelako), 20 dukat; Aizarnako elizari, 3 dukat; Aitzeko
zuen. Gero Esteban Eztiola eskribauak sinatu eta zigi- Santa Engrazia ermitari, 2 dukat; Arroako San Esteban
elizari, 3 dukat; Itziarko elizari, 2 dukat; Debako elizalatu egin omen zuen.
ri, 2 dukat; Aizarnazabalgo San Migel elizari, dukat bat;
Beste sei lekukoek ere berdin erantzun zuten, eta Oikiako San Bartolome elizari, dukat bat; Guadalupeko
testamentu itxia ikertu ondoren, osorik eta ezer sus- eta Montserrateko elizei, dukat erdi bana; Sasiolako San
Frantzisko, Elgoibarko San Frantzisko eta Arantzazuko
magarririk gabe zegoela aitortu zuten.
Andre Mariaren monasterioei, dukat bana.
Ondoren Esteban Eztiola eskribauak zin egin zuen,
eta aipaturiko zazpi lekukoek bezalaxe erantzun zuen. 1.1.9.4. Egin beharreko ordainketak eta kontu-liburuak
Joan Perez Lilikoak zenbait pertsonari ordainketak
egin behar zizkion, eta horretaz Donostiako Migel
Perez Idiakaizkoa eskribaua (Joan Perez Lilikoa zeEgun berean, jarraian, Zestoako Joan Aranburu alka- naren osaba) arduratuko zen. Horretarako testamenteak Joan Perez Lilikoaren testamentu itxiari hariak tuan izendatuko zen oinordekoak 200 dukat emango
moztu eta ireki egin zuen. Testamentuak zioena iraku- zizkion Migel Perez eskribauari.
rri egin zuen eskribauak, eta alkateak agindua eman
zion eskribauari, Migel Perez Idiakaizkoari, Migel
Joan Perez Lilikoak kontu-liburua utzi zuen, orri osoko
Idiakaitzi eta behar zuenari kopiak eman ziezazkien. neurrikoa, koadernatua, larruzko pergaminoz estalia eta
Joan Perez Lilikoak idatzia. Bertan Joan Perez Lilikoak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Otxoa izandako harremanen eta tratuen kontuak zeuden.
Ariztondokoa, Esteban Eztiola semea eta Gabriel Artzubiaga (ikus [XVI. m. (55-IX) 13] agiria).
Era berean, aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren
kontu-liburua utzi zuen, orri osoko neurrikoa, koadrenatua eta pergaminoz estalia. Aita Joan Perez Idiakaitz1.1.9.3. Testamentuaren edukia. Hiletak eta limosnak
Lilikoaren beste liburu bat ere utzi zuen, jornalei eta
Ustez 1555. urteko irailaren 12a baino egun batzuk etekinei buruzkoa, berak bere eskuz idatzia.
lehenago, Joan Perez Lilikoak (Joan Perez IdiakaitzHoriez gain Domenja Lili amona zenaren liburua
Lilikoaren eta Maria Joanez Zuatzolakoaren semeak)
utzi zuen. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak idatzi zuen,
testamentua egin zuen.
eta bertan harreman eta tratuen kontuak agertzen ziren.
Hiltzen zenean Zestoako elizan, Lili etxekoen kaJoan Perez Lilikoak zioenez, bere aita zenak eginperan ehortziko zuten. Bertako aldarean 300 requiem
meza emango zituzten haren arimaren alde, eta meza dako testamentuan eta kodiziloan agindutakoa osorik
betea zuen. Aita zenari egindako hileta eta elizkizunebakoitzeko erreal erdia ordainduko zuten.
tan Katalina Zabala emazteak dotean ekarritako zatiSasiolako San Frantziskoren monasterioan 300 rik handiena gastatu zuen.
requiem meza emango zituzten, eta Elgoibarko San
Frantziskoren monasterioan beste horrenbeste. Meza 1.1.9.5. Joan Perez Lilikoaren zorrak
bakoitzeko erreal erdia ordainduko zieten.
Joan Perez Lilikoak Eibarko Joan Orbeari urrezko
Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askatze- 500 ezkutu eta interesak zor zizkion. Anai-arreben eta
ko, 4 dukat; Zestoako elizari (erreta eta premia handian Lili etxearen zorrak ordaintzeko erabili ziren.
1.1.9.2. Testamentua ireki, irakurri eta kopiak
ateratzea
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9. irudia. Usurbilgo
Atxagaren armarria.

Usurbilgo Atxaga etxeko Frantzisko Perez Idiakaizkoari 120 dukat zor zizkion, eta Donostiako Frantzisko Mutiloa merkatariari 138 dukat (anaia Martin Diaz
Lilikoa besamotzari ikasketak ordaintzeko erabiliak).

zorretan utzi zituen. Andresen ondasunak kobratzeko,
Indietako Kontseilutik lortutako errege-zedula Sevillan zebilen Pedro Galartza merkatariari bidali zion
Joan Perez Lilikoa anaiak.

Domingo Perez Lilikoa anaia Valentzian hil zen,
Martin Diaz Lilikoa eta Migel Perez Lilikoa
anaien ikasketak ordaintzeko, Donostiako Migel Pe- eta bere testamentuan arreba Domenja Perez Lirez Idiakaizkoak 110 dukat maileguz eman zizkien likoari (Domingo Amilibia eskribauaren emazteari)
300 dukat utzi zizkion. Domingo Perezek bere nagusi
Joan Perez Lilikoari.
Antso Andari 400 dukat ordaintzea agindu zuen bere
testamentuan, eta Joan Perez Idiakaizkoak ordaindu
1.1.9.6. Joan Perez Lilikoaren anaien tratuak
egin zizkion. Joan Perezek anaia Domingo Perezen
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aitak bere testamentuan hileta eta elizkizunetan gastu batzuk egin zituen, eta
urrezko 150 florin agindu zizkion bere Andres Perez testamentuko zenbait agindu bete egingo zituen oinLilikoa, Domingo Perez Lilikoa eta Migel Perez Li- ordekoak.
likoa semeei (hau da, Joan Perez Lilikoaren anaiei).
1.1.9.7. Maria Perez Lilikoaren tratuak

Andres Perez Lilikoak 24 urte zituenean, aita hil
eta Lilin zegoela, anaia Joan Perez Lilikoak mantendu
zuen eta zorrak ordaindu zizkion. Orduan Sevillan bizi
zen Domingo Lizarrarats zenaren bankutik 300.000
marai maileguz atera zituen, eta diru harekin erositako
salgaiekin Indietara joan zen. Han Nombre de Dios hirian (Panaman) hil zen, bertan testamentua eginda.

Joan Perez Lilikoaren aita zenak, bere eta emazte
Maria Joanez Zuatzolakoaren alaba Maria Perez Lilikoari, urrezko 150 florin eman eta 1.000 dukat osatzerainoko kopurua agindu zion. Joan Perez Lilikoak
bere arreba Maria Perez Lilikoa Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatuarekin ezkondu zuen.

Geroztik Domingo Lizarraratsen bankuak porrot
Dote gisa Maria Perezi 1.000 dukat, arropak, zilaegin zuen, baina Andres Perez anaiak 300.000 marai rrezko zinta, 8 ohe oso, zilarrezko 8 marko, Gaztelako
- 17 -
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Domingoren zorrengatik beste hartzekodun batzuei ere ordainketa hauek egin zizkien Joan Perez
Lilikoak: Zarauzko Joan Beltran Segurolari 14 dukat,
Azpeitiko Alonso Zuola botikariari 8 dukat, DomenOtxoa Sebastian Berriatuari Joan Perez Lilikoak ja arrebari 17 dukat eta Domingo Amilibia berari 4
1.000 dukaten zenbait zati ordaindu zizkion: urrezko dukat.
50 koroa Azkoitiko Joan Oianguren zaharrari, eta beste zati bat (Domingo Itziar eskribauaren aurrean) ere 1.1.9.9. Joan Perez Lilikoak egindako zenbait
ordaindu zuen. Ordaindu gabe zegoena Joan Perez Li- ordainketa
likoaren oinordekoak emango zion.
Joan Perez Lilikoak bere anaia Martin Diaz Lilikoa
Bestalde, Mutrikuko Domingo Ibañez Larangakoa Salamancan ikasten ibili zenean, haren gastuengatik
eskribauaren aurrean Joan Perez Lilikoak ahalordea 190 dukat inguru gastatu zituen. Bestalde, Migel Peeman zion Otxoa Sebastiani, 400 edo 500 dukat be- rez Lilikoa anaiak Santo Domingon ikasketak egin ziregana zitzan.
tuenean, urtero 24 dukat gastatu zituen, eta arropa eta
behar zituen beste gauzetan 70 dukat. Orduan Migel
Perez Lilikoa anaia Zumaiako eskolan zebilen eta ur1.1.9.8. Domenja Perez Lilikoaren tratuak
teko 24 dukateko gastua zeukan.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Maria Joanez ZuaJoan Perez Lilikoak bere anaia Andres Perez
tzolakoa guraso zenduek oinordegabetu egin zuten
Domenja Perez Lilikoa alaba (Joan Perez Lilikoaren Idiakaizkoa zenaren alde egindako elizkizunetan 100
arreba), Domingo Amilibia eskribauarekin isilpean dukat inguru gastatu zituen.
ezkondu zelako.
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenak bere tesHala ere, Domenjaren aitak urrezko 120 florin bai- tamentuan adierazi zuenez, Usurbilgo Domingo
no gehiago utzi zizkion. Aita hil zenean, Joan Perez Itsasaieren? itsasontzian burdinak bidaliak zituen SiLilikoak, Domenja arreba premian zegoela ikusirik, ziliara, eta burdinak saldu eta kobratutakoarekin se120 florinez gain 418 dukat agindu zizkion; baita zilar nipartea bere seme-alaba hauei ordainduko zitzaien:
landuzko 6 marko, zilarrezko zinta, urrezko 70 dukat Andres Perez, Domingo Perez, Migel Perez, Martin
arreorako, soineko morea belusezko gerrikoaz, tafetaz- Diaz eta Maria Perez Lilikoari.
ko kapa, etab. ere.
Joan Perez Lilikoak zioenez, bere aitak Jakobo
Domingo Perez Lilikoa anaia zenak testamentuan Ipintza Siziliara bidali zuen burdinekin, baina inoiz ez
300 dukat ere agindu zizkion. Domenjaren tratu haiek zituen burdinak saldu eta dirua bidali. Joan Perez LiEsteban Eztiola eta Migel Perez Idiakaizkoa eskri- likoa bitan joan zen Valentziara, Jakoborekin kontuak
argitzera, Lili etxea lotsagarri gera ez zedin. Joanaldi
bauaren aurrean gauzatu ziren.
batean 3 bat hilabete egin zituen Valentzian, eta beste
Joan Perez Lilikoak kontuak egin zituen Domingo joanaldian 7 hilabete. Bigarren bidaian 8 edo 9 hilaAmilibiarekin, eta Domingok ahalordea eman zion bete zeramatzan gaixorik, eta gaixoaldian 500 dukat
Joan Perezi, haren zorrak ordain zitzan. Horren on- baino gehiago gastatu zituen.
dorioz Joan Perez Lilikoak Azpeitiko Joan Fernandez
Joan Perez Lilikoaren oinordekoak Jakobo IpintzaOlazabalgoa merkatariari 180 dukat ordaindu zizkion, Zestoako Domingo Garratzari 35 dukat eta Do- ri burdinak salduta kobratutakoa jasoko zuen, eta diru
harekin anai-arreben seniparteak ordainduko zituen.
nostiako Frantzisko Mutiloari 100 erreal.
erako ohe bat eta urrezko katea (50 dukatekoa) agindu
zizkioten. Joan Perez Lilikoak berak agindutakoa ordainduta zeukan.
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10. irudia. Aiako
Segurola.

Berrikuntza eta hobekuntza haiek denak Liliko
Joan Perezek Azpeitiko Alonso Zuola botikariari
bere gaitzarentzat sendagaiak hartu zizkion, eta haiek maiorazkoan betiko sarturik geratu ziren.
oinordekoak ordainduko zituen.
Joan Perez Lilikoak Zestoako Maria Perez Lizarraraskoa zenari Mozti aldean lursaila (Blas Artazu1.1.9.10. Liliko burdinolak eta ondasunetako
biagaren lurren ondokoa) erosi zion 60 dukatean, Eshobekuntzak
teban Eztiola eskribauaren aurrean ordainketa eginda.
Joan Perez Lilikoak bere Liliko burdinola eta olatxoa Ondasun hura ere Liliko maiorazkoan txertatuta ge7 urterako Azpeitiko Iñigo Goiatzi errentan eman ziz- ratuko zen.
kion. Urteko 74 kintal burdinako errentak ordainduta
Joan Lizardi zurgin-maisuak Bedamako etxe bezeuzkan azpeitiarrak, errenta aldia amaitzear zegoelako.
rrian zurgintza-lanak egin zizkion Joan Perez LiJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita hil zenez gero, likoari, eta ikertzaileek balioetsitakoan ordaindu
Joan Perez Lilikoa semeak konponketak, hobekun- egingo zizkoten lan haiek.
tzak eta berrikuntzak egi zituen.
1.1.9.11. Joan Perez Lilikoak utzitako zela, arma,
arropa, etab.

Bedaman errota berria bere etxearekin eraiki zuen
200 dukatean. Lili ondoan errotatxoa eraiki zuen (60
dukat balio zuena), eta burdinola ondoan etxea ere bai Joan Perez Lilikoak bere etxean “jineta” erako zaldi(150 dukatekoa), errentan hartzen zutenak bertan bizi zela utzi zuen bere belus urdineko apaingarriarekin
zitezen.
eta estribo urreztatuekin eta oihal-geruza apainduarekin (500 dukateko balioa izanik). Horiez gain “brida”
Liliko burdinolaren aldaparo berria eta hauspo-ar- erako zela utzi zuen, belus beltzez apaindua, eta ladatza berriak egin zituen. Lili etxe ondoko baratzea- rruzko beste hornigai bat ere bai.
ren itxitura ere ipini zuen. Liliko errotan hiru errotarri
ipini zituen (200 dukat balio zutenak). OlazabalgoiJoan Perezek koraza txikia utzi zuen, belus gorriz
koa baserrian 14 dukat gastatu zituen dolarea egiten. estalitako bere sare-begizko mahukarekin. Bere iltze
- 19 -
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11. irudia. Lili jauregia.

urreztatuak zituen eta 40 dukat kostatu zitzaion. Ho- zituen. Agindu hori Joan Perez Lilikoaren oinorderrez gain suharri eta metxazko 3 arkabuz (40 dukat koak beteko zuen.
balio zutenak) utzi zituen; beste 6 arkabuz eta 10 baLiliko agiririk ez zuen edukiko maiorazkoaren
lezta ere bai.
jabe ez zen inork. Maiorazkoko oinordekoak baino ez
Bestalde, San Migelen erretaula eta Gurutzea ere zituen edukiko.
utzi zituen. Mandar beltza utzi zuen (50 dukat baLiliko oinordekoa izendatzen zuenean, Lilin beste
lio zituena) eta Jorje izeneko esklabo beltza, 20 urte
zituena eta 60 dukatean erosia zena. Arropatan 200 anaia mantenduko zuen, 25 urte betetzen zituen arte.
dukat baino balio handiagoa utzi zuen. Eztainuzko
baxera, alki eta tresneria ere utzi zituen.
1.1.9.13. Joan Perez Lilikoaren testamentubetearazlea eta oinordekoa
1.1.9.12. Liliko maiorazkoa oinordekoak bereganatzea

Joan Perez Lilikoak izendaturiko oinordekoak maiorazkoaz jabetzeko, lehenbizi Joan Perezek ondasunez
egindako inbentarioa aztertuko zuen, eta ondoren zin
egin eta leialtasun-omenaldia egingo zuen. Maiorazkoak bere baitan zituen baldintza guztiak beteko zituen

Joan Perez Lilikoak zioenez, bera Katalina Zabalarekin ezkondu zen, eta dote gisa Katalinari hauek
ematea agindu zioten: 1.500 dukat, zilarra, Gaztelako
erako ohea, arropak eta arreoa. Ezkontza-kontratua
Anton Migelez Elorregikoa eta Migel Perez Idiakaizkoa eskribauek idatzi zuten.

Senar-emazteek ez zuten seme-alabarik izan, eta
Urtebeteko epean oinordekoak maiorazkoak zituen ondasun guztien inbentarioa egingo zuen, ezer Katalinari bere dotea itzuli egingo zioten, senarra hil
eta urtebete igarotakoan.
falta zen ala ez egiaztatzeko.
Katalina Zabala alarguna Lilin biziko zen, bere luJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa hil zenean, bere testamentuan agindu zuenez, Liliko maiorazkotik kanpo tua gordez. Oinordekoak, alargunak behar zuena eta
zeuden 500 dukat oinordekoak maiorazkora sartuko haren mailari zegokiona emango zion.
- 20 -
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Joan Perez Lilikoak bere testamentu-betearazle
Donostiako Migel Perez Idiakaizkoa eskribau eta
osaba izendatu zuen. Ahalordea eman zion haren ondasunak testamentuan agindutakoa betetzeko erabil
zitzan.

Beste kontu-liburu bat ere utzi zuen Joan Perez Lilikoak, tamainaz orri-laurdenekoa, pergamino zuriz
koadernatua. Bertan Lili etxeko jendearen jornalak
zeuden, eta beste etxeetan Lili etxeak zituen ganaduen etekinen egoera ere bai.

Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aitak bere testamentuan zehaztuta utzi zuenez, Joan Perez Lilikoa legezko seme-alabarik gabe hiltzen bazen, eskubidea
izango zuen oinordeko bere legezko anaiaren bat
izendatzeko. Ondorioz, Joan Perez Lilikoak bere
anaia Martin Diaz Lilikoa besamotza izendatu zuen.
Liliko maiorazkoak zeuzkan baldintza guztiak beteko
zituen. Gainera Martin Diaz, hain zuzen, Migel Perez
Idiakaizkoa eskribauaren baimenaz eta honek izendatutakoarekin ezkondu beharko zuen. Joan Perez Lilikoaren testamentua ere onartuko zuen, noski.

1.1.9.15. Pedro Agurainek Joan Perez Lilikoagatik
egindako gastuak

Martin Diaz Lilikoa anaiak oinordeko izatea onartuko ez balu, Joan Perez Lilikoak Migel Perez Lilikoa
anaia izendatu zuen oinordeko.

Lehenik eta behin, Lizarrako Pedro Agurainek (edo
Salvatierrak) Joan Perez Lilikoarentzat zenbait sendagai eta gauza erosi zituen, eta txostena Migel Perez
Idiakaizkoari eman zion. 104 errealeko gastua egin
zuen, eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Migel
Perezek Pedro Aguraini ordaindu zion.
1555. urteko irailaren 8tik hasita, Pedro Agurainek
Nafarroako Lerindik Zestoako Lilira Joan Perez Lilikoaren gorpua ekartzen gastuak egin zituen. Aurrez,
ordea, Joan Gomezek eta Joan Perez zenaren Martin
morroiak 84 dukat eman zizkioten.

Joan Perez Lilikoak baliogabetu egin zituen lehenaPedro Agurainek bere txostenean Lerinen egingo egindako testamentu guztiak.
dako gastuak idatzi zituen: hil-jantzia egiteko harizko
6 kana, zerraldoa, sakristauaren gastuak, sukaldariei
eta Leringo apaizei emandakoa, etab.
1.1.9.14. Burgosko diruak eta kontu-liburuak
Joan Perez Lilikoak aitortu zuenez, Burgosko hirian
Pedro de la Torre merkataria arduratzen zen Joan Perezek zuen errege-pribilejioagatik urtero 60.000 marai
harentzat kobratzeaz. Bien artean egindako tratuekin
kontu-liburua zeukan Joan Perezek. Liburuan idatzita
zegoena egia zen, eta Migel Perez Idiakaizkoak bete
egingo zuen bertan zegoena.

Ameskoan kapilauei ere ordaindu zien Pedro Agurainek, eta gorputza Allora ekarri zutenei ere bai.
Altsasuan ere 3 errealeko gastua egin zuen, eta Seguran ere bai, kanpaiak jo eta Gurutzea atera zutelako.
Gero Ormaiztegin eta Azpeitian egin zituen gastuak. Jorje esklabo beltzari 2 erreal eman zizkion zapatak erosteko.

Joan Perez Lilikoak bere liburuan atal batean MarAllotik Lilira gorputza ekarri zuenari eta hango 12
tin Lizarrarats lehengusu zenarekin izandako tratuen
berri eman zuen. Martin Lizarraratsen oinordekoari kapilauei emandako mezak ordaindu zizkien. Leringo
botikariari ere ordainketa egin zion, etab.
ordainduko zioten liburuan zehazturiko kopurua.
Halaber, Joan Perezek pergamino zuriz koaderna- 1.1.9.16. Zestoako Lilin Joan Perez Lilikoa
tutako kontu-liburuan, bere tratuen kontuak zeuzkan ekarritakoei egindako ordainketak
idatzita, eta han adierazitakoa bete egingo zuen Joan
Perezen oinordekoak.
Zestoako Lilira gorpua ekarri ondoren, Pelagos ba- 21 -
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12. irudia. Azpeitiko
eliza.

txiler eta Mondragon batxiler apaizei, 10 dukat eman
zizkieten Lerindik Joan Perez Lilikoa zena ekartzeagatik. Pedro Aguraini ere bere soldata ordaindu zioten, egindako lanagatik. Guztira 638 erreal ordaindu
zituen Migel Perez Idiakaizkoak.

1.1.9.17. Domingo Garratzaren eta Martin Erandioren
kontu-ematea

Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Zestoako Domingo Garratza azaldu zen.

Zestoako Lilin, irailaren 12an, Esteban Eztiola
Domingok zioenez, Joan Perez Lilikoa zenaren
eskribauaren aurrean, Pedro Agurainek ordainagiria (hilaren 8an Lerinen hildakoaren) ahalordeaz 7.743
eman zion Migel Perez Idiakaizkoari, honek hari gas- erreal kobratu zituen, eta diru haiekin, Joan Pereztuengatik 58 dukat ordaindu zizkiolako.
en aginduz, besteak beste, gastu hauek egin zituen:
Martin Diaz Lilikoari 24 dukat bidali zizkion SalaOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Martin mancara; oherako ehun zuria erosi zuen Katalina
Otxoa Ariztondokoa eskribaua, Domingo Garratza Zabalarentzat; ehun gorrizko 1,33 kana erosi zituen;
eta Esteban Eztiola semea.
belusezko kapelua erosi zuen Katalinarentzat; beste
20 kana zetazko zinta ere erosi zituen; zaldi-zela egoEgun berean, Joanes Garratza apaizak 30 erreal ko- kitzea ordaindu zuen; etab.
bratu zizkion Migel Perez Idiakaizkoari, Azpeitiko elizan
Joan Perezen gorpua han zela egindako elizkizunagatik.
Katalina Zabalak Domingo Garratzak emanda,
honi sobratu zitzaizkion 6.468 erreal jaso zituen. DoOndoren Zestoako Lilin, Joan Aranburu alkatearen mingo Garratzak ekarritako arropak ere (Joan Perez
eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean 23 dukat eta Lilikoa zenarenak) berak jaso zituen, gero zuzenbidez
3 erreal eman zizkioten Katalina Zabala alargunari, zegokionari emateko.
Lizarrako Pedro Aguraini gastuetarako aurreratutakotik sobratu egin zitzaizkiolako.
Lekuko hauek izan ziren: Migel Perez Lilikoa, Migel Perez Idiakaizkoa eskribaua eta beste zenbait.
Lekuko hauek izan ziren: Maria Beltran Iraeta eta Maria Perez Altzolaraskoa (ikus [XVI. m. (55-IX) 14] agiria).
Bestalde, Lerindik Zestoara Joan Perez Idiakaiz- 22 -
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Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten,
koa zenaren arropak Debako Martin Erandiok ekarri zituen, eta Joan Aranburu alkatearen eta Esteban Urbieta etxeak zuen hilobian. Bertan egingo zizkioten
Eztiola eskribauaren aurrean Migel Perez Lilikoari hiletak eta elizkizunak. Gainera Aizarnako elizan 30
requiem meza bi aldiz emango zituzten bertako apaizeman zizkion.
ek haren arimaren alde. Alaba Maria Joango Urbietak
Hauek ziren Martin Erandiok ekarritako arrope- eta Bartolome Etxabe suhiak ordainduko zituzten.
tako batzuk: belus beltzeko bi soineko eta bi jipoi, bata
Joan Urbietak limosna hauek utzi zituen: gatibu
ganbelu-ilezkoa eta bestea atzera-puntadaz egina; belusezko gerrikoa zuen kapa, zeta-ehunezko barrua zuena; kristauak askatzeko, erreal bat; Aizarnako elizari, 2
beste kapa bat, belusezko gerrikoa zuena; belusezko erreal; eta Zestoako elizari, erreala.
galtzak eta galtzerdiak, zetazkoak; forrua tafetazkoa
Joan Urbietak zor hauek utzi zituen: Blas Artazuzuten galtzak; bolizko piezak eta altzairuzko ispilua;
kutxa zetazko tafetazko kordoiaz; larruzko txankletak; biagari, dukata (Joan Ibañez Zubiaurrekoa fidatzaile
izanik); Aiako Joan Beltran Iruretari, 4 erreal; Martin
bi alkandora; bi zapi; bi gerriko, etab.
Azkue mazolari zenaren ondorengoei, urrezko koArropa haiek guztiak Martin Erandiok Joan Perez roa; Zumaiako Domingo Amilibiari, urrezko koroa;
zenaren anaia Migel Perez Lilikoari utzi zizkion Este- Domenja Eginori, 7 dukat; Itziarko San Joan Acosta
jostunari, galtzerdi zurien balioa; Arizmendiko zapaban Eztiola eskribauaren aurrean.
tariari, 2 erreal; Maria Olideni. 12 erreal ogiagatik;
Lekuko Esteban Eztiola eta Joan Ezenarro izan zi- Maria Izetari, 2 erreal; Domingo Aisororen ama Grazia Egañari, dukata, eta Joan Perez Lilikoari, konturen (ikus [XVI. m. (55-IX) 15] agiria).
liburuak zioena.
1.1.10. Joan Urbietaren testamentua
Joan Urbietak kobratzeko zeuzkan zordunak eta
- 1555-X-10ean, Zestoako Artiga baserrian, Esteban zorrak hauek ziren: Domingo Amilibia eskribaua, 16
Eztiola eskribauaren bidez Joan Urbietak testamentua erreal ferrengatik; Esteban Luberriaga, 4 erreal ferrengatik; Joan Ibañez Zubiaurrekoa, 2 erreal; Ariztonegin zuen.

13. irudia. Urbieta
aldea.
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Grazia Perezi bere gurasoek dotean zenbait ondadoko andrea, 2 erreal ferrengatik; Joan Lizaso maisu
tailugilea, erreala iltzeengatik; Lertxundigoikoaren sun eman zizkioten: Getariako errebaleko etxea, bere
jabea, 4,5 erreal iltzeengatik; eta Jakobo Ipintzaren laranjadi eta baratzeaz (Fortun Perez Colindreskoaren
etxe ondokoa); zilarrezko katilua; jantzitako 4 ohe;
andrea, kontuak eginda azaltzen zena.
gortina; mantalak eta jantziak.
Orain arte aitortutakoaz gain, Joan Urbietak San
Doterako dohaintzan beste ondasun hauek ere
Joan Arriola jostunari 6,75 erreal zor zizkion, Joango
eman zizkioten Grazia Perezi: Lasaldeko mahastia
Olaberriaren bidez jaso zituelako.
(Maria Otxoa Mirubikoak zuenaren ondokoa); GuruJoan Urbietak bere errementari-lanbideko haus- tzeagako mahastia, mugakide Ines Arronaren eta Joan
poak eta tresnak Urbietako Martin Etxabe bilobari Perez Gaintzakoaren mahastiak zituena; Amezmenutzi zizkion, aitonaren zorrak ordain zitzan. Martin diko mahastia, mugakide Joanes Pasaiaren mahastia eta Pedro Ibañez Aldamarkoaren basoa zituena;
Etxabe bilobak onartu egin zuen baldintza hura.
Beoegaiko basoa, mugakide Katalina Beltran UntzeTestamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Ma- taren eta Joan Perez Gaintzakoaren basoak eta Iñigo
ria Joango Urbieta alaba, Martin Etxabe biloba eta Atristainen sagastia zituena; eta Golindanoko basoa,
mugakide Domingo Lopez Zarauzkoaren sagastia eta
Grazian Etxeandia.
mahastia eta Joan Perez Berrozpekoaren ondorengoen
Joan Urbietak baliogabetu egin zituen ordura arte sagastia eta mahastia zituena.
egindako beste testamentu guztiak. Testamentuan leOndasun haiez gain, beste ondasun hauek ere
kuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Joan
eman zizkioten Grazia Perez Agirrekoari: Santuagako
Arano eta Esteban Eztiola semea.
sagastia, Domikutza Zuazketaren ondorengoen baso
Joan Urbietak ez zuen testamentua sinatu, besoa ondokoa (sagar-urtea zenean 40 otarkada gurasoei
perlesia edo paralisiak hartuta zeukalako (ikus [XVI. emango zien); Getariako elizako hilobi osoa (Martin
Agirre eta Maria Martinez Zarauzkoaren hilobien arm. (55-X) 15] agiria).
tekoa); eta eliza bereko Domingo Agirreren hilobiaren zatia (Tomas Orexaren eta Domingo Esnalen hi1.2. Zestoarren eta ingurukoen ezkontzalobien artekoa).
kontratuak
1.2.1. Joan Ortiz Beduakoaren eta Grazia Perez
Agirrekoaren arteko ezkontza
1.2.1.1. Emaztearen gurasoek emandako dotea

Ondasun haien jabeak urteko jai nagusietan Getariako Salbatore elizan egin beharreko ofrenda eta gainerako elizkizunak egingo zituzten ezkonberriek, eta
Grazia Perezen gurasoen hiletak ere bai.

Otxoa Martinez eta Ana Perez gurasoek beren ala-1555-I-6an, Getariako errebalean, Domingo Otxoa
Portukoa eskribauak ezkontza-kontratua idatzi ba Graziari herenaren eta bostenaren hobekuntza eman
zioten. Gainera, dohaintzan emandako ondasunen fizuen.
datzaile gisa hauek aurkeztu zituzten: Getariako Fortun
Senarra Joan Ortiz Beduakoa zen, Lantzarote Be- Perez Colindreskoa eskribaua, eta Antonio Ezuri.
duaren eta Maria Joan Otsangoren legezko semea.
Otxoa Martinez Agirrekoak eta Ana Perez emazEmaztea Grazia Perez Agirrekoa zen, Getariako
Otxoa Martinez Agirrekoaren eta Zumaiako Ana Pe- teak konpromisoa hartu zuten bi fidatzaileak kontratu
hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
rez Askizukoaren legezko alaba.
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1.2.1.2. Senarraren anaia eta gurasoek emandako
dotea

Ondoren Pedro Ortiz Beduakoa azaldu zen, Joan Ortiz Beduakoaren anaia zaharra. Pedro Ortizek anaia
Joani, Otsango etxean zegokion seniparteagatik eta
ezkontzako dote gisa, 100 dukat agindu zizkion, bi
epetan ordaintzekotan. 85 dukat Otxoa Martinez Agirrekoarentzat eta Ana Perez emaztearentzat izango ziren, eta 15 dukat Joan Ortiz eta emaztearentzat.
Pedro Ortizek 100 dukaten fidatzaile gisa Zarauzko
Pedro Ortiz Ganboakoa jauna aurkeztu zuen. Pedro
Ortizek Oikiako Igartzako burdinola zuen, eta errentan
eman zien Esteban Erkiziari, Joan Lopez Sasoetakoari
eta Gartzia Agirreri, Zumaiako Joan Fernandez Arbestaingoa eskribauaren aurrean egindako kontratuaren
arabera. Igartzako burdinolako errentak jasotzeko eskubidea eman zien Pedro Ortiz Ganboakoak.
Ondoren senarraren gurasoak (Lantzarote Bedua
eta Maria Joango Otsango) azaldu ziren. Semeari dote
gisa ondasun hauek agindu zizkioten: zilarrezko katilua (marko bat pisukoa), ohe osoa eta kutxa.

14. irudia. Beduako itsasadarra.

Joan Ortiz senarrak Pedro Ortiz Beduakoaren alde 1.2.2.1. Ezkonberriak eta beren senideak
uko egin zion bere seniparteari, lehenago Beltran
Mendia eskribauaren aurrean egin zuen bezala.
Eskribauaren aurrean Debako Joan aita eta Joan Urain
legezko seme ezkonberria (Ana Urain zenaren semea)
Joan Ortiz Beduakoaren eta Grazia Perez Agirre- aurkeztu ziren, alde batetik, eta, bestetik, Zestoako
koaren arteko ezkontza legezko seme-alabarik gabe Maria Lopez Lizasokoa (San Joan Ermuaren alarguhausten bazen, edo seme-alabak testamentua egin na eta ezkonberria). Maria Lopez Lizasokoa emazgabe hiltzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasun tea Martin Lizaso zenaren eta Maria Lopez Elorriabakoitza jatorrizko enborrera itzuliko zen.
gakoaren legezko alaba zen.
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Domingo Etxabe? apaiza, Joan Martinez Amilibikoa eta
Isasi deiturako bat (ikus [XVI. m. (55-I) 5] agiria).

Eskribau aurrean agertu zen Maria Lopez Lizasokoa emaztea, hain zuzen Martin Lizaso zenaren
eta Maria Lopez Elorriagakoaren legezko alaba zen.

1.2.2. Joan Urainen eta Maria Lopez
Lizasokoaren arteko ezkontza

Eskribau aurrean agertu ziren Maria Lopez Lizasokoa emaztearen senide hauek ere: Joan Lizaso
anaia eta Maria Sebastian Elorriaga alarguna. Hau
Arroako San Joan Ermuaren emaztea izan zen, eta
Maria Lopez Lizasokoa ezkonberriaren izeba zen.

- 1555-VI-13n, Arroako Areitzagagoienan, Esteban
Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.
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15. irudia. Itziarko
Urain.

Dohaintzan emandako ondasunak saneatu gabeak
Joan Urain semea eta Maria Lopez Lizasokoa
Arroako San Joan Ugarte apaizak ezkondu zituen, lu- baziren, Deban Itziarko parrokian eta Arroako Zubelrralde horretan, aspaldi-aspaldiko ohiturari jarraituz, tzu ibarrean, hain onak ziren beste hainbeste ondasun
emango zizkieten ezkonberriei.
lehenago egin beharreko galderak eginez.
Joan Urain aita bizi zen artean berea izango zuen
dohaintzan emandako ondasunen gozamenaren erJoan Urain aitak Joan Urain semeari ezkontzarako dia. Beste erdia ezkonberriena izango zen. Joan Uradohaintza egin zion. Herenaren eta bostenaren hobe- in aita hiltzen zenean, ezkonberriek egingo zizkioten
kuntza eman zion. Ondasun hauek ere eman zizkion, Itziarko elizan hiletak eta elizkizunak.
emaztearentzat eta izango zituzten seme-alabentzat
Urain baserriko basoetako zuhaitzen enborrak eta
ere izan zitezen: Itziarko Urain baserria, bere soro,
baratze, sagasti, gaztainadi, baso, belardi, larre, fruta- ikatza egiteko adarrak nork eta nola ustiatuko zituzten ere zehaztu zuten. Urain etxean, gainera, idi parea
arbola eta abarrekin.
edukiko zuten etxeko zerbitzurako.
Itziarko elizan Urain etxeak zuen hilobia ere eman
zion, eta, halaber, ondasun higigarriak, ganaduak, 1.2.2.3. Joan Urainen senideen seniparteak
tresneria eta upelak ere.
Maria Lopez Lizasokoa emazteak ezkontzara ekaJoan Urain aita arduratuko zen dohaintzan rriko zuen dotea, Joan Urain aitak jasoko zuen (eta
emandako ondasunen saneamenduaz, eta horreta- honek ezean semeak). Harekin zorrak ordainduko zirako fidatzaile hauek aurkeztu zituen: Itziarko Joan ren, eta Maria San Joan Urainen (Martin Zubiaurreren
Arakistain, eta Zestoako Martin Zubiaurre suhia. emaztearen) dotea ere bai.
Hauek ondasunen saneamenduaz arduratzen ez baziren, 500 dukateko isuna ordainduko zuten: erdia
Joan Urain semearen arreba Ana Uraini ere 80
errege-altxortegiarentzat, eta beste erdia ezkonbe- dukateko senipartea agindu zion aitak, baina aitaren
rrientzat.
eta Joan Urain semearen oniritziaz ezkondu beharko
1.2.2.2. Joan Urain aitak egindako dohaintza

- 26 -

(1555)

zuen. Joan Urain semearen San Joan Urain anaiari ere
24 dukat agindu zizkion aitak seniparteagatik.
1.2.2.4. Joan Lizasok, Maria Sebastian Elorriagak eta
Maria Lopez Lizasokoak egindako dohaintzak

Emaztearen Joan Lizaso anaiak, Maria Sebastian Elorriaga izeba alargunak eta Maria Lopez Lizasokoa
emazteak berak 160 dukateko dohaintza egin zuten.
Kopuru horretan sartuta zeuden Beltran Ermuak (Maria Lopezen senar zenak) testamentuan emazteari
agindutakoak. Joan Lizaso anaiak kobratu eta emango zituen dukat haiek, eta honako hauek ere bai: zilarrezko katilua eta behia txahalarekin.
Joan Lizaso anaiak Joan Urain semeari eta emazteari 8 dukat emango zizkien arropatarako. Maria Lopezek Beltran Ermuarekin ezkondu zenean jasotako
arropez gain, 3 ohe oso ere orduan hartu zituen.
Maria Sebastian Elorriagak Joan Urain aita-semeei
50 dukat emango zizkien, eta Maria Lopezi beste 8
dukat arropatarako, beste ohe bat eta kutxa.

bakoitzera. Lurraldean oso aspaldikoa zen ohitura
hura bi aldeek beteko zuten. Bi aldeek zenbait legeri uko egin zioten. Gainera Maria Lopez Lizasokoak,
emakume ezkondua zelako, zin egin zuen ezkontzakontratuan agindutakoa bete egingo zuela.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan
Akertza eta San Joan Ugarte apaiza, eta Zestoako Esteban Eztiola semea (ikus [VI. m. (55-VI) 11] agiria).
1.2.2.6. Fidatzaileak onik ateratzeko konpromisoa

Egun eta leku berean, hau da, 1555-VI-13an, Arroako
Areitzagagoienan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Debako Joan Urain aita,
Maria Sebastian Elorriaga eta Joan Lizaso.
Hauek dohaintzak egin zituzten Joan Urain semearen eta Maria Lopez Lizasokoaren, ezkontza-kontratuan adierazita bezala. Joan Urain aitaren fidatzaileak
Debako Joan Arakistain eta Zestoako Martin Zubiaurre ziren. Joan Lizaso eta Maria Sebastian Elorriagaren fidatzaileak, berriz, Joan Perez Areitzagakoa eta
Pedro Elorriaga ziren.

Joan Lizasok 118 dukat emango zizkien, eta Maria
Sebastianek 58 dukat. Kopuru haiek zein epetan orAlde bakoitzak konpromisoa hartu zuen bere fidadaindu ere erabaki zuten. Hurrengo Santiago egunetik tzaileak fidantza eta obligazio hartatik onik eta kalte3 urtera egingo zuten azken ordainketa.
rik gabe ateratzeko.
Joan Lizasok eta Maria Sebastian Elorriagak beren
Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako San
ordainketak segurtatzeko, bi fidatzaile hauek aurkeztu Joan Ugarte apaiza eta Joan Akertza, eta Zestoako Eszituzten: Joan Perez Areitzagakoa eta Pedro Elorriaga. teban Eztiola semea.
1.2.2.5. Beste zenbait baldintza, zina eta lekukoak

1.2.2.7. Ana Urainek anaiari eskubideak emanez
egindako agiria

Joan Urain aita-semeek, Joan Lizasok, Maria Sebastian Elorriagak eta Maria Lopez Lizasokoak onar- Jarraian, eskribau beraren aurrean, Ana Urain (Joan
tu egin zuten ezkontza legezko seme-alabarik gabe Urain aitaren eta Ana Urain zenaren izen bereko alahausten bazen, edo seme-alabak testamentua egin ba) agertu zen.
gabe hiltzen baziren, alde bakoitzak dohaintzan ekarritako ondasunak jatorrizko enborrera itzultzea.
Joan Urain anaiak eta Maria Lopez Lizasokoak
egun hartan egindako ezkontza-kontratuaren arabeItzultzen zen ondasun bakoitza, ezkontza aldian ra, Ana Urain arrebari bere seniparteagatik 80 dukat
izandako irabazien erdiarekin itzuliko zen enbor agindu zizkioten. Anak zioenez, berez seniparteaga- 27 -
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tik 80 dukat baino gehiago zegozkion, baina hortik
Kontratu hura Iraetan egin zuten 1548-I-1ean, Esgorakoa Joan Uraini (anaia zaharrenari) dohaintzan teban Eztiola eskribauaren aurrean. Lekuko hauek
eman zion, bere eskubieei uko eginez.
izan ziren: San Joan Idiakaitz batxilerra, Nikolas
Martinez Egiakoa, Esteban Eztiola semea eta Martin
Ana Urainek lege askori uko egin zion anaiaren Saustin Ezenarro.
alde, eta agindutakoa betetzen ez bazuen, 200 dukateko isuna ordainduko zuen: erdia errege-altxortegiaGainera Joan Lizaso anaiak Maria Lopezi Belrentzat eta beste erdia Joan Urain anaiarentzat.
tran Ermuak agindutako 12 dukat emango zizkion.
Guztira 110 dukat, zilarrezko katilua (10 dukateko
Ana Urainek, gainera, 25 urte bete gabea zelako, baliokoa), behia txahalarekin eta arropak (8 dukateko
zin egin zuen agiri hartan agindutakoa bete egingo baliokoak).
zuela.
Maria Lopez Lizasokoak onetsi eta berretsi egin
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Akertza, zituen Beltran Ermua zenarekin egin zuen kontratua,
Joan Arakistain, San Joan Ugarte apaiza eta Zestoako eta egun hartan Joan Urain semearekin egindakoa.
Gainera zin egin zuen aipaturiko bi kontratuek ziotena
Esteban Eztiola semea.
bere egingo zuela (ikus [XVI. m. (55-VI) 10] agiria).
1.2.2.8. Maria Lopez Lizasokoak anaiari eskubideak
emanez egindako agiria

Ondoren, leku berean, eskribau beraren aurrean eta
lekuko berak hantxe izanik, Maria Lopez Lizasokoa
ezkonberria azaldu zen. Maria Lopez lehenago Beltran Ermua zenarekin ezkondu zen, eta egin zuten
kontratuan Maria Lopezek bere eskubideei uko egin
zien anaia Joan Lizasoren alde. Orduan seniparteagatik 80 dukat, 3 ohe eta arropak agindu zizkioten.

1.2.2.9. Dotea eta senipartea ordaintzea

- 1555-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Debako Joan
Urain aita, eta, bestetik, Zestoako Joan Lizaso.
Joan Urain bere seme Joan Urainen eta honen
emazte Maria Lopez Lizasokoaren ordezkari ere bazen. Joan Lizasok Joan Urain aitari 50 dukat eman

16. irudia.
Ezenarroazpikoa.
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zizkion bi alditan: 34 dukat eskribauaren aurrean, eta Larrazko etxean eta beste lekuetan zegoen ganadua,
16 dukat Zestoako Martin Zubiaurre suhiaren bidez. Maria Joan Etxabe amarentzat baino ez zen izango.
Diru haiek Akoabarreneko Martin Zubiaurre suhiari
Maria Joan Etxabe ama bizi zen artean, dohaineta honen emazte Maria San Joan Uraini (Joan Urainen
tzan emandako ondasun guztien gozamenaren erdia
alabari) dotea eta senipartea ordaintzeko ziren.
harentzat izango zen. Basoak botatzeko prezioan bi
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: aldeak ados jartzen baziren, bi aldeetako batek salJoan Ibañez Zubiaurrekoa ermandade-alkatea, Mar- duko zituen, eta kobratutakoaren erdia beste aldeari
tin Acosta harakina eta Esteban Eztiola semea (ikus emango zion saltzaileak.
[XVI. m. (55-VIII) 3] agiria).
1.2.3.2. Zenbait baldintza

1.2.3. Julian Etxaberen eta Maria Joanez
Amilibikoaren arteko ezkontza

Maria Joan amak gozamenaren bere erdia ezkonberriei uzten bazien, hauek mantenduko zuten hiltzen
- 1555-VIII-28an, Aizarnazabalgo elizan, Zestoako zen arte. Orduan Aizarnazabalgo elizako bere hiloDomingo Amilibia eskribauak ezkontza-kontratua bian ehortziko zuten, eta ezkonberriek egingo zizkioidatzi zuen.
ten hiletak eta elizkizunak.
Senarra Aizarnazabalgo Etxabe jauregiko Julian
Etxabe zen, Joan Perez Mantzizidorkoa zenaren eta
Maria Joan Etxaberen legezko semea. Emaztea, berriz, Aizarnazabalgo Maria Joanez Amilibikoa zen,
bertako Domingo Amilibiaren eta Maria Joan Etxezarretaren legezko alaba.

Julian Etxabez gain, Maria Joan Etxaberen semealaba ziren Joan Perez Etxabekoa, Maria Etxabe eta
Ana Etxabe ere. Joan Perez semeari 60 dukat agindu
zizkion seniparte gisa, ezkontzen zenerako, eta Maria
zein Ana alabei 120na dukat. Hauek beren eskubideei
uko egingo zieten Julian Etxabe anaiaren alde.

Biak Erromako Elizaren aginduen arabera AizarMaria Joanez Amilibikoak bere dote gisa 180
nazabalgo Sebastian Lertaun doktore eta erretoreak dukat ekarriko zituen, eta haietako 20 dukat izango
ezkondu zituen.
ziren ezkonberrientzat. 160 dukat Maria Joan Etxaberentzat izango ziren.
1.2.3.1. Dohanitzan senarrari emandako ondasunak

Maria Joan Etxabek fidatzaile hauek aurkeztu ziJulianen amak ezkonberriei dohaintzaz ondasun tuen: Joan Martinez Mantzizidorkoa eta Etxabegoihauek eman zizkien: Etxabe jauregia bere lur, baso, koa etxearen jabe Joan Martinez Etxabekoa. Hauek
harizti, gaztainadi, intxaurdi, sagasti, soro, larre eta arduratuko ziren ondasunen saneamenduaz.
abarrekin; baita ondoko Larrazko etxea ere, bere ondasun guztiekin.
1.2.3.3. Emaztearen dotea eta seniparteei uko egitea
Maria Joan Etxabe amak ezkonberriei dohaintzaz
hauek ere eman zizkien: etxeko tresneria, upelak, bi
ohe, zilarrezko katilua eta bitxiak. Ondasun haiek erdi
bana izango ziren amarentzat eta ezkonberrientzat.

Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak eta emazte Maria Joan Etxezarretak, alaba Maria Joanezi dote gisa
hauek agindu zizkioten: 180 dukat, 5 ohe oso (lurralde
honetako erakoak), zilarrezko katilua (10 dukat balio
zuena), behia txahalarekin, zurezko kutxa eta Maria
Etxabe jauregian zegoen ganadu guztia erdi bana Joanezen arropak eta edergarriak. Dotea ordaintzeko
izango zen amarentzat eta ezkonberrientzat. Hortik at epeak ere zehaztu zituzten.
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17. irudia.
Aizarnazabalgo
Etxabeko Lauhaizeta.

Domingo Amilibia aita eta Maria Joan ama arduratuko ziren ondasunen saneamenduaz.

Jarraian Maria Joanez Amilibikoa emazteak onartu
egin zuen, agindutako dotea kobratuz gero, gainerako
eskubide guztiei gurasoen alde uko egitea (ikus [XVI.
Ezkontza hura legezko seme-alabarik izan gabe m. (55-VIII) 20] agiria).
hausten bazen, edo seme-alabak testamentua egin
gabe hiltzen baziren, ekarritako ondasun bakoitza 1.2.4. Asentzio Etxaberen eta Maria Azkaetaren
bere jatorrizko enborrera itzuliko zen, ezkontza al- arteko ezkontza
diko irabazien erdiarekin.
- 1555-XII-31n, Arroako Azkaetan, Zestoako Esteban
Maria Joan Etxabek konpromisoa hartu zuen bere Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.
bi fidatzaileak fidantza hartatik onik ateratzeko.
Emaztea Maria Martinez Azkaetakoa zen, Martin
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zu- Azkaeta eta Grazia Lizarrarats zenduen alaba. Maria
maiako Simon Arriaga batxiler eta apaiza, eta Zes- Martinezen amona Maria Joanez Azkaetakoa zen.
toako Pedro Altzolarats eta Martin Perez Artzubiagakoa.
Senarra Asentzio Etxabe zen, Domingo Sorarte
zenaren eta Estibalitz izeneko ama zenaren semea.
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak Arroako elizako Joan Sorazu bikarioak ezkondu zituen,
hantxe izanik, Joan Perez Etxabekoa, Maria Etxabe senar-emazteek, ohi bezala, elkarri eskua emanda.
eta Ana Etxabe (Julian Etxaberen anai-arrebak) aurkeztu ziren. Hauek onartu egin zuten, agindu zieten
Maria Joanez amonak zioenez, bere Martin Azkaesenipartea kobratuz gero, gainerako eskubide guztiak ta semea ezkondu zenean, dohaintzan Azkaeta etxea
anaia Julianen alde uko egitea.
eman zion, bere baso, sagasti, larre, baratze, soro,
zuhaitz, etxeko tresneria eta abarrekin. Herenaren
Joan Perez Etxabekoak, Maria Etxabek eta Ana eta bostenaren hobekuntza eman zion. Maria Joanez
Etxabek (anai-arrebek), 25 urte bete gabeak zirelako, Azkaetakoak beretzat gorde zuen ondasunen gozamezin egin zuten agiriak zioena bete egingo zutela.
naren erdia.
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18. irudia.
Arroaerrekako
Azkaeta.

Maria Joanez Azkaetakoak dohaintza hura onetsi teari hurrengo urteko Pazko maiatzekoan emango
zizkion.
eta berretsi egin zuen.
Gero, Martin Azkaeta zenak (Maria Martinezen
aitak) testamentua egin zuen Arroan 15546-IV-14an,
eta Maria Martinez alabari utzi zizkion ondasunak,
baina Grazia Lizarraratsen eta Maria Joanezen oniritziaz ezkondu beharko zuen. Herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion aitak. Testamentu hartan
lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu bikarioa, Fernando Sorazabal eta Joan Arantza. Ziotenez, Martin
Azkaeta aita Indietan hil zen.

Maria Martinez emazteak Domenja Azkaeta eta
Ana Azkaeta ahizpa gazteagoak zituen, eta Asentziok
ekarritako diruaz haien seniparteak eta etxearen zorrak ordainduko ziren.

Asentzio Etxabek bere fidatzailetzat hauek aurkeztu zituen: Debako Martin Sorarte eta Andres Etxabe, eta Mutrikuko Frantzisko Agirre. Hauek segurtatu egin zituzten Maria Joanez Azkaetakoari, Joan
Akertzari eta Joan Domingez Areitzagakoari gerora
Maria Martinez Azkaetakoaren Grazia Lizarrarats ordaintzeko geratu ziren 120 dukatak.
amak testamentua 1554. urtean egin zuen, eta alabari
Asentzio Etxabek konpromisoa hartu zuen bere fiherenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion.
datzaileak fidantza hartatik onik ateratzeko.
1.2.4.1. Senarrak ekarritako ondasunak

Asentzio Etxabek eta Maria Martinez Azkaetakoa
Ondoren, Asentzio Etxabek ezkontzara ekarritako emazteak (hau 25 urte bete gabea zelako), zin egin zuten
dotea zein zen jakinarazi zuen: 160 dukat (Azkaetako ezkontza-kontratuan agindutakoa bete egingo zutela.
zorrak eta seniparteak ordaintzeko), marko bat pisuko
Ezkontza legezko seme-alabarik izan gabe hausten
zilarrezko katilua eta behia bere txahalarekin.
bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hilAsentzio Etxabek egun hartantxe 40 dukat eman tzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza
zizkion Maria Joanez Azkaetakoa amonari, eta (ezkontza aldiko irabazien erdiarekin) jatorrizko enbeste 120 dukat Maria Martinez Azkaetakoa emaz- borrera itzuliko zen.
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Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Joan
Sorazu bikarioa, Joan Akertza eta Fernando Sorazabal
(ikus [XVI. m. (55-XII) 11] agiria).

Zestoako Esteban Eztiola semea, eta Arroako Joan
Sorazu bikarioa eta Fernando Sorazabal.

Ondoren, egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Asentzio Etxabek ahalor1.2.4.2. Seniparteei uko egitea
dea eman zion bere anaia Andres Etxaberi. Debako
Egun eta leku berean, hau da, 1555-XII-31n, Arroako Pedro Zigaranek? 15 dukat zor zizkion Asentziori, eta
Azkaeta etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean diru hura anaiarentzat kobratzen saiatuko zen Andres
hauek azaldu ziren: batetik, Domenja Azkaeta eta Ana (ikus [XVI. m. (55-XII) 12] agiria).
Azkaeta ahizpak (Martin Azkaeta eta Grazia Lizarrarats zenduen alabak), eta, bestetik, Maria Martinez 1.3. Zestoa, Aizarna, Arroa eta inguruko
Azkaetakoa ahizpa eta Asentzio Etxabe senarra. Ma- elizetako agiriak
ria Joanez Azkaetakoa amona ere hantxe zen.
1.3.1. Zestoako elizako agiriak
Joan Akertzaren eta Joan Domingez Areitzagakoaren
onespenaz, Domenja eta Ana ahizpei 50na dukateko 1.3.1.1 San Joan Amilibiaren ondasunen exekuzioa
senipartea agindu zieten. Bi ahizpak adinera heldu eta
ezkontzen zirenean emango zioten bakoitzari bere seni- - 1555-I-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauapartea. Bitartean diru hura gordailuan edukiko zuten.
ren aurrean Martin Indo probestuordea agertu zen.
Ondoren, Domenja Azkaetak eta Ana Azkaetak,
Zestoako alkateordearen agindua erabiliz eta Grasenipartea kobratzeko baldintzaz, uko egin zioten, zian Etxeandiaren eskariz, San Joan Amilibiaren
ahizpa Maria Martinez eta Asentzioren alde, Azkaeta zenbait ondasun bahitu eta exekutatu egin nahi zituen.
etxean izan zitzaketen eskubide guztiei.
Hauek ziren ondasunak: Martin Zuube harginak lanera ekartzen zuen zaldia; San Joanek etxean zituen
Gainera bi ahizpek zin egin zuten agirian agindu- upelak, barrikak eta bertako sagardoa; etxeko trestakoa bete egingo zutela. Lekuko hauek izan ziren: neria; Amilibiko basoetako adarrak; hango egurraz

19. irudia.
Motrollamendiko Indo.
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egindako ikatz eta burdinak; eta Amilibiko etxea bere
ondasunekin.
Lekuko Esteban Eztiola semea eta Grazian Ezenarro izan ziren.

Ahalordea eman zien Zestoako Joan Ezenarrori
eta Joan Ibañez Zubiaurrekoari. Hain zuzen Zestoako
San Joan Amilibiak Zestoako elizari zorrak egin zizkion, eta Grazian Etxeandiak San Joani ondasunak
exekutatu egin zizkion.

Ahalordea zutenek aurka egingo zioten ondasun- 1555-I-13an, Zestoan, Martin Indok San Joan
Amilibiari jakinarazi zion ondasunak exekutatu egin- exekuzioari Domingo Amilibiaren izenean.
go zizkiotela. Epea eman zion zorra ordaintzeko. Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Joan
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Gorosarri eta Grazian Ezenarro.
Joan Arano eta Joan Ezenarro (Zabaletako maizterra)
(ikus [XVI. m. (55-IV) 10] agiria).
Egun berean, Zestoan, Martin Indok lehen pregoia
eman zuen, exekutaturiko ondasunak enkantean saltzeko.
Egun berean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, San
- 1555-I-22an, Zestoan, Martin Indok bigarren pre- Joan Amilibia hargin-maisua, eta, bestetik, Grazian
goia egin zuen, Grazian Etxeandiak (Zestoako elizako Etxeandia eta Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua.
administratzaileak) eskatuta, San Joan Amilibiaren
ondasunak enkantean saltzeko.
Grazian Etxeandia 1554. urtean izan zen Zestoako
elizako administratzaile, eta Joan Fernandez OlazaLekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea balgoa 1555. urtean
eta Gabriel Artzubiaga.
San Joan Amilibiak Grazian Etxeandiari Zestoako
- 1555-II-1ean, Zestoan, hirugarren pregoia egin elizako hasikinengatik 15 dukat eta 2,5 erreal eman
zuen probestuordeak, Grazian Etxeandiak eskatuta, San zizkion (hasikinen herena, beste bi herenak Aizarnako
Joan Amilibiaren ondasunak enkantean saltzeko. Este- elizarentzat izanik).
ban Eztiola semea eta Joan Ipintza izan ziren lekuko.
Grazianek ordainagiria eman zion San Joan Ami- 1555-II-2an, Zestoan, Martin Indoren aginduz San libiari, eta gero Grazian Etxeandiak 15 dukat eta 2,5
Joan Amilibiaren ondasunen lehen enkantea egin zen. erreal haiek Joan Fernandez lizentziatuari eman zizInork ez zuen ondasunengatik eskaintzarik egin. Esteban kion. Joan Fernandezek Graziani ere ordainagiria
Eztiola semea eta Martin Artazubiaga izan ziren lekuko. eman zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañe- 1555-II-5ean, Zestoan, bigarren enkantea egin zen.
Domingo Aisoro eta Grazian Ezenarro izan ziren lekuko. ta apaiza, Pedro Altzolarats eta Frantzisko Enparan
(ikus [XVI. m. (55-XII) 9] agiria)
- 1555-II-8an izan zen hirugarren enkantea. Le- 1555-VI-30ean, Zestoan, Domingo Amilibia eskuko Esteban Eztiola semea eta Gabriel Artzubiaga
kribauaren aurrean San Joan Amilibia hargin-maisua
izan ziren (ikus [XVI. m. (55-I) 13] agiria).
eta Joan Lizaso fidatzailea agertu ziren.
1.3.1.2. Elizaren ordainagiriak, obligazio-agiriak, etab.

Esteban Eztiola eskribauak, Donostiako Joan
- 1555-IV-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Idiakaitz adingabearen eta ama eta tutore Grazia
aurrean Aizarnazabalgo Domingo Amilibia azaldu zen. Olazabalen ahalordeaz, Zestoako hamarrenen erdia
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batetik, San Joan Amilibia hargin-maisua, eta, bestetik, Aizarnako eliztarrak.
Hauek ziren bildutako eliztarrak: Pedro Arretxe erretore eta lizentziatua, Domingo Baltzola eta
Joan Lizasoeta administratzaileak, Joan Martinez
Akoakoa, Bizente Ezenarro, Nikolas Lizasoeta, San
Joan Egaña, Martin Enbil, Martin Zuube, Bartolome
Etxabe, Lazaro Azkue, Joan Bengoetxea, Martin Gorosarri, Joan Lopez Zelaikoa, Josepe Igartza, Pedro
Egaña, Joan Azkue, Joan Iribarrena, Joan Bikendi,
Joan Zuube, Domingo Aranguren, Esteban Edarritzaga, Joan Egaña, Joan Ereño eta beste zenbait.
San Joan Amilibiak zioenez, berak eta aita zenak
egin zituzten Aizarnako eliza eraikitzeko lanak, eta ez
zetorren bat eliztarrekin kobratu zuenaz eta jasotzeko
zeukan kopuruaz. Kontu-liburuko eragiketa batzuekin ez zetorren bat eliztarrekin.

20. irudia. Aizarnako eliz ataria.

Beraz, bi aldeek konpromisoa hartu zuten desadostasunak ebaztea arbitro epaileen esku uzteko. Eliztarrek Pedro Altzolarats hautatu zuten arbitro, eta San
Joan Amilibiak Blas Artazubiaga. Bi arbitroek, behar
izanez gero, hirugarrena hautatu ahal izango zuten.

enkantean saldu zuen 110 dukat ken 2 dukatean. ErreBi aldeek beteko zuten arbitroen epaia, eta betege-pribilegioz, eta mertzenario gisa, Joan Idiakaitzi
tzen ez zuenak 100 dukateko isuna ordainduko zuen:
zegozkion hamarren haiek.
erdia errege-altxortegiarentzat eta beste erdia obeSan Joan Amilibiak eta Joan Lizasok obligazio- ditzen zuen aldearentzat. Arbitroek 8 eguneko epean
agiria eman zieten donostiarrei, hurrengo iraileko San emango zuten beren epaia.
Migel egunean 110 dukat ken 2 dukat ordaintzeko
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez
konpromisoa hartuz.
Aurrekoetxekoa, Joan Martinez Arretxekoa eta Joan
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ganbara, Esteban Lizasoeta (ikus [XVI. m. (55-VI) 18] agiria).
Eztiola semea eta Joan Zubiaurre (ikus [XVI. (55-VI)
- 1555-VI-28an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton25] agiria).
dokoa eskribauaren aurrean, San Joan Amilibia hargin-maisuak Aizarnako eliztarrekin zuen auzian, Pe1.3.2. Aizarnako elizako agiriak
dro Altzolarats eta Blas Artazubiaga arbitroek epaia
eman zuten.
1.3.2.1. Arbitroen esku utzitako auzia
Lehenbizi Aizarnako elizako kontu-liburuak aztertu
- 1555-VI-23an, Aizarnan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribaua bertan izanik, hauek elkartu ziren: zituzten, eta San Joanek eta bere aita zenak elizan eta
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erretore-etxean egindako eraikuntza-lanengatik elizako 1.3.2.2. Aizarnako elizako beste zenbait agiri
administratzaileek edo elizaren zordunek emanda ordura arte kobratutakoa zehatz-mehatz aztertu zuten.
- 1555-III-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Oikiako Martin
Hauek ziren San Joan Amilibiari ordainketak Liazasoro apaiza, eta, bestetik, Zestoako Maria Perez
egindako batzuk: Iruñeko Pedro Pacheco apezpikua Altzolaraskoa (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa li1540-IX-5ean etorri zenean Aizarnako eliza; San Joan zentziatuaren alarguna).
Etxegarai eta Bizente Ezenarro (1543ko hasikin edo
primiziengatik); Joan Bengoetxea; Joan Otxoa ArtaMartin apaizak bere zerbitzuak egin zituen Aizarzubiagakoa (Aizarnako erretore zena); Pedro Egaña nako elizan Maria Perezen kaperan, eta Maria Perezek
(1544ko administratzailea); Martin Enbil (1546ko denak ordaindu zizkion. Egun hartan azken 7 dukat
administratzailea, burdinengatik) eta Pedro Egaña; eta 4 erreal ordaindu zizkion, eta Martin Liazasorok
Nikolas Lizasoeta (1547ko administratzailea); Mar- ordainagiria eman zion.
tin Zuube; Joan Egaña; Joan Ondalde; Joan Intzina;
Pedro Egaña, Joan Martinez Akoakoa: Akoako serora
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzo(argizariengatik); Joan Lizaso; Joan Zelaia; Igartzako larats, Esteban Eztiola semea, eta Grazian Ezenarro
serora, eta beste hainbat.
(ikus [XVI. m. (55-III) 9] agiria).
Ondoren San Joan Amilibiak eta aita zenak egin- 1555-V-22an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondako eraikuntza-lanengatik kobratzea zegokiona ze- dokoa eskribauaren aurrean Pedro Altzolarats arbitro
haztu zuten. Horretarako elizako eta erretore-etxeko epailea agertu zen.
eraikuntzen bi balioespen kontuan hartu zituzten, besteak beste.
Pedrok zioenez, Blas Artazubiaga (beste arbitroa)
hil egin zen. Bestalde, Aizarnako elizako kontu-liLaburbilduz, San Joani guztira 575.044 marai ko- buruan dukat bateko akatsa aurkitu zuen. San Joan
bratzea zegokion, eta ordura arte 559.104 marai ko- Amilibiaren aita Joan Amilibia zenak dukat bat kobratu zituen. Beraz, elizak 15.940 marai zor zizkion. bratu zuen, eta ez zen kontu-liburuan idatzi. Dukat
Kopuru horri dukat baten balioa (1 dukat = 375 ma- hura gero Akoako serorak jaso zuen Joan Igartzaren
rai) deskontatzea onartu zuten.
eskutik.
Bi arbitroen epaiak agintzen zuenez, Aizarnako
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ganbara, Martin
elizak kopuru hura urtebeteko epean ordaindu behar Indo eta Pedro Akoa.
zion San Joan Amilibia hargin-maisuari.
- 1555-VII-2an, Aizarnan, Martin Otxoa AriztonBi aldeek beteko zuten epaia, eta betiko isiltasuna dokoa eskribauak arbitro epaileek emandako epaia
ezarri zitzaien, gai hari buruz beste auzirik egon ez zedin. zehatz-mehatz jakinarazi zien San Joan Amilibia hargin-maisuari eta Aizarnako eliztarrei.
Auzi-gastuak eta eskribau-gastuak bi aldeek erdi
bana ordainduko zituzten. Eskribauak epaia bi aldeei
Epaia jakinarazitako eliztar batzuk hauek izan zijakinaraziko zien.
ren: Domingo Baltzola eta Joan Lizasoeta administratzaileak, Joan Aranburu alkatea, San Joan Perez
Epaia eman zutenean, lekuko hauek izan ziren: Altzolaraskoa, Martin Zuube, San Joan Egaña, BiDomingo Baltzola, Joan Ganbara eta Grazian Etxean- zente Ezenarro, Joan Bengoetxea, Joan Aurrekoetxea,
dia (ikus [XVI. m. (55-VI) 22] agiria).
Martin Gorosarri, Lazaro Azkue, etab.
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Lekuko hauek izan ziren: Joan Ganbara probes- 1.3.4. Liliko kaperako agiria
tuordea, Martin Aizpuru eta San Joan Zuhube (ikus
[XVI. m. (55-VI) 3] agiria).
- 1555-VIII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan Perez Li1.3.3. Oikia eta Aizarnazabalgo elizetako agiria
likoa (Liliko jauna), eta, bestetik, Alonso Salinas apaiza.
- 1555-VI-30ean, Zestoan, Domingo Amilibia eskriAlonso apaizak Zestoako elizan, Lili etxekoen kabauaren aurrean Zumaiako Joan Gorostiaga eta Maria peran, bere zerbitzuak eginak zituen, eta Joan PerezeJoan Epelola fidatzailea agertu ziren.
kin kontuak egin zituen. Egun hartara arteko zerbitzu
guztiak ordainduta zeuzkan Joan Perez Lilikoak, eta
Esteban Eztiola eskribauak egun hartan Aizarnaza- Alonso Salinasek ordainagiria eman zion.
balgo San Migel eta Oikiako San Bartolome elizateetako urte hartako hamarrenak enkantean saldu zituen
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amili44 dukatean. Horretarako ahalordea Donostiako Joan bia eskribaua, Esteban Eztiola semea, eta Gabriel ArIdiakaitz adingabeak eta ama Grazia Olazabal tuto- tzubiaga (ikus [XVI. m. (55-VIII) 22] agiria).
reak eman zioten, hauek erregearen mertzenario zirelako.
1.3.5. Arroako elizako agiriak
Ondorioz, Joan Gorostiagak eta Maria Joan Epelola fidatzaileak, enkantean gehien eskaini zutelako,
obligazio-agiria eman zieten donostiarrei, hurrengo
iraileko San Migel egunean 44 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.

- 1555-IX-15ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Arroako eliztar hauek bildu ziren: Martin
Akertza, Jose Akertza semea, Domingo Arretxe-Etxenagusia, San Joan Arbe, Fernando Sorazabal, Joan
Domingez Areitzagakoa, Domingo Arretxe, San Joan
Arbe, Asentzio Etxabe, Esteban Arbe, Kristobal ArLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ganbara, tzubiaga, Olidengo Joan Akertza, Joan Zugasti, Joan
Esteban Eztiola semea eta Joan Zubiaurre (ikus [XVI. Otalora, Pedro Leizaola, Grazian Otalora, Domingo
m. (55-VI) 26] agiria).
Alegria eta beste zenbait.

21. irudia. Oikiako
bista.
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Itziarko elizateko eliztarrek, indarkeria erabiliz, arroarren baimenik gabe behiak hartu zituzten,
eta beste bidegabekeria batzuk ere egin zizkieten. Horren aurka Martin Akertzak auzia ipini zien
itziartarrei, eta Arroako elizateko eliztarrek, Martin Akertzarekin bat eginik, ahalordea eman zieten
korrejimenduko prokuradore hauei: Pedro Gartzia
Salzedokoari, Andres Martinez Aroztegikoari, Pedro
Fernandez Laspiurkoari, Joan Elduari, Fernando Perez Zabalegikoari eta Jeronimo Atxagari. Ahalordea
eman zieten, halaber, Kantzelaritzako prokuradore hauei: Joan Cortiguerari, Gregorio Oviedori eta
Frantzisko Antezanari.
Arroako eliztarrek Martin Akertzarekin bat egin
zuten auzian sortzen ziren gastuak ordaintzeko.
Lekuko honako hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Domingo Baltzola, Joanes Idiazabal (burdineria
egiten zuena) eta beste zenbait (ikus [XVI. m. (55-IX)
19] agiria).

Martin Diazen anaia Joan Perez Lilikoak bere testamentuak 3 dukat agindu zizkion Arroako elizari,
eta haiek ordaintzea Domingo Arretxe-Etxenagusiak
egingo zuen, Domingok Joan Perezei zor zizkiolako.
Joan Arbek ordainagiria eman zion Martin Diazi.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Joan Albizuri (Martin Diazen morroia) eta Joan Domingez Areitzagakoa (ikus [XVI. m. (55-XI) 3] agiria).
1.3.6. Itziarko elizako agiria
- 1555-VII-13an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Alonso Salinas apaiza, eta, bestetik, Itziarko elizako Domingo
Sorazu eta Kristobal Irarrazabal administratzaileak.
Bi taldeek kontratua egin zuten eta Alonso Salinas
apaizak zenbait zerbitzu egingo zuen Itziarko elizan.
Andre Mariaren meza emango zuen egunero urtebetez, abuztuaren hasieratik aurrera. Gero iraileko San
Migel egunetik Pazko garizumakoa arte eta handik
aurrera urtebete osatu arte.

-1555-XI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Martin
Diaz Lilikoa, eta, bestetik, Arroako elizako Joan Arbe
Alonso apaizak elizako organoa joko zuen jaieguadministratzailea eta Domingo Arretxe-Etxenagusia netan, bezperak zeudenean eta salbea kantatzen zehargin-maisua.
nean.

22. irudia. Arroagoiko
bista.
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Zestoako Kontzejuak, enkantea eginda, Joan Lopez izendatu zuen urte hartan Aragoiko olioa libra 19
maraian saltzeko hornitzaile.
Olio ona izango zen, eta aldiko alkateak, fielak eta
ofizialek aztertuko zuten. Olioa falta zen bakoitzean,
Joan Lopezek eta fidatzaileak 3 errealeko isuna ordainduko zuten.
Joan Lopez Lazkanokoak konpromisoa hartu zuen
Joan Olazabal fidantza hartatik onik ateratzeko.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian
Etxeandia eta Grazian Ezenarro, eta Elgoibarko Martin Andikano (ikus [XVI. m. (55-I) 6] agiria).
1.4.2. Zestoako Kontzejuaren ordainagiriak
- 1555-IV-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Blas Artazubiaga, eta, bestetik, Gabriel Artzubiaga.

Alonso Salinasek urtean 32 dukateko soldata izango zuen, eta bi alditan kobratuko zuen: erdia abuztu
hasieran eta beste erdia urte amaieran. Alonsok meza
emateari uzten zion bakoitzean 2 erreal deskontatuko
zizkioten soldatatik.

Zestoako Kontzejuak aurreko irailean hartutako
erabakiaren arabera, Gabrielek 15.834 marai zeuzkan
kobratzeko, eta kopuru hura Blas Artazubiagak ordaindu zion. Beraz, Gabrielek Blasi ordainagiria eman
zion. Hortik at, Blasek Gabrieli hiribilduan arrebarekin bizi zen etxerako lehenago 1.438 teila emanak
zizkion, baina haien balioa geroago kobratuko zuen
Blas Artazubiagak.

Lekuko hauek izan ziren: Joan Zugasti, San Joan
Ugarte apaiza eta Joan Urainziar (ikus [XVI. m. (55VII) 16] agiria).

Agirian lekuko hauek izan ziren: Alonso Salinas
apaiza, Joan Olazabal eta Gregorio Elizalde (ikus
[XVI. m. (55-IV) 2] agiria).

1.4. Zestoako Kontzejuaren bilerak eta
tratuak

- 1555-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Nikolas
Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), eta, bestetik, Martin Perez Artzubiagakoa (Zestoako Kontzejuko fiel
eta altxorzaina).

23. irudia. Zestoako udaletxea.

1.4.1. Zestoako olio-horniketa

-1555-I-6an, Zestoako errebalean, Martin Otxoa ArizMartin Perezek ordainagiria ema zion Nikolas
tondokoa eskribauaren aurrean Joan Lopez Lazkanokoa (edo Altunakoa) eta Joan Olazabal fidatzailea Martinezi, honek Kontzejuaren basoengatik 17,5
dukat Maria Beltran Iraeta emaztearen bidez ordainagertu ziren.
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du egin zizkiolako. Joan Aranbururen alkate aldiari
zegozkion diru haiek.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Artzubiaga
eta Zestoako Domingo Garratza eta Grazian Etxeandia (ikus [XVI. m. (55-X) 33] agiria).

Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza, Simon
Arriaga eta Alonso Salinas apaizak (ikus [XVI. m.
(55-IV) 12] agiria).
- 1555-VIII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.

- 1555-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriBertan ziren zestoar hauek: Blas Artazubiaga
bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, San Joan alkateordea, Martin Perez Artzubiagakoa fiel, errejiAmilibia, eta, bestetik, Martin Perez Artzubiagakoa. dore eta sindikoa, Jakobo Gesalaga zinegotzia, Fernando Olazabal medikua, Joan Fernandez OlazabalSan Joan Amilibiak Iraetako Nikolas Martinez goa lizentziatua, Joan Olazabal, Grazian Etxeandia,
Egiakoaren eta emazte Maria Beltran Iraetaren es- Grazian Ezenarro, Kristobal Erretzabal, Frantzisko
kubidea eta ahalordea izanik, ordainagiria eman zion Enparan, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Urbieta,
Martin Perezi, honek eta Gabriel Artzubiagak Irae- Joan Arano, Domingo Ezenarro, Joanes Lizasoetako senar-emazeei zor zizkieten 20 dukatak ordaindu ta, San Joan Amilibia, Pedro Zubiaurre eta beste
hainbat.
egin zizkiolako.
Hurrengo ostiralean Probintziak Batzar Berezia
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Garratza eta Grazian Etxeandia, eta Arroako Joan egingo zuen Azkoitiko Basarten, eta bertan Zestoaren
prokuradore Martin Perez Artzubiagakoa fiel errejiArtzubiaga (ikus [XVI. m. (55-X) 34] agiria).
dorea eta Martin Otxoa Ariztondokoa eskribaua izan
zitezen, ahalordea eman zieten.
1.4.3. Kontzejuak Probintziaren Batzarretarako
emandako ahalordeak
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza,
- 1555-IV-25ean, Zestoan, Kontzejua bildu zen. Ber- Martin Akoa eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (55tan ziren zestoar hauek: Joan Aranburu alkatea, Mar- VIII) 19] agiria).
tin Perez Artzubiagakoa fiel errejidorea, Blas Artazu-1555-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauabiaga, Esteban Eztiola eskribaua, Pedro Altzolarats,
Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Pedro Zu- ren eta Joan Olazabal alkatearen aurrean Kontzejua
biaurre, Grazian Etxeandia, Gabriel Artzubiaga, Joan bildu zen.
Olazabal, Frantzisko Enparan, Domingo Garratza,
Pedro Akoa, Joan Arano, San Joan Amilibia, KristoAlkate eta eskribauaz gain Kontzejuan bildutakoak
bal Erretzabal, Domingo Amilibia hargina, Grazian hauek ziren: Jakobo Gesalaga fiel-errejidorea, KristoEzenarro, Joanes Lizasoeta, Joan Perez Altzolaras- bal Erretzabal zinegotzia, San Joan Perez Idiakaizkoa,
koa, Joan Urbieta eta beste zenbait.
Domingo Amilibia eskribaua, Domingo Garratza,
Blas Artazubiaga, Gabriel Artzubiaga, Pedro AltzoAzpeitian Probintziak ospatu beharreko Batzar larats, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Grazian Etxeandia,
Nagusietarako Zestoako Kontzejuak ahalordea eman Gregorio Elizalde, Nikolas Lizasoeta, San Joan Amizien zestoar hauei: Martin Otxoa Ariztondokoa eskri- libia, Grazian Ezenarro, Joan Zubiaurre, Martin Perez
bauari, Joan Aranburu alkateari, Martin Perez Artzu- Artzubiagakoa eta Esteban Eztiola semea.
biagakoa fiel errejidoreari, Migel Otxoa Beduakoari
eta Gabriel Artzubiagari. Hauek Zestoaren prokuraKontzejuak ahalordea eman zien Jakobo Gesadore eta ordezkari izango ziren Batzar Nagusietan.
lagari eta Domingo Amilibia eskribauari, hil hartan
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24. irudia. Zarauzko
eliza.

Probintziak Zarautzen egingo zituen Batzar Nagusie- batzuk hauek ziren: Blas Artazubiaga alkateordea,
Martin Perez Artzubiagakoa fiel errejidorea, Pedro
tara joan eta Zestoaren prokuradore izan zitezen.
Zubiaurre, Pedro Altzolarats, Domingo Amilibia
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Arroako Fer- eskribaua, Frantzisko Enparan, Joan Martinez Balnando Zubeltzu, Joan Oliden eta Sebastian Zubiaurre tzolakoa, Jakobo Gesalaga, Domingo Baltzola, Joan
Lopez Zelaikoa, Joan Perez Altzolaraskoa, Fernando
(ikus [XVI. m. (55-XI) 5] agiria).
Olazabal medikua, Domingo Garratza, Joan Arano
eta Pedro Akoa.
1.4.4. Joana Eroa erreginaren hiletak
Jakinarazpenean lekukoetako bi hauek izan ziren:
- 1555-VI-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Zestoako Joan Aranburu alkateak agindua Esteban Eztiola semea eta Domingo Urbieta.
eman zuen.
Egun hartan, Zestoan, Joan Aranburu alkateak JoaJoana Eroa erregina hil egin zen, eta errege-gutu- na erreginaren hiletetan jarrera desegokia izan zuelako
naz Gipuzkoako Probintziako Batzar Nagusiak agin- kexu zen Martin Perez Artzubiagakoa fiel errejidorea.
dua bidali zuen hildako erreginaren arimaren alde paAlkatea hiletetara kaparik eta lutuzko arropa egorrokietan hiletak egin zitzaten.
kirik gabe joan omen zen. Elizatik irten eta gero
Zestoako Joan Aranburu alkatearen aginduz, igan- ebanjelio garaian berriz sartu omen zen. Han gertadez, ekainaren 16an, Aizarnako eta Zestoako elizetan tutakoaren testigantza Esteban Eztiola eskribauari
egingo ziren hiletak, antzinako ohituraren arabera. idaztarazi egin zion.
Jendeak erruz joan behar zuen hiletetara, eta joaten ez
Beste herritar batzuek ere bat egin zuten Martin
zenak 50.000 maraiko isuna ordaindu beharko zuen.
Perez Artzubiagakoarekin. Hauek ziren bat eginEsteban Eztiola eskribauak ondoren, egun har- dakoak: Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua,
tantxe (ekainaren 15ean) alkatearen aginduaren be- Martin Otxoa Ariztondokoa (edo Artazubiagakoa),
rri eman zien Zestoako eliztarrei. Han zeuden eliztar Grazian Ezenarro, Joan Olazabal, Domingo Amilibia
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eskribaua, Gabriel Artzubiaga, Fernando Olazabal
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiomedikua eta Domingo Garratza.
la semea, Joanes Garratza, Martin Acosta eta Martin Otxoa Ariztondokoa (edo Artazubiagakoa) (ikus
Lekuko Joanes Garratza eta Alonso Salinas apai- [XVI. m. (55-VI) 13] agiria).
zak izan ziren (ikus [XVI. m. (55-VI) 12] agiria).
- 1555-X-10ean, Zestoako plazan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen, Kris1.4.5. Zestoako Kontzejuaren ahalordeak
tobal Erretzabal zinegotziak deia eginda.
- 1555-VI-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaBertan ziren zestoar hauek: Joan Olazabal alkatea,
ren aurrean Grazian Ezenarro azaldu zen.
Jakobo Gesalaga fiel errejidore eta sindikoa, KristoZestoako Kontzejuak Graziani ahalordea eman zion bal Erretzabal zinegotzia, Joan Ganbara probestuor1552-XII-5ean. Agirian lekuko Joan Ipintza, Martin dea, Blas Artazubiaga, Fernando Olazabal medikua,
Esteban Eztiola, Martin Perez Artzubiagakoa, DoArtazubiaga eta Domingo Ernataritz izan ziren.
mingo Garratza, Pedro Altzolarats, Martin Otxoa
Grazianek ahalordea emanda Joana Eroa erregina- Ariztondokoa, Pedro Zubiaurre, Grazian Etxeandia,
ren hiletei buruzko lanak egin zituzten Andres Martinez Grazian Ezenarro, Joan Etxezarreta, Esteban Eztiola
Aroztegikoak, korrejimenduko beste zenbait prokura- semea, Martin Akoabarrena, Martin Intxaurregi, Pedorek eta Martin Perez Artzuriagakoa fiel errejidoreak. dro Olaskoaga, Gregorio Elizalde, Joan Ezenarro eta
beste zenbait.
Egun hartan Grazian Ezenarrok, egindakoa onetsiz,
Kontzejuak ahalordea eman zien Jakobo Gesalaemandako ahalordea baliogabetu egin zien aipatutakoei,
eta berriro eman zien Martin Perez Artzubiagakoari eta ga fiel errejidore eta sindikoari, Domingo Garratzari,
korrejimenduko prokuradore hauei: Andres Martinez Martin Perez Artzubiagakoari, Joan Fernandez OlaAroztegikoari, Jeronimo Atxagari, Fernando Perez Zaba- zabalgoa lizentziatuari, Pedro Altzolaratsi, Pedro Zulegikoari, Pedro Gartzia Salzedokoari eta Pedro Leizetari. biaurreri eta Grazian Ezenarrori.

25. irudia. Aizarnako
Aranburu.
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Ahalordea eman zien, halaber, Gipuzkoako korre- I) 4] eta IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535)
jimenduko Andres Martinez Aroztegikoari eta beste 8 liburuko [XVI. m. (32-V) 7] agiriak).
prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan
Cortiguerari eta beste 18 prokuradoreri.
Zubi zaharra uholdeak eraman zuen, eta Zestoako
eta Azpeitiko Kontzejuek Joan Beltran Iraetari 15.000
Zestoako Joan Aranburuk, Martin Zuubek eta bere marai aurreratu zizkioten, zubitik igarotzeko askatalagunek auzia zuten Zestoako Kontzejuarekin, eta suna izan zezaten. Joan Beltranek, ordea ez zuen zuahalordea zutenek ordezkatuko zuten Kontzejua.
birik amaitu eta bi Kontzejuek auzitara eraman zuten.
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza eta DoOrduan Pedro Vargas korrejidoreak epaia eman
mingo Urbieta apaiz benefiziaduak, Joan Lizasoeta, zuen. Joan Beltranek Zestoako eta Azpeitiko KontzeMartin Akoa eta Frantzisko Olazabal (ikus [XVI. m. juei itzuli egin behar zizkien jasotako 15.000 maraiak.
(55-X) 14] agiria).
1.4.6.1. Iraetako zubiaren auzia Kantzelaritzan

- 1555-XII-4an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: Az- - 1555-IX-10ean, Valladolidko Kantzelaritzan, Zestoa
peitiko Andres Arregi, eta Zestoako Martin Olaskoa- eta Azpeitiko Kontzejuen izenean Antonio Tordehuga, Joan Azkue eta Joan Sorazabal.
mos prokuradorea agertu zen.
Hauek auzia zuten Zestoako Kontzejuarekin eta
bertako Jakobo Gesalaga fielarekin, herri-basoetan
zenbait zuhaitz moztu zutelako. Beraz, aipatutako laurek ahalordea eman zieten zenbait pertsonari, auzian
ordezka zitzaten.

Antoniok zioenez, lehenago Iraetako zubiaren
auzia amaitzear zela, Joan Beltran Iraeta, emazte Maria Perez Lili-Idiakaizkoa eta Frantzisko Oro
prokuradorea hil egin ziren. Ondorioz, Antonio Tordehumosek eskea egin zien epaileei Joan Beltranen
ondorengoei (Nikolas Martinez Egiakoari eta Maria
Ahalordea jasotakoak hauek ziren: Zestoako Joan Beltran Iraeta emazteari) gutuna bidali eta auzitara
Igartza eta Pedro Akoa, eta Gipuzkoako korrejimen- ager zitezen.
duko Hernan Perez Zabalegikoa, Jeronimo Atxaga,
Joan Eldua, Asentzio Zabala eta beste prokuradore
- 1555-IX-11n, Valladolidtik, Joan Beltran Iraetabat, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Angulo, ren ondorengoei errege-gutuna bidali zieten, auzitara
Pedro Ruiz Antezanakoa, Gonzalo Moriz eta Maxi- ager zitezen.
miliano Burgos prokuradoreak.
- 1555-X-5ean, Valladolidko Kantzelaritzan, AnAgirian lekuko hauek izan ziren: Martin Perez tonio Tordehumos prokuradoreak auzia amaitutzat
Artzubiagakoa, Joan Ganbara eta Martin Indo probes- jotzea eskatu zuen, beste aldekoak agertu ez zirelako.
tuordea (ikus [XVI. m. (55-XII) 4] agiria).
- 1555-X-7an, Iraeta etxean, Joan Martinez Enpa1.4.6. Iraetako zubiagatik auzitan
rangoa eskribauak errege-gutunaren berri Maria Beltran Iraetari eman zion. Lekuko hauek izan ziren:
Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuek 1529. urteaz gero Joan Olazabal, Martin Perez Artzubiagakoa eta Marauzia zuten Joan Beltran Iraeta jaunarekin, Iraetan ha- tin Otxoa Ariztondokoa eskribaua.
rrizko zubia erori eta berria egiten ez zuelako (ikus
ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko III ZESTOA
- 1555-X-29an, Valladoliden, Nikolas Martinez
XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m. (29- Egiakoak (bere emaztea ere ordezkatuz), ahalordea
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26. irudia. Valladolidko
Kantzelaritzako
kontsulta-gela.

eman zien Joan Peredes, Joan Perez Salazarkoa eta
Pedro Tejada prokuradoreei, Iraetako zubiaz zuen
auzian ordezka zezaten.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Gartzia Soriakoa,
Ortuño Bildosola eta Joan Elkano.

beste aldeak zubia eraiki behar zuen, eta bi herrietako
biztanleek handik ibiltzeko eskubidea izan behar zuten. Horrez gain, zubia ez egiteagatik sortutako kalte
eta galerak ere ordaindu behar zituen Nikolas Martinezen aldeak.

- 1555-XII-14an, Kantzelaritzan, Joan Paredes
prokuradoreak, Nikolas Martinez Egiakoaren eta
1.4.6.2. Kantzelaritzako epaia
emaztearen izenean, epaiaren zati batzuei aurka egin
Urte hartako urrian, Kantzelaritzako epaileek beren zien. Bere garaian Joan Beltran Iraetak ez omen zuen
epaia eman zuten. Lehenago Gipuzkoako Pedro Var- zubia amaitzeko eta jasotako maraiak itzultzeko kongas lizentziatu eta korrejidoreak emandako epaia zu- promisorik hartu. Gainera, Joan Beltran Iraetak bi aldiz ere eraiki omen zuen zubia, baina neurriz gaineko
zena zen, eta berretsi egin zuten.
uholdeek eraman omen zuten.
- 1555-XII-6an, Valladoliden, Diego Vargas koJoan Beltranek zubia behin eraikita bere eginkirrejidoreak emandako epaia berriz berretsi zuten. Bi
aldeek gaizki gora jo zuten. Castro lizentziatua eta zuna bete omen zuen. Eraikuntzan, bestalde, 15.000
marai baino askoz gehiago gastatu omen zuen (ikus
Artze Otalora lizentziatua izan ziren epaileetako bi.
[XVI. m. (55-IX) 11] agiria).
- 1555-XII-10ean, Valladoliden, Azpeiti eta Zestoako Kontzejuen izenean, Antonio Tordehumos pro- 1.4.7. Zestoako galtzadak, alkabalak, etab.
kuradoreak, emandako epaiaren aurkako arrazoiak
- 1555-IX-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaadierazi zituen.
ren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik Gipuzkoako
Epaiak zioenez, Nikolas Martinezen aldeak bi Batzar Nagusietako Martin Beristain azpeitiarra
Kontzejuei lehenago jasotako 15.000 maraiak itzuli (herri-bideak konpontzeko ordezkaria), eta, bestetik,
behar zizkion. Antonio prokuradoreak zioenez, ordea, Zestoako Blas Artazubiaga alkateordea eta Martin Pe- 43 -
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rez Zubiaurrekoa (Kontzejuko fiel, errejidore, altxorzain eta sindikoa).

teorde izan zen, eta Joan Aranburu izan zen alkate.
Lekuko Esteban Eztiola semea, Fernando Zubeltzu
eta beste zenbait izan ziren.

Batzar Nagusien aginduz Zestoako Kontzejuak galtzadak egin behar zituen: Beduara eta Urbietara, batez
Ondoren Zestoan, Martin Lizarrarats zenaren
ere. Martin Beristain hiru aldiz ere izan zen bide haiek etxean, Joan Lopez Sasiolakoak Joan Olazabal alkaaztertu nahian, baina e zuen ezer aldatu zenik ikusi.
teari eta Jakobo Gesalaga fiel eta erregidoreari egin
zion errekerimendua. Hauek ziotenez, ordea, alkaBeraz, Martin Beristainek berriz ere agindua eman bala haiek Martin Perez Artzubiagakoak (aurreko
zien Kontzejukoei galtzada haiek egin zitzaten. Bestela fielak) ordaintzekoak ziren (ikus [XVI. m. (55-IX)
ondasunak exekutatu egingo zizkien. Gainera altxor- 26] agiria).
zainari bahituran ondasunak eskatu zizkion ordezkariak, eta bere eta eskribauaren soldatak kobra zitzaten.
- 1555-XII-4an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez, Maria Nikolas Zabala-LaMartin Perez Artzubiagakoak zioenez, bideetan sao alargunak ahalordea eman zien zenbaiti.
galtzada egiteko harria bildurik zuten, eta Domu Santu eguna baino lehen lana egin zezaketen. Beduako
Hauek ziren ahalordea jasotakoak: Zestoako Joan
bideaz azpeitiarrek zuten partea ere aipatu zion Mar- Igartza eta Pedro Akoa; Gipuzkoako korrejimenduko
tin Perezek Martin Beristaini.
Hernan Perez Zabalegikoa, Asentzio Zabala, Pedro
Lezeta, Jeronimo Atxaga, Joan Eldua eta Joan AlBlas Artazubiagak adierazi zuenez, bera alkateorde biztur prokuradoreak; eta Valladolidko Kantzelariepaiketa-gaietarako baino ez zen, eta Batzar Nagusien or- tzako Juan Cortiguera, Gonzalo Moriz, Antonio Tordezkariak alkateari egin behar zizkion errekerimenduak. dehumos, Gonzalo Oviedo, Maximiliano Burgos eta
Pedro Ruiz Antezanakoa.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro AltzolaMaria Nikolasek auzia zuen Zestoako Kontzejuarats, Joan Ganbara eta Martin Acosta (ikus [XVI. m.
rekin eta bertako Jakobo Gesalaga fielarekin, Maria
(55-IX) 21] agiria).
Nikolasen ikazkinek herri-basoetan egurra moztu eta
- 1555-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- atera zutelako. Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten
bauaren aurrean, Gasteizko Mateo Agirre eta emaz- auzian.
tearen izenean, Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoa aurAgirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Edarrikeztu zen.
tzaga, Domingo Ezenarro eta Martin Indo (ikus [XVI.
Mateok eta emazteak errege-pribilegioa zuten m. (55-XII) 3] agiria).
Zestoako Kontzejuaren alkabalak urtero hiru epe
edo zatitan kobratzeko. Beraz, Blas Artazubiaga 1.5. Joan Perez Lilikoaren tratu eta
alkateordeari (bezpera edo San Migel eguna arte agiriak
izan zenari), Joan Lopezek errekerimendua egin
zion, alkabalak ordain ziezazkion; baita Martin 1.5.1. Joan Perez Lilikoaren ahalordeak
Perez Artzubiagakoa fiel, errejidore eta altxorzain
izandakoari ere. Bestela Kontzejuari ondasunak exe- - 1555-I-6an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskrikutatu egingo zizkion.
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, bertako
Joan Perez Lilikoa jauna, eta, bestetik, Migel ZuBlasek zioenez, bera San Migel eguna arte alka- beltzu.
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Lehenago Joan Perezi zorra egin zioten Bartolome
Joan Perezek ahalordea eman zion Migel ZubeEtxabek eta emazteak, eta Debako Joan Lopez Sasoe- tzuri zor haiek kobra zitzan.
takoak: burdina meheko 9 kintal ken 2 dukatekoa, eta
15 dobloi ken 6 kintal burdinakoa (1 kintal = 19 erreal
Ondoren Migelek bere emazte Ana Idiakaitzi ahalizanik) hurrenez hurren.
ordea eman zion, zor haiek Bartolome Etxaberi eta
Debako Joan Lopez Sasoetakoari kobra ziezazkien
Egun hartan, ordea, Migel Zubeltzuk Joan Perez (ikus [XVI. m. (55-I) 8] agiria).
Lilikoari segurtatu egin zion eskribau aurrean zor
haiek kobratzea, eta Joan Perezek ahalordea eta ahal- 1555-III-15ean, Zestoako Lili etxean, Domingo
mena eman zizkion, zor haiek aipatutako zordunei Amilibia eskribauaren aurrean Joan Perez Lilikoa
kobra ziezazkien.
(Liliko jauna) agertu zen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
Lehenago, 1551-I-20an, Joan Perezek Esteban
apaiza, Pedro Ipintza eta Joan Albizuri (ikus [XVI m. Eztiola eskribauari ahalordea eman zion, Joan Perez
(55-I) 7] agiria).
Lilikoari Gipuzkoan egin zizkioten zorrak kobratzeko. Egun hartan, ordea, Joan Perezek baliogabetu
Leku eta egun berean, eskribau eta lekuko berak egin zuen lau urte lehenago emandako ahalorde hura.
hantxe izanik, Migel Zubeltzuk Joan Perez Lilikoari
obligazio-agiria eman zion.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Domingo Garratza eta Joango
Joan Perezi 10 kintal burdina pletina ken bi dukat Ezenarro.
zor zizkion Bartolome Etxabek, eta Oikiako Igartzako
Joan Lopez Sasoetakoa olagizonak 21 dukat eta 9
Biharamunean, Zestoan, Domingo Amilibia eskrierreal. Zor haiek Migel Zubeltzuk hurrengo abuztuko bauak Esteban Eztiolari ahalordea deuseztatuz eginAndre Mariaren egunean ordainduko zizkion Joan dako agiriak zioena jakinarazi zion.
Perez Lilikoari, burdinak Beduan emanda eta diruak
eskura emanda.
Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Altzola-

27. irudia. Itziarko
Zubeltzuzar.

- 45 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

rats, Domingo Garratza eta Arroako Joan Zugasti
(ikus [XVI. m. (55-III) 17] agiria).

Joan Fernandez Arteagakoa zen, eta haren mendean
utzi zituen Andres Perezek bere ondasunak.

- 1555-VII-4an, Zestoako zubian, Esteban Eztiola
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
eskribauaren aurrean Joan Perez Lilikoa (Lilikoa jau- Esteban Eztiola semea, Domingo Garratza, Joanes
na) aurkeztu zen.
Garratza apaiza eta Domingo Aisoro (ikus [XVI. m.
(55-VII) 6] agiria).
Joan Perez Lilikoaren anaia Andres Perez Lilikoa
Indietan, Urrezko Gaztela izendatutako lurraldean, 1.5.2. Joan Perez Lilikoaren ordainagiriak
Nombre de Dios hirian (Panaman) hil zen. Haren oinordekoa Joan Perez anaia zen, eta anaiaren herentzia - 1555-V-16an, Zestoako Lilin, Domingo Amilibia
inbentarioaren arabera onartu zuen. Joan Perezek eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, berVallladolidtik 1555-VI-8ko errege-zedula lortu zuen tako Joan Perez Lilikoa jauna, eta, bestetik, Arroako
anaiaren ondasunak jasotzeko.
Fernando Zubeltzu (Martin Lizarrarats adingabearen
tutorea).
Zedula hari kopiak aterata, ahalordea zutenek Andres Perezek utzitako ondasunak (urrea, zilarra, salFernando Zubeltzuk ordainagiria eman zion Joan
gaiak, txanponak, etab.) kobratzen saiatuko ziren. Perez Lilikoari, honek Zarauzko Tristan Sarasolari
Sevillako Indietako Kontratazio Etxeaz ere baliatuko zilarrezko 2.725 erreal ordaindu zizkiolako; izan ere,
ziren ahalordea zutenek.
Maria Perez Idiakaizkoa alargunak Aizarnazabal baserria erosi zuen bere biloba Martin Lizarrarats adinAhalordea honako hauei eman zien Joan Perez gabearentzat, eta aipatutako baserrikoek 300 dukat
Lilikoak: Zestoako Domingo Idiakaitzi, Panamako zor zizkioten Tristani.
Nombre de Dios hiriko Joan Lopez Lertxundikoa eskribauari, eta Sevillan bizi zen Pedro Galartzari.
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Migel Perez Lilikoa, Joan Arretxe eta Martin Gabiria (ikus
Andres Perez Lilikoaren testamentu-betearazle [XVI. m. (55-V) 11] agiria).

28. irudia.
Akoarretxea.
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- 1555-VII-22an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola
Burdina edo dukat haiek Domingo Amilibia eskrieskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, bauak Maria Otxoa Akertzakoari egindako zorra orbertako Joan Perez Lilikoa jauna, eta, bestetik, De- daintzeko izan ziren.
bako Bartolome Alos Amilibikoa eta Joan Zigaran.
Egun hartan, ordea, Joan Perez Lilikoak 180 dukatak
Bartolome eta bere lagunak Joan Alos Amili- ordaindu egin zizkion Joan Fernandezi, eta honek orbikoaren ondorengoak ziren, eta haren garaian zen- dainagiria eman zion zestoarrari.
tsua ezarri zuten Lasturko Sorarte baserria eta ondasunak lotuz. Egun hartan Joan Zigaranen bidez, Joan
Lekuko honako hauek izan ziren: Azpeitiko Joan MarPerez Lilikoari 534 dukat eta 3 erreal ordaindu ziz- tinez Olotzagakoa eta Zestoako Domingo Garratza eta Eskioten, eta honek ordainagiria eman zien, zentsu osoa teban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (55-XII) 10] agiria).
berreskuratu egin zutelako.
1.5.3. Liliko ondasunen inbentarioa
Lekuko honako hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Domingo Garratza eta Debako Joan Zigaran 1.5.3.1. Liliko ondasun higigarriekin Katalina Zabalak
(ikus [XVI. m. (55-VII) 20] agiria).
egindako inbentarioa
- 1555-VIII-1ean, Zestoako errebalean, Esteban - 1555-XI-6an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskriEztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: ba- bauaren aurrean Katalina Zabala azaldu zen, Joan Petetik, Joan Perez Lilikoa, bertako jauna, eta, bestetik, rez Lilikoa zenaren alarguna.
Akoako Arretxeko Joan Martinez Akoakoa.
Katalinak senarraren anaia Martin Diaz Lilikoari
Joan Perezek, hain zuzen Joan Martinezek egin- (oinordekoa zelako) Lilin zituen ondasun higigarrien
dako 15 dukat eta 2 errealeko zorrak ordaindu zituen: inbentarioa egin eta eman zion. Martin Diaz eta Mi6 dukat Domenja Igartzari eta 9 dukat eta 2 erreal gel Perez Idiakaizkoa (eskribau eta Joan Perezen tesMaria Perez Mantelolakoari (diru hauek gero Grazia tamentu-betearazlea) ere hantxe ziren.
Lilik jaso zituen).
Inbentarioan zilarrezko 45 katilu jaso ziren. HaieJoan Martinez Arretxekoak ordainagiria eman zion tako 10 katilu eta 2 pitxer Azpeitiko Alonso Zuolak
Joan Perez Lilikoari, lekuko hauek izanik: Domingo zituen. Migel Perez Idiakaizkoak 7 katilu eta 2 pitxer
Agote batxilerra, Pedro Arretxe lizentziatua eta Este- zituen, Frantzisko Mutiloari egindako zorragatik.
ban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (55-VIII) 24] agi- Beste 15 katilu Gasteizen saldu zituen Domingo Iraria).
rragak, Azkoitiko Joan Oihangurenen zorra ordaintzeko, Azkoitiko Domingo Igartza eskribauaren arabera.
- 1555-XII-29an, Zestoako Lilin, Zestoako Este- Arrasateko Joan Herediaren bidez Kristobal Sustaetaban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu zi- ri katilu bat eta pitxer bat eman zizkioten.
ren: batetik, bertako Joan Perez Lilikoa, eta, bestetik,
Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa.
Beste katilu bat Maria Perez Aizarnatekoarena
zen, eta Martin Arzallusek eduki zuen. Maria Perez
Lehenago, 1554-III-5ean, Joan Perezek eta bere Gaintzakoak eta Grazian Etxeandiak beste bina katilu
fidatzaile San Joan Idiakaitz batxilerrak, 90 kintal zituzten, Grazianenak Gabriel Artzubiagari Domingo
burdinagatik (edo 180 dukatengatik), Joan Fernan- Amilibiaren agiriaz utzitakoak izanik. Maria Perez
dez Olazabalgoa azpeitiarrari obligazio-agiria eman Lilikoak beste 3 katilu handi zituen, eta Migel Zubelzioten.
tzuk beste bat, etab.
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29. irudia. Lili jauregia.

Katalina Zabalak 5 pitxer ere sartu zituen inben- rroako Lerinera eramandako diruen berri ere eman
tarioan. Haietako bat Debako Domingo Olano batxi- zuen, eta beste diru-kontuak ere argitu zituen.
lerrarena zen. Katalinak 4 saltsontzi ere jaso zituen
inbentarioan; baita zilarrezko 22 koilara ere. 6 eraztun
Inbentarioan sartutako ondasunak Katalina Zabalak
ere baziren Lilin, eta haietako 5 Migel Perez Idiakaiz- Martin Diaz Lilikoari (Liliko oinordekoari) eman zizkion.
koak zituen.
Lekuko hauek izan ziren: Migel Perez Lilikoa (MarZerrendan sartu ziren zetazko zintak, eskumutu- tin Diaz oinordekoaren anaia), Esteban Eztiola semea,
rrekoa (Ana Errezustaren Maria Amilibia alabarena), Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatua eta Joan Ezenarro.
zilarrezko 5 “agnus dei”, koralezko pieza, zilarrezko
masustak, zilarrezko arrosarioa, gurutzea, zoronga- 1.5.3.2. Domingo Garratzak maileguaz egindakoa onestea
rako zilarrezko orratz urreztatuak, etab.
Jarraian, leku berean eta Esteban Eztiola eskribauaren
Inbentarioan jaso ziren 21 ohe-estalki oso, kotoi, aurrean, Martin Diaz Lilikoak ontzat hartu zuen Vazeta eta zeta bihurriaz landuak. 4 burko oso ere jaso lentziako Antso Andari mailegua hartu izana.
ziren, kotoiz eta zeta bihurriaz landuak. 13 izara landu
zeuden, koloretako zintez edertuak. 2 ohe eta lastaira
Domingo Garratzak Joan Orbearen bidez jaso zuen
ere zerrendatu ziren.
dirua, eta Domingok Joan Orbeari egindako ordainketa ere onetsi egin zuen. Katalina Zabalari (Joan Perez
Mahairako 18 mantal, 13 aulki, eztainuzko baxera Lilikoaren alargunari) emandako diruak ere ontzat
eta 6 argimutil ere bazeuden.
hartu zituen; baita Salamancara bidalitako diruak ere.
Egindako ordainketa eta kobrantzen txostena ere onKatalina Zabalak Domingo Garratzari bere se- tzat hartu zuen Martin Diaz Lilikoak.
nar Joan Perez Lilikoari emandako 6.468 erreal ere
kontuan hartu zituen. Gainera, Katalinak Joanes GaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ezenarro,
rratzari 111,5 erreal eman zizkion. Joan Olanori ere Domingo Amilibia eskribaua eta Esteban Eztiola seordaindu zizkion oihalak eta alargun-jantzia, Nafa- mea (ikus [XVI. m. (55-XI) 1] agiria).
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1.5.4. Joan Perez Lilikoaren beste zenbait agiri

- 1555-XI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zes- 1555-VII-5ean, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa toako San Joan Amilibia, eta, bestetik, Donostiako
eskribauaren aurrean zestoar hauek bildu ziren: batetik, Andres Oribia hagagilea.
Josepe Igartza, eta, bestetik, Joan Perez Lilikoa.
San Joanek bere Amilibia etxearen atzean, sagasti
Liliko jaunak 16 dukat maileguz eman zizkion Jo- ondoan, eta etxe azpian zituen lizarrak Andres Oribiaseperi, eta honek obligazio-agiria eman zion, zorra ur- ri saldu zizkion, hagak eta armak egin zitzan.
tebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Andresek lizarretatik ateratako hagak honela orLekuko hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Gra- dainduko zizkion San Joani: 8,5-11 beso luzeko dozian Etxeandia eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (55- zena hagagatik 5 erreal; 6 besoko dozena hagagatik,
60 marai, etab.
VII) 7] agiria).
San Joani Andresek egun hartan 28 dukat aurreratu
Ustez 1555-X-29an, Zestoan, Joanes Garratza
apaizak Joan Perez Lilikoa zenarekin izandako tra- zizkion, eta gainerakoa hagak egin ahala ordainduko
zion, beti ere hagak Amilibitik eraman baino lehen.
tuen kontuak aurkeztu zituen.
Labea eta su-egurra San Joanek emango zizkion AnGuztira 111,5 dukat zituen Joanesek kobratzeko, dresi hagak lantzeko.
eta Joan Perez Lilikoarentzat egin zituen gastuetako
Andres Oribia biharamunean hasiko zen lizarrak
batzuk hauek ziren: Zestoako elizan, lilitarren kaperan
emandako mezak; Martin Diaz Lilikoa anaiari Santo mozten eta arbastatzen, eta lanari ez zion utziko amaiDomingon emandakoa; “matakan” izeneko karta- tu arte. Andresek tratua egin zuen San Joanen emazjokorako ordaindutakoa; Katalina Zabalari ordaindu- tearekin, hark eta haren ofizialek behar zituzten oheei
takoa (Aniza neskamearen bidez); San Joan Idiakaitz buruz.
batxilerraren hiletetan gastaturikoa, etab. (ikus [XVI.
m. (55-X) 36] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Joan
Arano eta Sebastian Legoiaga (ikus [XVI. m. (55-XI)
1.6. San Joan Amilibiaren tratu eta agiriak 17] agiria).
- 1555-I-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren 1.7. Iñigo Goiatzen tratu eta agiriak
aurrean hauek elkartu ziren: batetik Domingo Altzolarats, eta, bestetik, San Joan Amilibia.
- 1555-I-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek bildu ziren: batetik, Aizarnazabalgo
Lehenago San Joanek Domingori 10 kintal burdina Joan Aizarnazabal, eta, bestetik, Aizarnazabalgo Dozorretan hartu zizkion, baina zorra ordaindu egin zuen mingo Amilibia eta Azpeitiko Iñigo Goiatz.
Santiago Errementariri burdinak emanda. Beraz, Domingo Altzolaratsek ordainagiria eman zion San Joan
Joanek Aizarnazabalen eliza inguruan zituen baAmilibiari. Egun hartara arte biek elkarrekin izandako soak lepatzeko eta ikazkintzarako Domingo Amilitratuen kontuak ere egin zituzten.
bia eta Iñigo Goiatzi saldu zizkien. Guztira basoetan 325 karga ikatz ateratzeko egurra zegoen, eta
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, karga ikatzeko 45 marai ordaindu zizkioten Joani
Joan Ezenarro eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (55-I) erosleek. Basoen balioespena egiten ibilitako bat
Joan Pagino zen.
3] agiria).
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Joan Oñatik bere lanak hurrengo abuztuko Andre
Mariaren egunerako amaituko zituen. Egindako karga
ikatzagatik 1,25 erreal kobratuko zuen.
Iñigo Goiatzek Joani orduantxe 8 dukat eman zizkion, eta 50 karga ikatz egindakoan, gainerako guztia
ordainduko zion.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztiola semea eta Blas Isurola, eta Bergarako Joan Murgia
(ikus [XVI. m. (55-VI) 16] agiria).
Jarraian, leku berean eta lekuko berak hantxe izanik, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Bartolome
Plazaola (Debako Plazaola burdinolaren jabea) aurkeztu zen.
Joan Oñatik Iñigo Goiatzi 100 karga ikatz egiteko kontratuan Joan Oñatiren fidatzaile agertu zen, eta
kontratuak zioena betetzeaz arduratuko zen.
Egun berean, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
30. irudia. Oñatiko unibertsitatea.
Azpeitiko Iñigo Goiatz, eta, bestetik, Debako Paskual
Aizarnazabalgo elizatik zubi alderako basoak martxoko Etxezabal ikazkina eta bere fidatzaile Bartolome PlaAndre Mariaren egunetik urtebeteko epean aterako zituz- zaola.
ten, eta elizatik Amilibi aldera zeudenak bi urteko epean.
Iñigok eta Paskualek kontratua egin zuten IzarrizZuhaitzak behar bezala lepatuko zituzten, bakoi- ko goiko basoetan Paskualek Iñigorentzat 100 karga
ikatz hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako
tzari bi adar nagusi utzita.
egin zitzan. Ikatzak mandoak erraz kargatzeko lekuLekukoetako bi hauek izan ziren: Esteban Eztiola raino eramango zituen Paskual Etxezabalek.
semea eta Debako Domingo Ruiz Goikoleakoa (ikus
Lehenago Paskualek tratua egin zuen baso haietan
[XVI. m. (55-I) 4] agiria).
ikatzak Bartolomerentzat egiteko, baina hura baliorik
- 1555-VI-22an, Liliko burdinolan, Esteban Eztiola es- gabe utzita, ikatzak Iñigori egingo zizkion. Iñigok
kribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Azpeitiko Paskuali karga ikatzeko 1,25 erreal emango zizkion.
Hantxe bertan 2 dukat aurreratu zizkion, eta 8 egun
Iñigo Goiatz, eta, bestetik, Debako Joan Oñati ikazkina.
barru beste 2 emango zizkion. Gainerakoa Paskualek
Iñigo Goiatzek basoa erosi zion Debako Bartolo- ikatzak egin ahala ordainduko zituen Iñigok. Bartolome Plazaolari Izarrizko goiko aldean, Joan Etxazabal me Plazaola izango zen Paskualen fidatzaile.
zenak ikatza egindako lekuan. Joan Oñatik han 100
Paskualek konpromisoa hartu zuen Bartolome fidantza
karga ikatz egingo zizkion, eta beherago jaitsiko zihartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. (55-VI) 17] agiria).
tuen, mandoak erraz karga zitezkeen lekuraino.
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- 1555-VII-15ean, Liliko burdinolan (Debako par- ondasunei buruzko txostena egin zuen.
tean), Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Azpeitiko Iñigo Goiatz, eta, bestetik,
Kontulariak adierazi zuenez, 1555. urtean IndiePedro Etxeberria ikazkina (Lasturko Sorarte baserriko tatik itzuli zen flotan Kosme izeneko batek Zestoako
maizterra) eta Bartolome Plazaola fidatzailea.
Esteban Akertza zenarentzat ekarritako diruak zehaztu zituen. Itsas flota Joan Tello de Guzmanen aginBartolome Plazaolaren bidez Iñigo Goiatzek Iza- dupean etorri zen.
rritzen basoa lortu zuen, eta han Pedro Etxeberriak
150 karga ikatz egingo zizkion. Iñigok karga ikatz
- 1555-II-4an, Lope Gartzia Isastikoaren itsasonbakoitzeko 1,25 erreal ordainduko zizkion. Egun tzian, 711.720 marai etorri ziren Esteban Akertzarenhartan Iñigok Pedrori 10 dukat aurreratu zizkion, eta tzat (ikus [XVI. m. (55) 1] agiria).
Pedrok ikatzak mandoak erraz kargatzeko lekuraino
ekarriko zituen. Ikatzen erdiak iraileko Andre Maria- 1555-I?-21ean, Aiako Ierroa plazan, Zestoako
ren egunerako egingo zituen Pedrok, eta beste erdiak Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Martin
iraileko San Migel egunerako
Ostolatza aurkeztu zen, Joan Zulaikaren izenean.
10 dukaten ikatzak egin ondoren, Iñigok Pedrori
ikatzak egin ahala ordainduko zizkion.

Dirudienez, Joan Zulaikak Bartolome Velez eskribauaren bidez, ahalordea eman zion Martin Ostolatzari, eta Domingo Gorriarani ordainagiria eman zioten.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Debako Paskual Agirian Joan Zulaikaren Maria Gorriaran emaztea ere
Etxezabal eta Olazabal deiturako bat (Debakoa) eta aipatzen da (ikus [XVI. m. (55-I?) 2] agiria).
Bergarako Joan Murgia errementaria (ikus [XVI. m.
(55-VII) 17] agiria).
1.9. Joan Ibañez Zubiaurrekoaren tratu

eta agiriak

- 1555-IX-4an, Liliko burdinolan, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Az- 1.9.1. Antonio esklabo beltzari buruzko
peitiko Iñigo Goiatz (Liliko olagizona), eta, bestetik, gorabeherak
Zestoako Martin Enbil zapataria.
Aurreko urtean, 1554an Agustin Zarate kontulari izenIñigok Martini obligazio-agiria eman zion, Gazte- datu zuen Felipe printzeak, eta zin egin zuen kargua
lako 1.000 erreal 1556ko apirilaren lehen egunean or- zintzo beteko zuela (ikus [XVI. m. (54-IV) 1] agiria).
daintzeko konpromisoa hartuz. Iñigok 56 kintal burdina hartu zizkion Martini, eta zorraren azken zatiari
- 1555-VII-2an, Brusselan, Agustin Zarate kontuzegozkion 1.000 erreal haiek.
lariak eskea egin zion erregeari, errege-zerbitzari Joan
Navarreteren izenean Jeronimo Ruizi 55 dukat eman
Lekuko hauek izan ziren: Eskoriatza bailarako ziezazkion. Honek eskubidea eman zion Agustin ZaJoan Ieben? eta Joan Arangoiti?, eta Zumaiako Do- rateri Antonio izeneko esklabo beltza bereganatzeko.
mingo Amilibia (ikus [XVI. m. (55-IX) 3] agiria).
Berau Frantziako erregearen eremuan atxilotu zuen
Jeronimok.

1.8. Esteban Akertzaren eta Martin
Ostolatzaren agiriak

- 1555-IX-8an, Zestoan, hauek elkartu ziren:
Arroako Domingo Amilibia hargina, Lope Irure, Joan
Sevillan, Indietako Kontratazio Etxeko Ortega Me- Iturrate eta Joan Sorarte, eta Martin Arbestain eta Togosa kontulariak Indietatik ekarritako zenbait diru eta mas Narruondo.
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Hauek ziotenez, Gaspar de Santiago jaunaren Anto- zentziatuaren koinatuarena zen (Lau Hirieta edo Cuanio esklabo beltza atxilotzen izan ziren. Gero Laredoko tro Villasko korrejidoreordearena).
Joan de la Serna etorri zen esklabo bila, eta 5 dukat
Ermandade-alkateak esklaboa Zestoara ekarri
ordaindu zizkien, sari gisa eta egindako gastuengatik.
omen zuen. Bertan zegoela ihes egin omen zion esLekuko zestoar hauek izan ziren: Gabriel Ar- klaboak, eta berau 20-24 urte-bitartekoa eta beltza
tzubiaga, Grazian Ezenarro eta Esteban Eztiola omen zen.
semea.
- 1555-X-19an, Valladoliden, Agustin Zaratek,
Egun berean Domingo Amilibia harginak aitortu bere prokuradore Antonio Tordehumosen bidez dezuenez, Zestoako ermandade-alkateak aginduta La- manda ipini zion Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoa
redora joan zen esklabo beltza gai izanik. Joan de la ermandade-alkateari.
Sernak 25 erreal eman zizkion. Zestoako Joan IbaGaspar de Santiago jaunak zioenez, Flandestik
ñez Zubiaurrekoa ermandade-alkateak ere, esklaboa
zela medio egindako gastuengatik, Joan de la Sernak Kantabriako Laredoraino Antonio esklabo beltza ekaemanda 20 erreal kobratu zituen, eta 4 dukat eta 4 rri zuen. Handik ihes egin zuen esklaboak, eta Debako batzuek harrapatu zuten.
erreal zeuzkan kobratzeko.
Joan Ibañez ermandade-alkateak hartu zuen esklaEgun berean, Valladoliden, Jeronimo Ruiz jaunak
boa, eta Zestoara ekarri zuen. Gaspar de Santiagok
55 dukat jaso zituen, Agustin Zaratek emanda.
bere informazioa bidali zuen Zestoara, baina erman- 1555-X-10ean, Mutrikun, Otxoa Sebastian Berria- dade-alkateak egin zituen gastu guztiak kobratu arte
tua eskribauaren aurrean, Joan Bustamante azaldu zen. berekin eduki zuen esklaboa. Honek 150 dukat balio
omen zituen.
Agustin Zarate kontulariak demanda ipini omen
Egun eta leku berean, Antonio Tordehumos prokuzion Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari, Antonio
esklabo beltzari buruz. Esklaboa, nonbait Santiago li- radoreak bi testigantza aurkeztu zituen. Joan Basurtore-

31. irudia.
Narruondoko Baiona.
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na zen bata, eta Lazaro Vidalena bestea. Agustin Zarate gel egunean. Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiokontularia erregearekin Ingalaterrara joan omen zen.
la semea, Jakobo Gesalaga eta Pedro Ipintza (ikus
[XVI. m. (55-I) 9] agiria).
Informazio hura Kantzelaritzako Joan Pacheco
epaileari eman zion prokuradoreak.
- 1555-VIII-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Guadalajarako Molina jaurgoko
Egun berean Agustin Zarate kontulariak ahalordea Checa hiribildutik etorritako Pedro Lopez Cortes
eman zien Antonio Tordehumos, Pedro Tejada, Joan aurkeztu zen, Akoako Maria Enparandiren senarra,
Lopez de Moscoso, Jeronimo Calahorra eta Martin hain zuzen.
Ortiz Landakoa prokuradoreei.
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari, AkoabaLekuko hauek izan ziren: Aguilarko Gaspar de rreneko Martin Zubiaurre anaiari eta Azkoitiko Joan
Cuellar (Segoviako biztanlea), Lazaro Vidal eta Joan Madaltzetari Pedro Lopezek ordainagiria eman zien.
Pedrori beste hirurek zor baten bigarren zatia igaroBasarte.
tako ekaineko San Joan egunean ordaindu behar zio- 1555-X-22an, Valladoliden, Antonio Tordehumos ten, eta egun hartan (abuztuaren 19an) 40 dukateko
prokuradoreak Agustin Zarateren kontulari titulua zatiaren ordez 39 dukat kobratu zituen. Haietako 38
dukat Pedro Lopezek jaso zituen, eta dukat bat Graaurkeztu zien epaileei.
zian Etxeandiari (alkabala arrotzaren kobratzaileari)
- 1555-X-29an, Valladoliden, epaileek tituluaren eman zion.
kopia atera eta originala bueltatzea agindu zuten.
Akoako Maria Enparandik, Enparandi etxean,
- 1555-X-30ean, Valladoliden, Gaspar de Santiago Marto Enparandi zenaren alaba zelako, seniparteagajaunak onartu egin zuen Agustin Zaratek 100 erreal tik zituen eskubideen inguruan Elgoibarko Domingo
ordaindu zizkiola. Kopuru hura Mateo de Santiago Arriola eskribauaren bidez egindako agiriak Pedro
anaiak ordaindu zion, esklaboak ihes egin zuenean Lopezek Joan Ibañezi eman zizkion. Mariak bere
sortutako gastuengatik (ikus [XVI. m. (55-VII) 4] eskubideei uko egin zien anaia Martin Zubiaurreren
alde.
agiria).
1.9.2. Joan Ibañez Zubiaurrekoaren beste zenbait
agiri

Pedro Lopezek Joan Ibañezi Checa hiribilduan
Bartolome Velez eta Martin Merenel? eskribauek idatzitako agiriak ere eman zizkion.

- 1555-I-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenaaurrean hauek agertu ziren: batetik, Deba parteko Beltran Mantzizidor, eta, bestetik, Zestoako Joan Ibañez rro, Grazian Etxeandia, Esteban Eztiola semea eta
Joan Zubiaurre (Paginoko maizterra) (ikus [XVI. m.
Zubiaurrekoa.
(55-VIII) 10] agiria).
Aurreko urteko uztailean, Beltranek Joani mandar
- 1555-X-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribeltza, bere akats guztiekin, 13 dukatean erosi zion,
bauaren aurrean Joan Ibañez Zubiaurrekoa (ermandaeta 11 dukat ordaindu gabe utzi zizkion.
de-alkatea) agertu zen.
Beltranek obligazio-agiria eman zion Joan Ibañezi
Ahalordea eman zien Zestoako Grazian Etxeanzorra bi epetan ordaintzeko: 6 dukat hurrengo Pazko
garizumakoan, eta 5 dukat hurrengo iraileko San Mi- diari, Grazian Ezenarrori, Pedro Zubiaurreri eta Gi- 53 -
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32. irudia.
Akoabarrena.

puzkoako korrejimenduko Pedro Leizeta, Andres 1.10. Martin Indoren eta Maria Indoren
Martinez Aroztegikoa, Pedro Gartzia Salzedokoa, Je- agiriak
ronimo Atxaga eta Pedro Fernandez Laspirukoa prokuradoreei.
- 1555-I-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Martin Indo azaldu zen.
Joan Ibañez Zubiaurrekoari beltz bati buruz
auzia ipini zion Errenteriako Martin Igartzak,
Martinek Aizarnako elizan hilobi eta eserlekua
Agustin Zarate edo Gaspar de Santiago korrejido- zituen, eta bere arreba Katalina Indo alargunari doreen izenean. Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten haintzan eman zizkion, diruz eta lanak eginez asko
Joan Ibañez auzian.
lagundu ziolako.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Katalinaren eta bere oinordekoen baimenaz baino
semea, Martin Acosta eta Martin Ipintza.
ezingo ziren hilobi hartan gorpuak ehortzi, eta Martin
Indo arduratuko zen dohaintzan emandako ondasunen
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, saneamenduaz.
Joan Ibañez Zubiaurrekoak zioenez, Gipuzkoan eta
Gipuzkoatik kanpo negozioak zeuzkan, eta haren leMartinek emandako hilobiak alde banatan zituen
kuan Grazian Ezenarro eta Grazian Etxeandia (Zes- Indoko hilobi nagusia eta Urbietako Bartolome Etxatoa, Getaria eta abarreko barrutirako) ermadade-alka- beren hilobia. Agirian lekukoetako bi Joan Fernandez
teorde izendatu zituen.
Olazabalgoa lizentziatua eta Fernando Olazabal medikua (ikus [XVI. m. (55-I) 10] agiria).
Alkateordeek in solidun, auziak ebatziko zituzten, gaizkileak zigortu egingo zituzten, Probintziako
- 1555-II-10ean, Arroan, Esteban Eztiola esBatzarretan lehendakaritzan egongo ziren, epaiak kribauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren:
emango zituzten, etab. (ikus [XVI. m. (55-X) 25] batetik, Maria Indo, eta, bestetik, Domingo Liagiria).
zaso.
- 54 -

(1555)

Domingok lehenago Joan Indo apaiz zenari zorra
Martin Indok zin egin zuen probestuorde-kargua
egin zion, eta azken hiru dukatak Maria Indori ordain- zintzo beteko zuela, atxilotutako pertsonak kartzelan
du zizkion. Beraz, Mariak ordainagiria eman zion Do- ongi zainduko zituela, bere ofizioan legez kontrako
mingori.
ezer ez zuela egingo, bere erruz egindako kalteak berak ordainduko zituela, etab.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban
Eztiola semea, Joan Lizaso eta Joan Gorosarri, eta
Ondoren Martin Indok fidatzaile hauek aurkeztu
Aiako Domingo Elkano (ikus [XVI. m. (55-II) 3] zituen: Joan Ereño, Joan Bengoetxea, Bartolome
agiria).
Etxabe eta Esteban Edarritzaga.
- 1555-X-21ean, Donostian, Migel Idiakaitz eskribauaren aurrean Grazia Olazabal azaldu zen.

Martin Indok konpromisoa hartu zuen fidatzaileak
fidantza hartatik onik ateratzeko.

Grazia Olazabal, hain zuzen, Alonso Idiakaitz
Joan Olazabal alkateak Martin Indori justizia-maerrege-idazkari zenaren alarguna zen, eta bien le- kila eta probestuorde-kargua eman zizkion.
gezko seme Joan Idiakaitz adingabearen tutore ere
bai. Donostiako Antonio Atxaga eskribauaren auLekuko hauek izan ziren: San Joan Perez Idiakaizrrean izendatu zuten Grazia Olazabal semearen tu- koa, Joan Ganbara eta Joan Aranburu (ikus [XVI. m.
tore.
(55-X) 32] agiria).
Errege-pribilegioz Joan Idiakaitz adingabeak Zestoako probestutza berea zuen, baina amak Zestoako
probestuorde Martin Indo izendatu zuen, ahalordea
emanda. Martinek erabiliko zuen justizia-makila eta
ondasun-exekuzioetako eskubideak ere berak kobratuko zituen.
Lekuko hauek izan ziren: Kristobal Lopez Zandategikoa lizentziatua, Joan Lizardi zaharra eta Frantzisko Idiakaitz (ikus [XVI. m. (55-X) 28] agiria).
- 1555-X-27an, Aizarnan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Joan
Olazabal alkatea, eta, bestetik, Martin Indo.
Martin Indok alkateari Donostian Migel Perez
Idiakaizkoa eskribauaren aurrean Joan Idiakaitz adingabearen izenean Grazia Olazabal amak emandako
ahalordea erakutsi zion. Bertan Martin Indori Zestoako probestuorde-kargua eman zion, eta Martinek
alkateari eskea egin zion probestuorde-karguan bera
izenda zezan. Justizia-makila ere eskatu zion. Gainera
zin egiteko eta beharrezko fidantzak eskaintzeko prest
zegoen.

1.11. Maria Akertzaren tratu eta agiriak
1.11.1. Maria Akertzaren eta Martin Perez
Artzubiagakoaren arteko auzia
Maria Akertza adingabearen aita Esteban Akertza zenak, eskubidea zuen Edarritzagako ondasunetatik 35
kintal burdina eta 5 dukat kobratzeko. Horretarako
agiriak Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak zeuzkan, eta Maria adingabearen tutore Martin Akertzak
auzia zuen Martin Perezekin Gipuzkoako korrejidorearen aurrean agiriak eta ondasunak ematen ez zizkiolako (ikus [XVI. m. (54-IV) 3] agiria).
1.11.2. Martin Perez Artzubiagakoaren aurkako
epaia eta apelazioa
- 1555-I-9an, Azpeitian, Korrejimenduko Frantzisko
Perez Idiakaizkoa eskribauaren aurrean, Diego Ortitz
Avellaneda korrejidoreordeak epaia eman zuen. Martin Perez Artzubiagakoa kondenatu egin zuen 9 eguneko epean Maria Akertzari agiriak ematera, (Edarritzagako ondasunetatik kobratzeko) edo 35 kintal
burdina eta 5 dukat ematera.
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33. irudia. Arroako
Akertzaberri.

- 1555-III-4an, Zestoan, Martin Otxoa AriztonAuzi-gastuak alde bakoitzak bereak ordainduko zituen. Maria Akertzaren prokuradorea Joan Eldua izan dokoa eskribauak korrejidorearen aginduaren berri
zen, eta Martin Perez Artzubiagakoarena Andres Mar- eman zion Martin Perez Artzubiagakoari. Blas Artatinez Aroztegikoa. Epaia emandakoan lekuko Martin zubiaga eta Grazian Ezenarro izan ziren lekuko.
Agirre eta Azentzio Zabala izan ziren.
- 1555-III-8an, Donostian, Joan Eldua agertu zen
- 1555-I-12an, Azpeitian, Andres Martinez Arozte- korrejidorearen aurrean, Maria Akertza eta Martin
gikoak korrejidoreari adierazi zionez, epaiaren aurka Akertzaren izenean. Fernando Zuñiga korrejidorearen
apelazioz auzia Velladolidko Kantzelaritzara eramateko agindua aurkeztu zuen, eta bertan dei egiten zitzaion
eskea egin zion Martin Perez Artzubiagakoaren izenean. Martin Perez Artzubiagakoari 3 eguneko epean apelazioa erakuts zezan.
Lekuko Jeronimo Atxaga eta Pedro Lezeta izan ziren.
- 1555-I-13an, Azpeitian, Pedro Errekabarren eskribauaren aurrean, Martin Perezen izenean Andres
Martinez Aroztegikoak eskea egin zion korrejimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauari, auziaren prozesuari kopia atera ziezaion, auzia Kantzelaritzara apelazioz eramateko behar zuelako.

1.11.3. Apelazioaren jarraipena eta Martin Perez
Artzubiagakoaren ondasunen exekuzioa
- 1555-III-9an, Donostian, Joan Elduak salatu egin
zuen Martin Perez agertu ez izana. Eskea egin zion
korrejidoreari apelazioa baliogabetu eta ondasunak
exekuta ziezazkion. Pedro Fernandez Laspiurkoa eta
Martin Agirre izan ziren lekuko.

Andres Martinez Aroztegikoa prokuradoreak zilarrezko erreala aurreratu zion Frantzisko Perez eskriEgun eta leku berean, Diego Ortiz Avellaneda kobauari. Lekuko hauek izan ziren: Joan Ausoro, Franrrejidoreordeak epaia eman zuen. Martin Perez Artzutzisko Mandiola eta Pedro Zarautz.
biagakoak apelazioa gaizki egin zuelako baliorik gabe
- 1555-I-30ean, Valladoliden, Pedro Moriz pro- utzi zuen. Apelazioko auzi-gastuak Martin Perezek orkuradoreak Martin Perez Artzubiagakoaren izenean dainduko zituen. Jeronimo Atxaga eta Asentzio Zabala izan ziren lekuko.
auziaren apelaizoa aurkeztu zuen.
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- 1555-III-13an, Donostian, Pedro Errekabarren
eskribauaren aurrean, Andres Martinez Aroztegikoak
korrejimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauari berriz ere prozesuaren kopia eskatu zion. Lekuko hauek izan ziren: Martin Agirre, Joan Jausoro
eta Andoni Iturritza.

- 1555-III-21ean, Donostian, Alvar Diaz merioordeak
dei egin zion Joan Perez Artzubiagakoari, honek exekutatzeko bere ondasunak izenda zitzan. Martin Perezek
Zestoako bere sagasti bat, zilarrezko katilua eta etxeko
tresneria aurkeztu zituen. Andres Arana merioordea eta
Andres Martinez Aroztegikoa izan ziren lekuko.

Egun eta leku berean, Joan Bustamente merio na- 1555-III-14an, Zestoan, Martin Perez Artzubiagakoak ahalordea eman zien auzi hartarako Kantzela- gusiak enkanterako lehen pregoia egin zuen. Martin
ritzako prokuradore hauei: Joan Perez Salazar, Pedro Agirre eta Pedro Errekabarren izan ziren lekuko.
Moriz, Joan Cortiguera, Maximiliano Burgos, GonHurrengo egunetan. Donostian, exekutaturiko onzalo Oviedo, Antonio Tordehumos eta Joan Antezana
dasunen hiru pregoiak eta hiru enkante-dei egin ziprokuradoreei.
ren. Azken egunean, apirilaren 19an, Maria Akertza
- 1555-III-18an, Donostian, Martin Akertza tuto- eta Martin Akertzaren aldeak erreal bat eskaini zuen
rearen izenean, Joan Eldua prokuradorea agertu zen ondasunengatik.
korrejimenduan. Prozesua eta Martin Perez Artzubia1.11.4. Auzia Kantzelaritzarako bidean
gakoaren aurkako epaiak erakutsi zituen.
Fernando Zuñiga lizentziatu eta korrejidoreak
exekuzio-agindua eman zuen Joan Bustamante merio nagusiarentzat eta merioordeentzat, Martin Agirre
eta Pedro Errekabarren lekuko izanik. Agindu hartan
Martin Perez Artzubiagakoari 35 kintal burdina eta 5
dukat (edo haiek balioa) nola eta zein ondasun exekutatu zehaztuta zegoen.

- 1555-IV-20an, Azpeitian, Fernando Zuñiga korrejidorearen eta Joan Beltran Segurola eskribauaren aurrean,
Andres Martinez Aroztegikoak Martin Perez Artzubiagakoaren izenean errege-gutuna eman zion korrejidoreari. Beraz, auzia Valladolidko Kantzelaritzara pasatu
zen, eta eskea egin zion Frantzisko Perez Idiakaizkoa
eskribauari prozesuaren kopia atera zezan.

34. irudia. Donostiako
Foru Aldundia.
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- 1555-V-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak korrejidorearen aginduaren berri eman zion
Maria Martinez Baltzolakoari (Martin Perez Artzubiagakoaren amari). Kopia utzi zion semearentzat.
Lekuko Frantzisko Enparan eta Esteban Eztiola semea izan ziren.

1.11.5. Martin Perez Artzubiagakoaren
ahalordeak, etab.

Ondoren, Martin Perez Artzubiagakoaren aldeak
errege-gutuna aurkeztu zuen. Karlos enperadoreak
eta ama Joana Eroa erreginak bidalia zen. Bereak
zituzten erreinuak eta konderriak hauek ziren: Gaztela, Leon, Aragon, bi Siziliak, Jerusalem, Nafarroa,
Granada, Toledo, Valentzia, Galizia, Mallorca, Sevilla, Sardinia, Kordoba, Korsika, Murtzia, Jaen, Algarbeak, Algezira, Gibraltar, eta Flandes eta Tirolgo
konderriak.

Hauek ziren Kantzelaritzako prokuradoreak: Joan
Angulo, Joan Antezana, Joan Cortiguera, Joan Perez
Salazarkoa, Alvar Perez Espinaredo eta Joan Astorga.

- 1555-X-12an, Zestoan, Martin Perez Artzubiagakoak
ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko eta
Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei. Hauek
ziren korrejimendukoak: Andres Martinez Arozte- 1555-V-11n, Tolosan, Pedro Gartzia Salzedokoa gikoa, Jeronimo Atxaga, Asentzio Zabala, Hernan
prokuradorea azaldu zen Martin Perez Artzubia- Perez Zabalegikoa, Pedro Fernandez Laspiurkoa,
gakoaren izenean, eta eskea egin zion korrejidoreari, Pedro Gartzia Salzedokoa, Joan Eldua, Martin Marharen aurkako epaia baliorik gabe utz zezan, eta egin tinez Jauregikoa, Pedro Lezeta, Joanes Arteaga eta
zuen apelazioa deusezta ez zezan.
Pedro Otxoa Garasterratzukoa.

Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten Martin Perez Artzubiagakoa auzian. Bartolome Munagarai,
Lukas Salete eta Pedro Zarautz izan ziren lekuko.

- 1555-X-23an, Azkoitian, Joan Beltran Segurola
eskribauaren aurrean, Andres Martinez Aroztegikoak
Errege-gutunak Martin Akertza tutoreari jaki- Bartolome Idiakaitzi (gortean zebilen Frantzisko Penarazten zion auzia Valladolidko Kantzelaritzara rez Idiakaizkoaren ordezkoari) prozesuaren kopia esjoana zela eta han hurrengo 15 eguneko epean aur- katu zion, Kantzelaritzara bidaltzeko (ikus [XVI. m.
keztu behar zuela edo bere prokuradorea bidali be- (55-I) 11] agiria).
har zuela. Errege-gutuna Valladoliden martxoaren
27an egina zen.
1.11.6. Maria Akertza eta Maria Ezenarroren
arteko akordioa
- 1555-V-1ean, Azpeitian, Fernando Zuñiga korrejidoreak agindua egin zuen Martin Perez Artzubia- - 1555-VII-1ean, Zestoan, Martin Otxoa Ariztongakoaren ondasunak exekuta zitzaten. Hilaren 14an, dokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: bateTolosan, Joan Eldua agertu zen korrejidorearen agin- tik, Martin Akertza (Maria Akertza adingabearen tuduarekin.
torea), eta, bestetik, Maria Ezenarro.
- 1555-VI-27an, Tolosan, korrejidoreak auziak jaMaria Akertzak bi auzitan arbitroek epaia emanda,
rraipena Kantzelaritzan zuela adierazi zuen bi aldeen Maria Ezenarrori batetik 49,66 dukat, eta bestetik, 40
prokuradoreen aurrean.
dukat (89,66 dukat guztira) zor zizkion. Maria Ezenarrok Maria Akertzari ondasunak exekutatu egin zizkion.
- 1555-VIII-30ean, Azkoitian, Andres Martinez
Aroztegikoa prokuradoreak korrejimenduko FrantzisMartin Akertza tutoreak, ordea, akordioa egin zuen
ko Perez Idiakaizkoa eskribauari berriz ere prozesua- Maria Ezenarrorekin, zor osoa epeka ordaintzeko
ren kopia eskatu zion.
konpromisoa hartuz.
- 58 -

(1555)

35. irudia. Arroako
Akertza zaharra
zegoen lekua.

Martinek Maria Otxoa Akertzakoari 19 dukat eta 4
Martinek Joani eskubidea eta ahalordea eman zizerreal eta auzi-gastuak (probestuordearenak eta eskri- kion Maria Akertzaren zenbait zorduni zorrak berebauarenak) ordainduko zizkion urte eta erdiko epean. tzat kobra ziezazkien.
Ordainagiria lortu beharko zuen Martinek.
Zordunetako batzuk San Joan Idiakaitz batxiler zeZortzi eguneko epean, Martinek 4 dukat ordainduko naren ondorengoak, Katalina Etxeberria alarguna eta
zizkion Maria Ezenarrori, eta Errezilgo Antxiturbia ba- Joan Lizaso fidatzailea ziren. 12 dukatekoa zen zorra.
serriko errentatik 6 anega gari ere bai. Martinek ahalordea eman zion Maria Ezenarrori Antxiturbiko maizteAzpeitiko Joan Olazabalek eta Joan Martinez
rrari gariak kobra ziezazkion.
Artsuagakoak 4 dukat zor zituzten. Zestoako Martin Acosta harakinak 9 erreal eta 8 marai zor zituen
Martin Akertzak agindutakoa betetzen ez bazuen, behi batengatik. Kobratu beharrekoa guztira 13 dukat,
Maria Akertza adingabearen ondasunak exekutatu erreal bat eta 8 marai ziren.
egingo zituen Maria Ezenarrok.
Joan Olazabalek konpromisoa hartu zuen kobratuAgirian lekuko honako hauek izan ziren: Grazian takoan Martin Akertzari 12 erreal eta 8 marai ordainEzenarro, Joan Ganbara eta Joan Etxezarreta (ikus tzeko.
[XVI. m. (55-VII) 1] agiria).
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Urbieta,
Frantzisko Enparan eta Grazian Artiga (ikus [XVI. m.
1.12. Martin Akertzaren tratu eta agiriak
(55-III) 15] agiria).
- 1555-III-13an, Zestoako Artiga etxean, Martin
- 1555-V-29an, Zestoan, Domingo Amilibia eskriOtxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Maria Akertzaren (hau da, Esteban bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Arroako
Akertza zenaren alaba adingabearen) Martin Akertza Martin Akertza (Maria Akertza adingabearen tutorea),
eta, bestetik, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa.
tutorea, eta, bestetik, Zestoako Joan Olazabal.
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Maria Otxoak ordainagiria eman zion Martini, ho- urteko 30.000 maraiko zerga zuen, eta Donostiako
nek 20 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Lekuko hiribilduko alkabalei ezartzekoa zen.
hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Domingo Aisoro
eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (55-V) 16] agiria).
Sevillan, Indietako Kontratazio Etxean Maria
Akertzarentzat eta Maria Otxoarentzat egon zitezkeen
- 1555-IX-30ean, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- diru eta gauzak ere jasoko zituen Martin Perezek.
dokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik
Arroako Martin Akertza (Maria Akertza adingabearen
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako
tutorea), eta, bestetik, Aiako Domingo Ostolatza.
Joan Olazabal alkatea eta Joan Arano, eta Arroako Joan
Zugasti (ikus [XVI. m. (55-X) 37] agiria).
Aurreko urtean, irailaren 14an, arbitroek epaia
eman eta Domingo Ostolatza kondenatu egin zuten 1.13. Joan Zigaranen tratu eta agiriak
21 dukat eta 7,5 erreal Maria Akertzari ordaintzera.
Domingok zorra ordaindu zuelako, Martin Akertza 1.13.1. Joan Zigaran zenbait zestoarrekin auzitan
tutoreak ordainagiria eman zion.
- 1555-I-10ean, Azpeitian, Fernando Zuñiga korrejiAgirian lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, dorearen Diego Ortiz Avellaneda ordezkoak, agindua
Frantzisko Olazabal eta Martin Akoa (ikus [XVI. m. eman zuen.
(55-IX) 27] agiria).
Debako Joan Zigaranek zioenez, berak Debako
- 1555-X-29an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- Kontzejuaren eta Zestoako zenbaiten basoak hartuta
dokoa eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: zeuzkan, baina haietatik eta bertako txondorretatik,
batetik, Martin Akertza eta Maria Otxoa Akertzakoa, gauez eta egunez zenbaitek haritzak, egurra edota
eta, bestetik, Martin Perez Artzubiagakoa.
ikatza lapurtu egin zizkioten.
Martin Akertza, hain zuzen, Esteban Akertza
merkatari zestoar zenaren Maria Akertza alaba adingabearen tutore zen. Maria Otxoa Akertzakoa, Frantzisko Olazabalen alarguna zen, eta Frantzisko Olazabal eta Joan Olazabal seme adingabeen tutore ere bai.
Martin Akertzak eta Maria Otxoak ahalordea
eman zioten Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari.
Sevillara joan behar zuen, eta han Martin Irizar eta
Frantsisko Dorrekoa merkatariek zeuzkaten Esteban
Akertza eta Frantzisko Olazabal zenduen kontu-liburuak bereganatu behar zituen.

Ondorioz, Joan Zigaranek korrejimenduan salatu
egin zituen hauek: Txana Ibaieta, Maria Migel (Ana
Ipintzaren alaba), Maria Txomoza, Ibiakaizko Katalina maizterra eta Maria alaba, Maria Izarraga arreba,
Txana Aizarna, Maria Anton alaba, Katalina Ibiakaitz,
Maria Ortiz Iraetakoa, Mariatxo iloba, Maria Lili,
Madalena Aspe, Joan Lopez (Blas Artazubiagaren suhia), Katalina Iraeta, Joan Ezenarro, Katalina Zuube,
Grazia Arbestain (Joan Akoaren alaba), Joan Ibañez,
Maria Gallain, Ana Etorragoikoa, Domingo Etorrazpi, Otaegiren alaba, Maria Nekoitza (Kortazarko alaba), Domingo Oliden, Frantzisko Vitoria?, Maria?
Ariztondo, Perutxo Ariztondo, Pedro Ariztondo eta
emaztea, Zubeltzuko Joango maizterra, Martin Izagirre, Joan Astigarreta eta Joan Ibañez Hernanikoaren
morroiak.

Martin Akertzaren izenean, Martin Perez Artzubiagakoak Sevillako eskribauen bidez zentsu-agiri
bat lortuko zuen. Esteban Akertzak bere garaian Sevillan zentsua ezarri zuen Hondarribiko Joan Santxez
Benesakoaren bidez, Pedro Santxez Benesakoa anaiaMerioak ezin izan zituen haiek atxilotu, eta korrerentzat eta Grazia Montaot emaztearentzat. Zentsuak jidorearen ordezkoarengana ez ziren agertu.
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Egun hartan bigarren deia eta agindua bidali zien
bere aurrera ager zitezen. Elizetako ateetan deia ipiniko zuten, eta deia atetik kentzera ausartzen zena,
betiko erbesteratuko zuen Gipuzkoatik.
Joan Beltran Segurola eskribauak idatzi zuen korrejidoreordearen agindua (ikus [XVI. m. (55-I) 12]
agiria).
1.13.2. Iraetako burdinolako inbentarioa
- 1555-X-1ean, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean, Debako Joan Zigaran olagizona
agertu zen. Joanek zioenez, Iraetako burdinolako eta
olatxoko tresneria Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreari eta Nikolas Martinez Egiakoari (errentan hartuta eduki ondoren) itzuli egin nahi zien. Horretarako
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean 1550. urtean
tresneriaz egindako inbentarioa erabili zuten.
Inbentarioan, besteak beste, hauek aipatzen ziren:
agoa-palanka bat, 3 palanka, bi kurrika handi burdinazko eraztunaz, 2 agoa-kurrika, “zabea-kurrikak?”,
taiela, gakoa, barra, peraikia, balantza, orga, hauspoak altxatzeko “goldaarta” izeneko lau gako, etab.

36. irudia. Debako udaletxea.

Tresna horiek guztiak Maria Perez Idiakaitz-LiFalta ziren tresnen edo piezen zerrenda egin zuten.
likoak eta Domingo Garratzak (Nikolas Martinezen “Zuzigaikia” izenekoa zen bat. Joan Zigaranek zioenez,
izenean) jaso zituzten, eta falta ziren tresnak emateko tresna guztiak gordeta zeuzkan eta denak itzuliko zikonpromisoa hartu zuen.
tuen (ikus [XVI. m. (55-X) 1] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Etxenagusia, Azpeitiko Iñigo Goiatz, eta Zestoako Joan Etxezarreta eta Esteban Eztiola semea.
Gabi-ardatzak burdinazko 15 uztai zituen, eta
hauspo-ardatzak 8. Hauspo-gurpilak burdinazko
uztaia zuen zepo aldean, etab.

1.13.3. Joan Zigaranen obligazio-agiri eta kontratuak
- 1555-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Debako Pedro
Urain, eta, bestetik, Joan Zigaran.

Pedrok Joani mandar gaztainkara erosi zion. Mandarrak hezurrean akatsa eta beste zenbait akats zitueEgun berean, eskribauaren aurrean, Joan Zigaranek lako probatzeko utzi zion Joanek Pedrori, eta Pedrok
Iraetako olatxoa itzuli zion Domingo Garratzari, bere hartu egin zuen mandarra, 24 dukat ordaintzeko obliardatz, hauspo, boga, ingude, tobera, zepo eta gaine- gazio-agiria Joani emanez. Zor hura bi epetan ordainrako aparailu eta tresnekin. 1550. urteko inbentariotik duko zion: erdia hurrengo Pazko garizumakoan, eta
falta ziren piezak Joan Zigaranek itzuliko zituen.
beste erdia hurrengo ekaineko San Joan egunean.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Akertza,
- 1555-IV-5ean, Iraetako olatxoan, Esteban EztioJoan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Esteban la eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
Eztiola semea eta Domingo Legoiaga (ikus [XVI. m. Debako Joan Zigaran (Iraetako olagizona), eta, beste(55-I) 20] irudia).
tik, Segurako Joanes Idiazabal (Nafarrazabalgoa).
- 1555-II-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoanes Idiazabal burdineria-maisua zen, eta tratua
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, De- egin zuen Joan Zigaranekin Iraetako olatxoan urtebetez
bako Joan Zigaran, eta, bestetik, Maria Ortiz Irae- lan egin zezan. Igarotako Eguberrietan hasi zen epea.
takoa, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua eta
Ana Aisoro alarguna.
Joanesek lanegun bakoitzeko bi erreal kobratuko
zituen, eta urte osoan 3 dukat ere bai (hauek jadanik
Etorrasaroen Joan Zigaranek hartuta zeuzkan kobratuak zituen). Joan Zigaranek, gainera, aterpea,
basoetatik Maria Ortizek eta Maria Olazabal bilobak ohea eta mantenua egunero emango zizkion.
egurra eraman zuten. Maria Indoren Maria Bera? neskameak eta Ana Aisororen Maria Migel alabak ere
Joanes maisuak lanera huts egiten zuen egun
gauza bera egin zuten, eta Joan Zigaranek auzitara bakoitzeko dukat erdia ordainduko zion Joan Zigaraeraman zituen korrejidorearen aurrera.
ni, eta honek beste maisuren bat haren kontura kontratatu ahal izango zuen.
Gero, ordea, bi aldeak ados jarri ziren, eta Maria Ortiz Iraetakoak, Olazabal lizentziatuak eta Ana Aisorok
Kontratu-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako
obligazio-agiria eman zioten Joan Zigarani, hurrengo Esteban Eztiola semea, Oñatiko San Joan Larreondo
Pazko garizumakoan hurrenez hurren 2 dukat, dukat eta Migel Igeralde (ikus [XVI. m. (55-IV) 4] agiria).
bat eta dukat bat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Egun berean, Iraetako olatxoan, Esteban Eztiola
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, DeJoan Perez Altzolaraskoa eta Alonso Salinas apaiza bako Joan Zigaran (Iraetako olagizona), eta, bestetik,
(ikus [XVI. m. (55-II) 11] agiria).
Oñatiko Santuru Larreondo.

37. irudia. Iraetako
Olatxo.
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Biek tratua egin zuten Santuruk Iraetako olatxoan urtebetez burdineria egiten mallukari gisa lan egin zezan.
Joan Zigaranek Santururi lanegun bakoitzeko erreala ordainduko zion, eta urte osoko lanagatik 4 dukat ordaindu zizkion egun hartan bertan. Mantenua eta aterpea ere
emango zizkion urte osoan Joan Zigaranek.

menja Arizmendik eta ama Maria Anton Indok obligazio-agiria eman zioten Joan Fernandez Olazabalgoari, 1556ko ekaineko San Joan egunean 40 dukat
eta dukat bat (auzian lizentziatuak gastatua) ordaintzeko konpromisoa hartuz. Gero mandoa Joan Ganbararentzat izango zen.

Santuru Larreondok lanera huts egiten bazuen, sorJoan Ganbarak hipotekatu egin zituen delako mantutako kalte osoa ordaindu beharko zuen, eta bera pre- dar arrea, berea zuen beste mandar bat, Ariztondo etxea
so hartu eta ondasunak exekutatu egingo zizkioten.
eta Enekosauztegiko sagastian zuen partea.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban
Gero obligazio-agiria egindakoek zin egin zuten
Eztiola semea, Segurako Joanes Idiazabal, Debako agiriak zioena bete gingo zutela. Lekuko, Zestoako
Joan Zigaran iloba?, eta Bergarako Migel Igeralde Joan Aranburu alkateaz gain, hauek izan ziren: Gra(ikus [XVI. m. (55-IV) 5] agiria).
zian Etxeandia, Martin Indo eta Domingo Ezenarro
(ikus [XVI. m. (55-I) 14] agiria).

1.14. Zestoako Joan Fernandez
Olazabalgoa lizentziatuaren obligazioagiria

- 1555-IV-23an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, San Joan Amilibia hargin-maisua, eta, bestetik,
Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua.

- 1555-I-13an, Zestoako errebalean, Joan Aranburu
alkatearen eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
San Joan Amilibiak lizentziatuari Zestoako hiribilhauek elkartu ziren: batetik, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, eta, bestetik, Joan Ganbara, emazte duan Palankadoko portaletik kanpora etxe berriaren
hormak eraiki zizkion (oraingo Lizentziadokoa etxean),
Domenja Arizmendi eta ama Maria Anton Indo.
eta beste lan batzuk ere egin zizkion. Bi aldeek beren
Joan Fernandezek auzia zuen Joan Ganbararekin arteko tratuen kontuak egin eta garbitu zituzten, eta
Gipuzkoako Fernando Zuñiga korrejidorearen au- San Joanek Joan Fernandezi ordainagiria eman zion.
rrean; izan ere, lizentziatuak Joan Ganbarari mandar
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxeanarrea utzi zion Nafarroara bidaia batzuk egin zitzan.
Bidaia haietan, ordea, Joan Ganbarak karga handie- dia, Joanes Ibañeta apaiza, eta Pedro Altzolarats (ikus
giak ipini zizkiolako eta gaizki artatu zuelako, man- [XVI. m. (55-IV) 11] agiria).
doak hankak zabalduta eta gorputza kalteturik zeukan. Azpeitiko Joan Urbieta albaitaria ari zen manda- 1.15. Azpeitiko Joan Fernandez
rra sendatzen.
Olazabalgoa merkatariaren agiriak
Lehen mandar arreagatik 40 dukat eskaintzen bazizkioten Joan Fernandezi, kaltetu ondoren ez zioten
ezer eskaintzen. Beraz, lizentziatuak 55 dukat (prezio
hartan erosi zuelako) eskatzen zizkion Joan Ganbarai,
eta auzitan zebiltzan.
Auzi eta gastuak saihesteko, bi aldeek akordioa
egin zuten. Ondorioz, Joan Aranburuk, emazte Do-

1.15.1. Joan Fernandez Olazabalgoaren obligazioagiriak
- 1555-I-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek agertu ziren: batetik, Azpeitiko Joan
Fernandez Olazabalgoa merkataria, eta, bestetik, Zestoako Domenja Gallain alarguna eta bere alaba Maria
Ezenarro serora.
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Ama-alabek Joan Fernandezi maileguz 6 kintal
burdina totxoren balioa (1 kintal = 15 erreal izanik)
hartu zioten. Domenjak eta Mariak obligazio-agiria
eman zioten Joan Fernandezi, burdinak Azpeitian
Joanen etxean urtarrilaren amaieran emateko konpromisoa hartuz.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Domingo Aisoro eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI.
m. (55-I) 19] agiria).

Joan Gorostiaga eta Joan Martinez Etxabekoa fidatzailea, eta, bestetik, Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria.
Joan Gorostiagak Joan Fernandezi 10 kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu zion (1 kintal =
15 erreal izanik). Obligazio-agiria eman zion azpeitiarrari, Oikiako Igartzako burdinolan egindako kintal
burdinak Beduako errenterian ekainaren amaieran ordaintzeko konpromisoa hartuz.

- 1555-III-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Azpei- Joan Olazabal eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m.
tiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria, eta, (55-V) 4] agiria).
bestetik, Zestoako Domenja Gallain eta bere alaba
Maria Ezenarro serora.
- 1555-V-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Azpeitiko
Ama-alabek Joan Fernandezi maileguz 6 kintal Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria, eta, bestetik,
burdina totxo (1 kintal = 17 erreal izanik) hartu ziz- Debako Joan Urain gaztea.
kioten, eta zorra 30 egun barru ordainduko zioten Azpeitian, burdinak Joan Fernandezi etxera eramanda.
Joan Fernandezek Joan Uraini maileguz 10 kintal
burdina pletinaren balioa eman zion, eta Joan UrainLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal, ek zorra ustez maiatzaren amaieran ordainduko zion,
Domingo Aisoro eta Martin Acosta (ikus [XVI. m. burdinak Beduako errenterian emanda.
(55-III) 12] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Perez Arei- 1555-IV-27an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- tzagakoa, eta Zestoako Esteban Eztiola semea eta
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Azpei- Domingo Amilibia hargina (ikus [XVI. m. (55-V) 15]
tiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria, eta, agiria).
bestetik, Aiako Maiagako Andres Orendain maizterra
eta Aginetako Domingo Agineta maizterra.
- 1555-VII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Fernandez OlazabalAndresek eta Domingok Joan Fernandezi mai- goa merkataria aurkeztu zen.
leguz 30 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal =
15,5 erreal izanik) hartu zioten, eta obligazio-agiria
Lehenago Aiako Maiagako Andres Orendain maizeman zioten, hurrengo ekainaren erdi aldera burdinak terrak eta Aginetako Domingo Aginetak 30 kintal
Beduan emateko konpromisoa hartuz.
burdina maileguz hartuta zorra egin zioten Joan Fernandezi, baina Aizarnazabalgo Beltran Enbilen bidez
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, zorra ordaindu egin zioten.
Altzolarasko San Joan Perez Idiakaizkoa eta Esteban
bere morroia (ikus [XVI. m. (55-IV) 13] agiria).
Ondorioz, Joan Fernandezek bi aiarrei ordainagiria
eman zien, lekuko hauek izanik: Esteban Eztiola se- 1555-V-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- mea, Pedro Altzolarats eta San Joan Altzolarats (ikus
ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zumaiako [XVI. m. (55-VII) 9] agiria).
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- 1555-VII-7an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aiako
Maiagako Andres Orendain maizterra eta Aginetako
Domingo Etxabe maizterra, eta, bestetik, Azpeitiko
Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria. Andres eta
Domingoren nagusiak Altzolarats jauregikoak ziren.
Bi aiarrek Joan Fernandezi 50 kintal burdinaren
balioa (1 kintal = 15,5 erreal izanik) maileguz hartu
zioten, eta konpromisoa hartu zuten hurrengo Domu
Santu egunean zorra Beduako errenterian burdinak
emanda ordaintzeko.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Domingo Aisoro eta Domingo
Agote apaiza (ikus [XVI. m. (55-VII) 11] agiria).
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Altzolarats jauregiko Maria Perez Altzolaraskoa (San Joan Perez Idiakaiz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna) azaldu zen.
Maria Perezek zioenez, 50 kintal burdinen balioa
hark jaso zuen, eta Andres Orendainek eta Domingo
Etxabek haren aginduz eman zioten obligazio-agiria
Joan Fernandez Olazabalgoa azpeitiarrari.

38. irudia. Azpeitiko udaletxeko armarria.

txe-Etxenagusiak Joan Fernandezi ordainagiria, esBeraz, Maria Perezek emango zituen burdinak Be- kubidea eta ahalordea eman zizkion, zorra Joan Marduan Domu Santu egunean, eta konpromisoa hartu tinez Baltzolakoari kobra ziezaion.
zuen Andres eta Domingo maizterrak obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza
(55-VII) 12] agiria).
eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (55-XI) 9] agiria).
1.15.2. Joan Fernandez Olazabalgoaren
ordainagiriak
- 1555-XI-12an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako
Domingo Arretxe-Etxenagusia, eta, bestetik, Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria.

- 1555-XI-12an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua, eta, bestetik,
Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria.

Domingo hargin-maisuari Joan Martinez Baltzolakoak 43,5 dukat zor zizkion, eta zor hura Azpeitiko
Joan Fernandez Olazabalgoak ordaindu zion. Beraz,
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak 43,5 dukat Domingok Joan Fernandezi ordainagiria, eskubidea
zor zizkion Domingori, eta zor hura Joan Fernandez eta ahalordea eman zizkion, zorra Joan Martinez BalOlazabalgoak ordaindu zion. Beraz, Domingo Arre- tzolakoari kobra ziezaion.
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza, go Baltzolak zor handiagoa zeukan Joan Zugastiri
Joan Olazabal eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. kobratzeko. Beraz, Joan Zugastik eskubidea eta aha(55-XI) 10] agiria).
lordea eman zizkion Domingori, lau anegak zuzenean
Joan Aranbururi kobratzeko.

1.16. Domingo Baltzolaren agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Fernando Zubeltzu, Joan
- 1555-I-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Martinez Akoakoa eta Esteban Eztiola semea.
bidez, Arroako Santiago Errementerik ordainagiria
eman zien Zestoako Domingo Baltzolari eta Arroako
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Maria Joanez Azkaetakoari eta bere bilobei (Martin Domingo Baltzolak ordainagiria eman zion Joan ZuAzkaeta eta emazte zenduen alabei).
gastiri, 6 dukat ordaindu zizkiolako: 4 dukat Joan
Aranbururen bidez, eta 2 dukat eskura dirutan (ikus
Santiagok Domingori 18 dukat eman zizkion, eta [XVI. m. (55-X) 11] agiria).
honek Maria Joanezi ordaindu zizkion.
-1555-XII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Martin bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako
Indo aita eta Martin Indo semea, Ramos Errementeri Domingo Baltzola (aita Joan Martinez Baltzolakoaren
(Santiagoren anaia) eta Esteban Eztiola semea (ikus ahalordeaz), eta, bestetik, Zestoako Akoabarreneko
Martin Zubiaurre.
[XVI. m. (55-I) 15] agiria).
Domingok Martini 4 dukaten ordainagiria eman
zion; izan ere, ezarrita zegoen zentsuagatik, aurreko urteko Pazko garizumakora arte zor zuena
Joan Zugastik zioenez, Zestoako Joan Aranburuk ordaindu egin baitzion (ikus [XVI. m. (55-XII) 1]
lau anega gari zor zizkion, baina aldi berean, Domin- agiria).
- 1555-X-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Arroako Joan Zugasti azaldu zen.

39. irudia. Baltzola
etxea.
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1.17. Joan Zugastiren kontratu eta agiriak

eta Joan Zugastiri bi ahizpek hurrenez hurren 5, 3 eta
2 dukat eman zizkieten (10 dukat guztira).

1.17.1. Joan Zugastiren obligazio-agiriak
Zor hura Joan Zugastik Frantziskari eta Mariari 10
urteko epean ordainduko zien (ikus [XVI. m. (55-VI)
5] agiria).

- 1555-I-22an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako Joan
Zugasti (Domingo Arrona adingabearen tutorea), eta,
bestetik, Arroako Joan Martinez Baltzolakoa (Baltzo- 1555-VII-6an, Arroan, Martin Otxoa Ariztonla etxearen jabea).
dokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik, Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa, eta,
Joan Zugastik Joan Martinezi maileguz 36 dukat bestetik, Arroako Joan Zugasti (Zestoako Domingo
hartu zizkion, bere eta Domingo Arronaren premie- Arrona adingabearen tutorea).
tarako. Obligazio-agiria eman zion Joan Martinez
Baltzolakoari, zorra hurrengo Pazko garizumakoan
Martin Perezek orduantxe 21 dukat eman zizkion
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Joan Zugastiri, honek bere adingabearen zorra ordaintzeko, eta konpromisoa hartu zuen Joanek 21 dukat
Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Zubiaurre, hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean emateko.
Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin Akoabarrena
(ikus [XVI. m. (55-I) 17] agiria).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Olazabal eta Zumaiako Tomas Sasiola
- 1555-VI-6an, Zestoan, (hau da, egun eta leku be- eta Domingo Mendaro (ikus [XVI. m. (55-VII) 10]
rean), Domingo Arrona adingabearen izenean Joan agiria).
Zugasti tutoreak Maria Ernataritz eta Frantziska Ernataritz ahizpei obligazio-agiria eman zien.
- 1555-VIII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, ErrezilDomingo Arronak Zestoako hiribilduan zuen etxe go Joan Zabala zurgin-maisua, eta, bestetik, Arroako
berria eraikitzeko, Martin Zuube harginari, zurginei Joan Martinez Baltzolakoa eta Joan Zugasti.

40. irudia. Arroako
Zugastiberri.
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Joan Zugasti Zestoako Domingo Arrona adingaOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Blas Artabearen tutore zen, eta Joan Zabalak zurgintza-lanak zubiaga eskribaua, Joan Ganbara eta Martin Acosta.
egin zizkion Domingo Arronari, honek Zestoako hiribilduan zuen etxean. Joan Zugastik 33 dukateko zorra
Biharamunean, leku berean eta eskribau beraren
ordaintzen ez ziolako, Joan Zabalak ondasunak exe- aurrean, Domingo Baltzolak 4 dukaten ordainagiria
kutatu egin zizkien Joan Zugastiri eta adingabeari.
eman zion Joan Zugastiri, honek zor handiagoaren
zati hori ordaindu ziolako. Zorra lehenago Esteban
Egoera horretan zeudela, Joan Martinez Baltzo- Eztiola eskribauaren aurrean egina zen.
lakoak obligazio-agiria eman zion Joan Zabalari.
Konpromisoa hartu zuen 33 dukat bi epetan ordainAgirian lekuko hauek izan ziren: Blas Artazubiaga
tzeko: erdia iraileko San Migel egunean eta beste er- eskribaua, Pedro Altzolarats eta Joan Olazabal (ikus
dia hurrengo Eguberrietan.
[XVI. m. (55-VI) 3] agiria).
Zor hartatik kanpo Joan Zugastik eta adingabeak
zituzten gainerakoak indarrean jarraituko zuten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Joan Lopez Altunakoa eta Esteban Eztiola semea.

- 1555-VII-26an, Arroako plazan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Arroako Joan Zugasti, eta, bestetik, Debako Maria
Joanez Arantzakoa (Bartolome Arantzaren alarguna).

Maria Joanezek Joan Zugastiri 4 dukat eta 13
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko be- dukat ordaindu zizkion. Hain zuzen Debako ofizialerak hantxe izanik, Joan Zugasti tutoreak bere Domin- kin arroarrek 5 urtean izandako auzian Bartolomeren
go Arrona adingabearen izenean, konpromisoa hartu aita Joan Arantza zenak gaizki banatutako 4 dukatak
zuen Joan Martinez Baltzolakoa obligazio hartatik ziren Maria Joanezek ordaindutakoak.
onik ateratzeko; izan ere, Joan Zabalari orduan emandako obligazio-agiriko zorrak Domingo Arronak eta
Joan Zugastik ordainagiria eman zion Maria JoaJoan Zugastik eginak baitziren.
nezi, lekuko hauek izanik: Debako Fernando Zubeltzu eta Domingo Atristain, eta Zestoako Gabriel ArKalterik baldin bazegoen, Joan Zugastik eta adin- tzubiaga (ikus [XVI. m. (55-VII) 24] agiria).
gabeak ordainduko zuten, eta haiei exekutatuko zizkieten ondasunak (ikus [XVI. m. (55-VIII) 7] agiria).
- 1555-X-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Arroako
1.17.2. Joan Zugastiren ordainagiriak
Joan Zugasti (Domingo Arrona adingabearen tutorea),
eta, bestetik, Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua.
- 1555-VI-5ean, Zestoako errebalean, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: bateJoan Zugastik eta Domingo Arronak 34 dukat zor
tik, Arroako Joan Zugasti, eta, bestetik, Joan Martinez zizkioten Joan Zabalari, baina egun hartan, Grazian
Baltzolakoa (Baltzola etxearen jabea).
Ezenarroren eskutik, 16 dukat ordaindu zizkioten.
Joan Zugastik ordainagiria eman zion Joan Martinezi, 26 dukat balio zuen hezitako idi parea bi zatitan ordaindu ziolako. Joan Martinezek 22 dukat dirutan ordaindu zizkion Joan Zugastiri, eta beste 4 dukat
Joan Zugastik zor zizkion Domingo Baltzolari (Joan
Martinez Baltzolakoaren semeari).

Ondorioz, errezildarrak ordainagiria eman zien tutoreari eta Domingori.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ezenarro, Joan
Ganbara, Esteban Eztiola semea eta Grazian Ezenarro
(ikus [XVI. m. (55-X) 24] agiria).
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41. irudia. Arroagoiko
bista.

1.17.3. Sagasti eta basoen errentamendu-kontratuak

Joan Zugasti (Domingo Arrona zenaren eta Ana Baltzola alargunaren seme Domingo Arrona adingabea- 1555-I-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren ren tutorea), eta, bestetik, Zestoako Jakobo Gesalaga
aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Arroako Joan eta Domingo Baltzola.
Zugasti (Domingo Arrona adingabearen tutorea), eta,
Joan Zugastik Jakobo Gesalagari, Domingo Arrona
bestetik, Jakobo Gesalaga eta Domingo Baltzola.
adingabeak Baion zuen lursaila (sagasti izandakoa),
Domingo Arronak Baion sagastia izandako lur- gaztainadia eta basotxoa errentan sei urterako eman
saila hutsik eta lugorri zeukan (Domingo Arrona aita zizkion. Errenta aldia hurrengo iraileko San Migel
zena hil zenez geroztik). Lur hura Jakobo Gesalagari egunean hasiko zen.
sei urterako errentan eman zion, bertan laborea egin
Jakobo Gesalaga maizterrak lursaila luberri bihurzezan. Sei urteetako errenta 3 dukatekoa izango zen,
baina Jakobok diru hura Domingo Baltzolari emango tuko zuen, eta bertan garia eta antzeko laboreak egingo zituen. Zuhaitzak ez zituen oinetik moztuko, eta
zion, eta ez Joan Zugastiri.
gaztainadiaz eta basoaz erarik onenean baliatuko zen.
Errenta aldia hurrengo iraileko San Migel egunean
Jakobok sei urteko errenta gisa bost dukat ordainduko
hasiko zen, eta errenta aldiaren amaieran hesiak eta
itxiturak egoera onean utziko zituen Jakobok. Lehen zizkion aldi bakarrean Zestoako Domingo Baltzolari, hain
bost urteak igarotakoan, Joan Zugastik lursailean nahi zuzen Domingo Arrona adingabeak zorra egin ziolako.
zituen zuhaitzak landatu ahal izango zituen.
Errenta aldiko bosgarren urtean Joan Zugastik esErrenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Este- kubidea izango zuen lursailean edozein motatako zuban Eztiola semea, Martin Intxaurregi eta Domingo haitzak aldatzeko.
Aisoro (ikus [XVI. m. (55-I) 18] agiria).
Jakobo Gesalagak zioenez, bost dukatak ordaindu
- 1555-III-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- egin zizkion Domingo Baltzolari, eta honek Jakobori
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako ordainagiria eman zion.
- 69 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

Urte hartan urtarrilaren 22an Baion sagasti izan- bazuten, kalterik txikiena egiteko moduan izango zen.
dako lursailaz egindako antzeko errenta-kontratua,
indarrik gabe geratuko zen.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Esteban
Eztiola semea, Esteban Luberriaga eta Joan Perez
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Areitzagakoa (ikus [XVI. m. (55-VI) 4] agiria).
Martinez Akoakoa, Fernando Olazabal eta Pedro Zubiaurre (ikus [XVI. m. (55-III) 1] agiria).
- 1555-VIII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Katalina
1.17.4. Hiribilduko etxearen eta Txiribogaren
Txiriboga gaztea, eta, bestetik, Domino Arrona adingaerrentamendu-kontratuak
bearen (Ana Baltzolaren semearen) Joan Zugasti tutorea.
- 1555-VI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Arroako Joan
Zugasti (Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutorea), eta, bestetik, Frantziska Ernataritz eta Maria
Ernataritz ahizpak.

Joan Zugastik Katalinari bi urterako Txiribogako
etxea, errota, presa, ubide, lursail, soro eta gainerako
ondasunak errentan eman zizkion. Txiribogako basoak ez ziren errenta-kontratu hartan sartu, eta Joan
Zugastik beretzat gorde zituen.

Joan Zugastik bi ahizpei Domingo Arrona adinErrenta aldia hurrengo irailaren 1ean hasiko zen,
gabeak Zestoako hiribilduan zuen etxea hamar ur- eta Katalinak urtero errenta gisa 8,5 dukat eta bi katerako errentan eman zien. Etxeak mugakide hauek poi (Eguberrietan) ordainduko zizkion Joan Zugastiri.
zituen: Esteban Akertza zenaren etxea, Jakobo Ipin- Dukatak zein epetan ordaindu ere zehaztuta utzi zituen.
tzaren etxea eta kalea.
Katalinak egingo zituen Txiribogako etxean, erroHiribilduko etxearekin batera errentan eman ziz- tan, errota-etxean, presan ubideetan, turtukietan eta
kien bi ahizpei hauek ere: Arretxeazpiko sagastia; abarretan behar ziren konponketak. Hark egingo ziAspe ondoko sagastia (mugakide Aspe etxekoen lu- tuen erreteila eta beharrezko berrikuntzak.
rrak, Zestoako elizaren lurrak eta Aizubiko ubidea
zituena); etxearen sotoa; eta Lizarrarasko sagastiaren
Katalinak, nahi bazuen, bere errotarria ekarriko
eta Maria Akertzaren etxe ondoko baratzea.
zuen, eta errenta aldia amaitutakoan eraman ahal
izango zuen, baina saltzera jarriz gero, Joan Zugastik
Hura guztiagatik bi ahizpek errenta gisa 19 erreal izango zuen erosteko lehentasuna.
ordainduko zizkioten urtero nagusiari, eta Eguberrietan kapoi bat ere bai.
Joan Zugastik bere Domingo Arrona adingabearen
izenean Txiribogako ondasun haiek geroago saldu
Zestoako elizan Frantziska Ernataritzek eta Maria egin nahi bazituen, ordaindutako errentarekin zer egin
Ernataritzek, Domingo Arronaren etxean hildakoen ere zehaztu zuten. Katalina Txiribogak, Joan Egañaarimen alde urteko bost festaburuetan ogia (4 libra) ri abisua emanda, Txiribogako basoetatik zura hartu
eta argizaria (4 ontza) eskainiko zituzten.
ahal izango zuen, baina bertan konponketak egiteko
baino ez.
Etxearen erreteila Joan Zugastik egingo zuen, behar zenean. Bi ahizpek sagastiak urtean bitan aitzurtu
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Esteeta bi urtez behin simaurtuko zituzten.
ban Eztiola semea eta Martin Ipintza, eta Fernando
Mendiola? merioordea (ikus [XVI. m. (55-VIII) 11]
Etxean bi ahizpek beste pertsonaren bat hartu nahi agiria).
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1.17.5. Ganadu-salmentak eta errekerimenduak

du zion. Hantxe ordaindu zion Domingo Baltzolak
prezioa tutoreari.

- 1555-III-17an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek bildu ziren: batetik Joan Zugasti (DominJoan Zugasti arduratuko zen saldutako ondasunen
go Arrona adingabearen tutorea), eta, bestetik, Arroako saneamenduaz. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Maria Zubeltzu (Ramos Edarritzagaren emaztea).
Martin Indo eta Joan Otaegi, eta Arroako Joan Igartza
(ikus [XVI. m. (55-III) 20] agiria).
Domingo Arronak Arroako Etxeandian zituen 3
behi eta 14 ardi 21 dukatean senar-emazteei saldu ziz- 1555-VII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikien Joan Zugastik. Egun hartan kobratu zituen Joan bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Petri
tutoreak 21 dukatak.
Etxeberria “frantziarra”, eta, bestetik, Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutorea.
Salmenta-agirian lekukoetako bi Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Zestoako Grazian Ezenarro izan
Petri eta emazte Ana Aldalur maizter zeuden Txiziren (ikus [XVI. m. (55-III) 19] agiria).
ribogako etxean eta errotetan, eta eskea egin zioten
Joan Zugasti nagusiari. Joan Zugastik konpondu egin
- 1555-III-18an, Aiako Beogarate baserrian, Zes- behar zituen errotako presa (uholdeek harriak eraman
toako Esteban Eztiola eslribauaren aurrean hauek aur- egin zituztelako) eta ubideak. Errotarri berria ere bekeztu ziren: batetik, Joan Zugasti (Domingo Arrona har zuten. Gainera Txiriboga etxea eta errotaren etxea
adingabearen tutorea), eta, bestetik, Zestoako Domin- konpondu beharrean zeuden. Etxe hartan orduan zeuden biztanleak ere handik atera egin behar zituen Joan
go Baltzola.
Zugastik.
Joan Zugastik (Domingo Arronaren izenean),
Konponketa haiek egin ezean, errenta aldiko lehen
Beogaraten behiak, ardiak, ahuntzak eta txerriak
zeuzkan, eta haiek erdi bana hazten ari zen Beoga- urtea amaitutakoan Petrik eta emazteak handik irten
rateko maizterra. Joan Zugastiren erdiak 40 dukat egingo ziren eta hutsik geratuko zitzaion errota nabalio zuen, eta Zestoako Domingo Baltzolari sal- gusiari.

42. irudia.
Txiribogaberri.
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Joan Zugasti tutoreak hura guztia entzun egin zuen,
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
lekuko honako hauek izanik: San Joan Amilibia eta semea, Joan Arano eta Martin Zubiaurre (ikus [XVI.
Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (55-VII) 8] agiria). m. (55-IV) 6] agiria).
-1555-XI-28an, Iraetako burdinolan, Esteban
Ondoren, leku berean eta eskribau beraren aurrean,
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Domingo Arrona adingabearen izenean Joan Zugasti
batetik, Arroako Joan Zugasti, Domingo Arrona adin- tutorea azaldu zen.
gabearen tutorea, eta, bestetik, Arroako Fernando Zubeltzu, Martin Lizarrarats adingabearen tutorea.
Domingo Arronarenak ziren Txiribogako etxea,
errotak eta ondasunak, eta bertan maizter Petri Sara
Joanek Fernandori errekerimendua egin zion, Do- eta Ana Aldalur emaztea zeuden. Petrik eta emazteak
mingo Arronarena izan zen eta zen lurrean Martin errentagatik 3 anega gari (edo 3 dukat) zor zizkioten
Lizarrarats zenak (adingabearen aitak) egurra moztu Domingori, eta errenta hura kobratzeko eskubideak
zuelako. Egur harekin etxea eraikitzen ari zen, baina eta ahalordea Martin Zuube harginari eman zizkion
Kontzejuak zuen egur hura izateko eskubidea, eta etxea Joan Zugastik. Martinek, hain zuzen, hormak eraiki
eraikitzeko ez zuten eskubiderik.
zizkion Zestoako hiribilduko etxean Domingori.
Errekerimenduan lekuko hauek izan ziren: Joan
Etxezarreta, Joan Etxenagusia eta Iraetako burdinolako ofizialak (ikus [XVI. m. (55-XI) 19] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Joan Arano eta Martin Zubiaurre (ikus [XVI.
m. (55-IV) 7] agiria).

1.17.6. Joan Zugastiren beste zenbait agiri

- 1555-VI-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Zugasti (Domingo Arrona adin- 1555-IV-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren gabearen tutorea) azaldu zen.
aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako Joan ZuDomingo Arronak Zestoan zuen etxean Grazia
gasti (Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutore
gisa), eta, bestetik, Zestoako Martin Zuube hargina.
Ernataritz, Frantziska Ernataritz eta Maria Ernataritz
bizi ziren. Hauek ziotenez, Domingo Arrona adingaDomingo Arrona adingabeari Zestoako hiribilduan bearen ama Ana Baltzolak bidegabeki gauzak eraman
etxea eraikitzeko kareorezko hormak egin zizkion zituen etxe hartatik.
Martin harginak, hartarako prestaturiko agiriaren arabera, eta egun hartara arte alde bakoitzak ordaindua
Horregatik, Joan Zugastik eta beste hiru ahizpek
(zin eginda) etxean geratu zen tresneria eta altzarien
eta kobratua zehaztu zuten.
inbentarioa egin zuten. Hauek ziren geratutako gauJoan Zugastik 24 dukat ken 2 erreal ordainduak ziz- zak: 3 ohe, 3 lastaira, 3 burko, 2 kutxa (baten giltza
kion Martin Zuuberi. Haietako 18 dukat Joan Zugas- Ana Baltzolak zuen), eztainuzko 4 plater, letoizko
tik Aizarnako Apategi baserritik kobratu zituen. Do- platera, 3 pertz, 3 zartagin, suila, 7 burruntzi, burdinmingo Arronak hiribilduan zuen etxearen errentagatik azko pala, laiak, 3 aitzur, kobrezko almeriza bere
5 dukat eta 5 erreal eman zizkion Frantzisko Ernata- almeriz-eskuaz, alfonbra, manta, laratzak, palanka,
ritzek. Txiribogan maizter zegoen Petri Sararengan- aulkiak eta mahaia.
dik beste 3 dukat jaso zituen. Diru haiekin guztiekin,
Geroago beste ondasunen bat agertzen bazen, inbenJoan Zugastik Martin Zuuberi hargin-lanengatik 27
dukat ken 2 erreal ordaindu zizkion, eta honek haien tarioari erantsiko zioten. Lekuko Joan Ezenarro eta Pedro Zigaran izan ziren (ikus [XVI. m. (55-VI) 15] agiria).
ordainagiria eman zion.
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43. irudia. Aizarnako
Aldalur.

- 1555-X-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Domingo
Agirre eskribauaren seme Joan Agirre (Joan Agirre
eta Maria Joango Barrenolaren biloba), eta, bestetik,
Arroako Joan Zugasti (Domingo Arrona adingabearen tutorea). Domingo Arrona eta Ana Arretxe zenduak ziren adingabearen aitona-amonak.
Joan Agirrek eta bere tutore Martin Esteban
Makatzagak auzia zuten Gipuzkoako korrejimenduan Joan Zugasti eta Domingo Arrona adingabearen
aurka. Joan Zugastik 48 dukat eta zilarrezko 2 katilu
eskatzen zizkion Joan Agirreri. Ana Arretxek bere garaian eman zizkion Domingo Agirre eskribauari (Joan
Agirre adingabearen aitari), hain zuzen Joan Agirre
“Txangilo” eta Maria Joango Barrenola aitona-amonei zor zizkielako

Bi aldeek auzia gelditu egin zuten, akordioa eginda. Joan Agirrek bi katiluak itzuli egingo zituen, eta
dukatak jadanik Joan Agirre “Txangilo”k kobratuak
zituen.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Joan
Martinez Akoakoa eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (55-X) 13] agiria).

1.18. Joan Urainen agiriak
- 1555-I-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Debako Joan
Urain, eta, bestetik, Arroako Esteban Luberriaga.

Joanek Estebani probatzeko mandar beltza utzi zion,
eta proba egin ondoren, Estebanek mandarra beretzat
hartu zuen 16 dukatean. Zorra bi epetan ordainduko zion
Joan Agirre adingabeak ez zuen diru eta zilarrezko Joan Uraini: 6 dukat hurrengo abuztuko Andre Mariaren
katiluen obligazio-agiririk erakusten, eta, ondorioz, egunean, eta beste 10 dukat hurrengo Eguberrietan.
Joan Zugastik diruak eta katiluak itzultzea eskatzen
zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Akoa,
Martin Indo, Pedro Akoa eta Esteban Eztiola semea
Gero, ordea, obligazio-agiria aurkitu egin zuen (ikus [XVI. m. (55-I) 21] agiria).
Joan Agirrek. Hain zuzen Fernando Gebarak zorra
egin zion Beltran Ibañez Gebarakoari, eta agiria Do- 1555-VI-29an, Zestoako errebalean, Esteban
mingo Amilibia eskribau zenak idatzi zuen.
Eztiola eskribauaren bidez Debako Joan Urainek ahal- 73 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

ordea eman zion bere koinatu Martin Zubiaurre (edo
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Akoabarrena) zestoarrari.
Grazian Etxeandia, Pedro Akoa eta Martin Indo (ikus
[XVI. m. (55-I) 22] agiria).
Joan Urainek mandarra saldu zion Domingo
Amilibia eskribauaren Domenja Perez Lilikoa (edo
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Idiakaizkoa) emazteari, eta Domenjari zorraren azken hantxe izanik, Blas Artazubiagak eta Joan Aranbu10 dukatak kobratuko zizkion Martinek.
ruk ziotenez, Joan Aranburuk, Martin Gorosarrik eta
Martin Zuube “Arotzarte”k 106 dukateko zorra zeuAhalordean lekuko hauek izan ziren: Joan Zubiau- katen Blasi egina. Horren obligazio-agiria egina zuten
rre (Paginoko maizterra), Esteban Eztiola semea eta egun hartan.
Joan Ibañez Zubiaurrekoa (ikus [XVI. m. (55-VI) 23]
agiria).
Elkarren arteko tratuen kontuak eginda, Joan
Aranburuk eta lagunek beste 24 dukat zor zizkioten
1.19. Blas Artazubiagaren tratu eta agiriak Blas Artazubiagari, lehenago egindako beste obligazio-agiri batek zioenez.
- 1555-I-31n, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
Gainerako tratu guztien kontuak egin eta elkarri
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Blas
Artazubiaga, eta, bestetik, Gorosarriko Joan Aranbu- ordainagiria eman zioten. Aipatutako bi obligazioru, Gorosarribeko Martin Gorosarri eta Martin Zuube agiriak baino e ziren indarrean geratu (ikus [XVI. m.
(55-I) 23] agiria).
“Arotzarte”.
Blasek beste hirurei maileguz Oikiako Igartzako
burdinolan landutako 53 kintal burdina (106 dukat
balio zutenak: 1 kintal = 2 dukat) eman zizkien, eta
hauek zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten.

Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Joan Aranburuk, Martin Gorosarrik eta
Martin Zuube “Arotzarte”k zehaztu egin zuten Blas
Artazubiagari egun hartan maileguz hartutako 53 kintal burdinak (edo 106 dukatak) nola banatu zituzten.

44. irudia. Oikiako
Igartza.
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Martin Zuube “Arotzarte”rentzat 10 kintal (edo 20
dukat) izan ziren, Joan Aranbururentzat 43 kintal eta
Martin Gorosarrik ez zuen ezer jaso (fidatzaile baizik
ez zelako). Lehen biek konpromisoa hartu zuten Martin Gorosarri fidantza hartatik onik ateratzeko (ikus
[XVI. m. (55-I) 24] agiria).

Lekuko hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Frantzisko Enparan eta Elgoibarko Frantzisko Ermua (ikus
[XVI. m. (55-VI) 8] agiria).

1.20. Maria Perez Altzolaraskoaren tratu
eta agiriak

- 1555-IV-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1.20.1. Maria Perez Altzolaraskoaren obligazio-agiriak
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua, eta, bestetik, Joan - 1555-I-10ean, Zestoako Altzolarats jauregian,
Fernandez Olazabalgoa lizentziatua.
Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek
elkartu ziren: batetik Altzolarats jauregiko Maria
Joan Fernandezek lehenago Blasi 12 dukateko zo- Perez Altzolaraskoa edo Arronakoa (San Joan Perra utzi zion, Joan Martinez Indokoa fidatzaile izanik, rez Idiakaizkoa lizentziatuaren alarguna), Arangueta egun hartan lizentziatuaren emazteak 12 dukatak rengo Joan Urdaneta eta Erretzabalgo Joan Bikendi
ordaindu zizkion Blasi, eta honek ordainagiria eman bere fidatzaileak, eta, bestetik, Arroako Arbegoiko
zion.
Joan Arbe.
Lekuko hauek izan ziren: Gabriel Artzubiaga, GreMaria Perezek eta bere fidatzaileek Joan Arbegorio Elizalde eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (55- ri obligazio-agiria eman zioten, hurrengo ekaineko
IV) 3] agiria).
San Joan egunean 60 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Perez Arronakoak lehenago 60
- 1555-VI-9an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- dukateko balioa emana zion Beduako errenterian
bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Blas Ar- burdinatan.
tazubiaga eskribaua, eta, bestetik, Katalina Urrutia
(Martin Urrutia eta Katalina Zabala zenduen alaba).
Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Agote batxiler eta apaiza, Domingo Perez Idiakaizkoa
Blasek eta Katalinak elkarrekin izandako tratuen eta Martin Ernataritz (ikus [XVI. m. (55-II) 1] agikontuak egin zituzten, eta Katalinak obligazio-agiria ria).
eman zion Blasi, 20 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz: 10 dukat urtebete barru eta beste 10
- 1555-III-13an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribi urtebete barru.
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Azpeitiko Joan Santxez Goiazkoa, eta, bestetik, Maria
Hortik kanpo libre geratu ziren Katalinarentzat, Perez Altzolaraskoa (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
gurasoenak izandako etxe, lursail, sagasti eta gaztai- lizentziatuaren alarguna).
nadia. Delako etxearen mugakide hauek ziren: Maria
Perez Larretxekoaren ondorengoen etxea eta LizarraMaria Perezek azpeitiarrari 20 kintal burdina plerasko portalea.
tinaren balioa (1 kintal = 17 erreal izanik) maileguz
hartu zion, eta zorra maiatzaren erdian ordainduko
Blas Artazubiagak Marina Larretxeri eta senar Fer- zion, burdinak Beduan emanda.
nando Olazabal medikuari ordaindutakoa kobratuta
geratu zen. Katalina Urrutiak bere etxe eta ondasunak
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
hipotekatu egin zituen Blas Artazubiagaren alde, zo- Domingo Agote apaiza eta Gregorio Legarda (ikus
rra ordaindu artean.
[XVI. m. (55-III) 13] agiria).
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- 1555-VI-26an, Zestoako Altzolarats jauregian,
Ondorioz, Maria Perez Altzolaraskoak obligaMartin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean zio-agiria eman zion Kristobali, hurrengo Domu
hauek aurkeztu ziren: batetik, bertako Maria Perez Santu egunean 20 dukat ordaintzeko konpromiAltzolaraskoa alarguna, bere fidatzaile Joan Urdane- soaz.
tarekin, eta, bestetik, Arroako Maria Fernandez Igartzakoa.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Agote batxilerra, San Joan Altzolarats eta Fernando Olazabal meMaria Fernandezek Maria Perezi maileguz hantxe dikua (ikus [XVI. m. (55-VIII) 6] agiria).
72 dukat eman zizkion, eta Maria Perezek konpromisoa hartu zuen zor hura 5 urte barru ordaintzeko.
- 1555-IX-1ean, Aizarnan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Maria
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Otalora, Perez Altzolaraskoa eta bere fidatzaile Joan Bikendi
eta Zestoako San Joan Perez Idiakaizkoa (Maria Pe- (Aiako Erretzabalen bizi zena), eta, bestetik, Azpeirez Altzolaraskoaren semea) eta Petri Sara “frantsesa” tiko Domingo Areitzaga.
(ikus [XVI. m. (55-VI) 21] agiria).
Domingok Maria Perezi maileguz 30 kintal bur- 1555-VIII-14an, Zestoako Akoabarrenan, Este- dina pletinaren (bi “ertz” pisukoen) balioa dirutan
ban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu zi- eman zion (1 kintal = 16,5 erreal izanik). Maria
ren: batetik, Maria Perez Altzolaraskoa alarguna eta Perez Al-tzolaraskoak zorra hurrengo Eguberriebere fidatzaile Pedro Altzolarats, eta, bestetik, Azkoi- tan ordainduko zion Domingo Areitzagari, burtiko Kristobal Aranburu.
dinak Beduan zerga eta gastu guztiak ordainduta
emanez.
Kristobalek Maria Perezen seme Domingo Altzolaratsi 15 dukat balio zuen mandarra eman zion, eta
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: San
beste 5 dukat mandarrarentzat tresneria osatzen gas- Joan Perez Idiakaizkoa, Beltran Enbil eta Gregorio
tatu zituen.
Legarda (ikus [XVI. m. (55-IX) 1] agiria).

45. irudia. Altzolarats
jauregiaren aurriak.
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1.20.2. Maria Perez Altzolaraskoaren semearen
errekerimenduak

tarik ordaindu, eta gainera burdinola kaltetu egin zen
denboraldian geldirik egonda.

- 1555-VIII-28an, Aizarnako Benezi etxean, Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek
bildu ziren: batetik, San Joan Perez Idiakaizkoa (Maria Perez Altzolaraskoa ama alargunaren izenean),
eta, bestetik, Grazia Lopez Altzolaraskoa (Pedro Ausoroetxearen alarguna eta seme-alaben tutorea).

Beraz, San Joan Perez Idiakaizkoak zorretan zuen
errenta eta kalte-ordainak eskatu zizkion Grazia Lopez Altzolaraskoari. Horrez gain, behar adina burdin
mea eta ikatza ekarri behar zituen Altzolarats jauregiko burdinolara (ikus [XVI. m. (55-VIII) 21] agiria).

- 1555-IX-15ean, Zestoan, Domingo Amilibia esSan Joan Perezek zioenez, Maria Perez amak Pe- kribauaren aurrean Grazia Lopez Altzolaraskoa (Pedro Ausoroetxea zenari eta oinordekoei 157 kintal dro Ausoroetxearen alarguna) aurkeztu zen.
burdina zor zizkien. Grazia Lopezi San Joan Perezek
eskea egin zion, burdina haiek Beduako errenterian
Grazia Lopezek zioenez, San Joan Perez Idiakaizala Altzolarats jauregiko burdinolan jaso nahi zituen koak errekerimendua egin zion, baina Graziaren iritziz
erabaki zezan.
San Joan Perezek ez zuen horretarako aginpiderik.
Behin eta berriz eskatu zion San Joan Perez
Grazia Lopez Altzolaraskoa prest zegoen Maria PeIdiakaizkoak Grazia Lopez Altzolaraskoari erabaki rez Altzolaraskoak Pedro Ausoroetxea zenari zor zizkion
zezala burdinak non hartuko zituen.
167,5 kintal burdinak Beduako errenterian hartzeko.
Lekuko hauek izan ziren: Aizarnako erretore Pedro
Arretxe lizentziatua, Domingo Agote apaiza, Pedro
Altzolarats eta honen seme San Joan Altzolarats.

Grazia Lopezek Domingo Amilibia eskribauari eskea egin zion, San Joan Perez Idiakaizkoak egin zion
errekerimenduarekin batera beti bere erantzuna ipin
zezan.

Jarraian, leku berean eta eskribau nahiz lekuko
berak hantxe izanik, San Joan Perez Idiakaizkoak
Lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabeste errekerimendu bat egin zion Grazia Lopez Al- balgoa, Joan Ipintza eta Pedro Ausoroetxea (semea?).
tzolaraskoari.
Domingo Amilibiak zioenez, berak sinatuta erreLehenago, 1552-IV-21ean, Esteban Eztiola eskri- kerimendua San Joan Perez Idiakaizkoari eman zion,
bauaren aurrean, Maria Perez Altzolaraskoak bere Grazia Lopezek zuzenbideak agindutako epean eranburdinola 6 urterako errentan eman zion Pedro Auso- tzun ez zuelako.
roetxeari. Burdinola bere hauspo eta tresneria guztia
egoera onean zituela eta martxan eman zion errentan.
Egun berean, Zestoako Enekosauztegin, DoErrenta gisa, egindako 11 kintal burdinatik bat bur- mingo Amilibia eskribauak, egun hura arte gerdinola-jabearentzat izango zen, eta 10 kintaletik bat tatutakoaren berri eman zion Maria Perez Altzobertako ofizialentzat.
laraskoari (edo Gebarakoari). Maria Perez prest
azaldu zen Beduan Grazia Lopezi 167,5 kintal
Errentamendu-kontratuan baldintza guztiak ze- burdina emateko. Eguna eta ordua ipinita, Beduan
haztuta zeuden.
ordainduko zizkion burdinak.
Pedro Ausoroetxea hil egin zen, eta geroztik GraLekuko Joan Perez Altzolaraskoa eta Pedro Altzozia Lopez Altzolaraskoak ez zuen urtebeteko erren- larats izan ziren.
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46. irudia.
Ausoroetxea.

- 1555-IX-21ean, Aizarnan, Domingo Amilibia eskri- 1.20.3. Maria Perez Altzolaraskoaren ahalorde
bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Maria Perez eta ordainagiriak
Altzolaraskoa, eta, bestetik, Grazia Lopez Altzolaraskoa.
- 1555-IX-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaBatetik Maria Perezen, eta bestetik Grazia Lopez ren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Katalina Ureta Pedro Ausoroetxea zenaren artean tratuak egin zi- bieta (Martin Indoren emaztea), eta, bestetik, Maria
tuzten. Harremanak izan zituzten, eta kontu haiek de- Perez Altzolaraskoa (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
nak aztertu eta akordioa egin zuten bi aldeek. Maria Pe- lizentziatuaren alarguna).
rez Altzolaraskoak Grazia Lopez Altzolaraskoari 157,5
dukat ordainduko zizkion, Pedro Ausoroetxeari zor
Katalinak Maria Perezi ordainagiria eman zion,
hura egin ziolako. Erdia hurrengo martxoaren amaie- 42,25 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Lehenaran ordainduko zuen, eta handik urtebetera beste erdia. go, azken 20 dukatak ordaintzen ez zizkiolako, Katalinak ondasunak exekutatu egin zizkion, baina Maria
Bestalde, Maria Perezek Grazia Lopezi maile- Perezek azkenean zor osoa ordaindu zion.
guz eta interesik gabe, 40 dukat emango zizkion,
eta hurrengo ekaineko San Joan egunerako ordainKatalinaren senar Martin Indo kartzelan preduko zion zorra; baita Grazia Lopezek eta Pedro Au- so zegoen zorrak zeuzkalako, baina, behar izanez
soroetxeak lehenago zorretan utzi zizkioten 96,66 gero, Maria Perezi emandako ordainagiria onetsiko
dukatak ere. Haiek ordaintzeko epeak ere zehaztu zuen.
zituzten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban EztioOrdura arte bi aldeek egindako tratuen agiriak ba- la semea, Grazian Ezenarro eta Martin Ipintza (ikus
liorik gabe utzi zituzten.
[XVI. m. (55-IX) 24] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: San Joan Perez
-1555-XII-12an, Zestoako errebalean, Esteban
Altzolaraskoa, Joan Aranburu, Joan Olazabal eta Bel- Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Altzolarastran Enbil (ikus [XVI. m. (55-IX) 20] agiria).
koa andre alarguna aurkeztu zen.
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Zestoako Kontzejuko Jakobo Gesalaga fielak eta ordura arte Bartolomek ordezkatu zuen. Handik
zioenez, Maria Perezek debekatutako zuhaitzak oine- aurrera, ordea, Bartolome eta Joan Fernandez izango
tik moztu zituen Kontzejuaren basoan. Beraz, auzia ziren ahalordedunak.
izango zuen Maria Perezek.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban EztioAuzian ordezka zezaten, Maria Perez Altzolaras- la semea, Pedro Acosta eta Martin Ernataritz (ikus
koak ahalordea eman zien Zestoako Pedro Akoari [XVI. m. (55-II) 2] agiria).
eta Joanes Garratzari. Ahalordea eman zien, halaber,
Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroz- 1555-II-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauategikoa, Jeronimo Atxaga, Pedro Gartzia Salzedokoa, ren aurrean Joan Ibaneta (Cuencako Inkisizioko idazPedro Fernandez Laspiurkoa eta Asentzio Zabala pro- karia) agertu zen.
kuradoreei.
Ahalordea eman zion Zestoako Joanes Ibaneta apaiLekuko honako hauek izan ziren: Pedro Altzola- zari, hura auzietan ordezka zezan, Gipuzkoan egin zizrats, Martin Perez Artzubiagakoa eta Joan Olazabal kioten zorrak kobra zitzan eta bere kaparetasunaz baalkatea (ikus [XVI. m. (55-XII) 7] agiria).
liatuta lekukoak eta testigantzak aurkez zitzan.
- 1555-XII-15ean, Aizarnan, Domingo Amilibia
eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aizarnako Joan Azkue eta Migel Azkue anaiak (Martin
Azkue zenaren semeak), eta, bestetik, Maria Perez
Altzolaraskoa (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Joan Gorosarri eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m.
(55-II) 5] agiria).

Lehenago, 1547-IX-26an, Domingo Amilibiaren
aurrean Martin Azkuek maileguz 12 dukat eman zizkion Maria Perezi. Honek, ordea, ordaindu egin
zien zorra semeei, eta bi anaiek ordainagiria eman
zioten.

1.22.1. Auziak korrejimenduan izandako jarraipena

1.22. Otxoa Martinez Beduakoaren eta
Oikia eta Saiazkoen arteko auzia

Joan Beltran Iraeta 1537-IV-27an hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatua
Alonso Idiakaitzi kendu eta eliztarrentzat berreskuratzearren, Otxoa Martinez Beduakoak gastuak egin
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Zuube zituen. Otxoa Martinez, hain zuzen, gero Oikia eta
“Arotzarte”, eta Aiako Joan Urdaneta, Domingo Saroebe- Aizarnazabalgo eliztarrei gastu haiek kobratu ezinik
rri eta Jakobo Legarrola (ikus [XVI. m. (55-XII) 8] agiria). ibili eta hil egin zen. Geroztik Otxoa Martinezen ondorengoak zebiltzan auzitan korrejidorearen aurrean,
zorra eliztarrei kobratu nahian.
1.21. Frantzisko Enparanen eta Joanes

Ibañetaren agiriak

- 1548-III-27an, Azpeitian, Otxoa Martinez Be- 1555-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- duakoa zenak auzian egin zituen gastuak aztertu eta
ren bidez Zestoako Frantzisko Enparanek ahalordea egiaztatu egin zituen Joan Akemendi eskribau azpeitiaeman zien Azpeitiko Bartolome Alkortari eta Zes- rrak. Zarauzko Beltran Mendia eskribauak ere aztertu
zituen gastu haiek (ikus [XVI. m. (48-III) 22] agiria).
toako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziaturari.
1554. urtean, Fernando Bezerra korrejidorearen auFrantziskok auzia zuen Zestoako alkatearen aurrean Martin Indorekin bere kaparetasunari buruz, rrean, Oikia eta Aizarnazabalgo eliztarrak eta Otxoa
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- 1555-23an, Azpeitian, korrejidoreak berriz ere agindua eman zien Saiaz eta Oikiakoei, zorra ordain zezaten.
- 1555-III-23an, Oikiako Muniosoron, Getariako
Martin Gorostiaga eskribauak, Saiaz eta Oikiako Migel Intxaurregi zinegotziari korrejidorearen aginduak
zioena euskaraz jakinarazi zion. Lekuko Zestoako
Martin Perez Artzubiagakoa eta Zumaiako Joan Lopez Sasoetakoa izan ziren.
- 1555-III-27an, Donostian, korrejidorearen aurrean, Joan Sarasola (Saiaz eta Oikiako unibertsitatekoen zinegotzia) agertu zen. Eskea egin zion Otxoa
Martinez Beduakoa zenaren ondorengoen alde eman
zuen epaia baliogabetuta utz zezan. Kristobal Lopez
Zandategikoa lizentziatuak egindako idaztian horretarako arrazoiak azaldu zituen. Lope Saranse eta Martin
Elkano izan ziren lekuko.
- 1555-III-31n, Oikiako Igartzako burdinolan,
Saiaz eta Oikiako unibertsitateetako hauek elkartu
ziren: Joan Mantzizidor prokuradorea, Migel Intxaurregi zinegotzia, Domingo Amilibia, Joan Martinez
47. irudia. Aizarnazabalgo eliza.
Etxabekoa, Joan Atristain, Domingo Goiburu, Joan
Sarasola gaztea, Joan Esnal, Domingo Aizarnazabal
Martinez Beduakoa zenaren ondorengoak auzitan ze- eta Julian Etxabe.
biltzan, balioetsitako 20.942 mariako gastuak kobratu
Ahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejiegin nahi zituztelako (ikus [XVI. m. (54-IV) 8] agiria).
menduko Asentzio Zabalari, Pedro Fernandez Las1555. urtean auziak jarraipena izan zuen Gi- piurkoari eta beste lau prokuradoreri. Halaber, ahalorpuzkoako Fernando Zuñiga lizentziatu eta korrejido- dea eman zieten Valladolidko Kantzelaritzako Joan
Angulo, Joan Cortiguera eta beste lau prokuradorerearen agintaldian.
ri, auzian ordezka zitzaten. Lekuko hauek izan zi- 1555-III-2an, Donostiako Fernando Zuñiga ko- ren: Zumaiako Joan Domingo Amilibia eta Domingo
rrejidoreak agindua eman zien Saiaz eta Oikiako uni- Atristain, eta Getariako Joan Portukoa.
bertsitatekoei, hiru eguneko epean Otxoa Martinez
- 1555-IV-5ean, Donostian, korrejidorearen eta
Beduakoa zenaren ondorengoei 20.942 marai ordainJoan Beltran Segurola eskribauaren aurrean, Andu ziezazkieten.
dres Martinez Aroztegikoa prokuradorea azaldu zen,
- 1555-III-22an, Donostian, korrejidoreak Saiaz eta Otxoa Martinez Beduakoaren ondorengoen izenean,
Oikiako unibertsitatekoei Otxoa Martinez Beduakoak eta beste aldea auzi-iheslaritzat jotzea eskatu zuen.
egindako gastuak, Joan Akemendi eta Beltran Men- 1555-IV-6an, Donostian, korrejidoreak Migel
diak aztertuta, 20.942 maraikoak zirela argitu zen, eta
Intxaurregi zinegotziari agindua ez zutela bete adieordainketa egin zezatela agindu zien.
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razi zion, eta Saiaz eta Oikiakoei berriz ere agindua Zumaiako Domingo Dornutegi eta Domingo Erkizia
bidali zien 20.942 marai beste aldeari ordain ziezaz- izan ziren lekuko.
kioten.
- 1555-IV-29an, Azpeitian, Pedro Fernandez Laspiurkoak ahalordea erakutsi zuen korrejimenduan.
1.22.2. Auzia korrejimenduaren eta
Ahalordearen originala Joan Martinez Etxabekoak
Kantzelaritzaren artean
hartu zuen, Valladolida bidaltzeko.
- 1555-IV-8an, Valladolidko Kantzelaritzatik errege- 1555-V-2an, Oikiako Igartzako zubi ondoan, Segutuna bidali zieten Otxoa Martinez Beduakoaren onbastian Duana eskribauaren aurrean, Aizarnazabalgo
dorengoei.
eta Oikiako eliztarrak bildu ziren. Bertan ziren hauek:
Joan Angulo prokuradoreak, Saiaz eta Oikiakoen Joan Martinez Etxabekoa, Domingo Amilibia, Joan
izenean, korrejidoreak emandako epaia deuseztatzeko Atristain, Joan Sarasola, Mateo Goiburu, Domingo
apelazioz gora jo zuen Kantzelaritzara. Beraz, beste Goiburu, Joan Olaskoaga, Julian Etxabe, Joan Martinaldeari dei egin zioten 6 eguneko epean auzitara ager ez Mantzizidorkoa eta Domingo Arlaureta.
zedin edo prokuradorea bidal zezan.
Otxa Martinez Beduakoaren ondorengoekin zuBestalde, korrejimenduan Pedro Fernandez Las- ten auzian, Joan Sarasolak apelazioa egin zuen eta
piurkoa prokuradoreak Saiaz eta Oikiakoen izenean ahalordea eman zieten beren prokuradoreei. Lekuko
eskea egin zion korrejidoreari, auzia Kantzelaritzaren hauek izan ziren: Zestoako Martin Itxaurregi eta Joan
Otaegi, eta Saiazko Joan Intxaurregi.
esku utz zezan.
Egun berean, Azpeitian, Pedro Fernandez Las- 1555-IV-27an, Oikiako Mantzizidor etxean, Zumaiako Sebastian Duana eskribauak Joan Martinez piurkoak, Saiaz eta Oikiakoen izenean eskea egin
Mantzizidorkoa prokuradoreari korrejidorearen agin- zion korrejidoreari, auzia Valladolidko epaileen esku
duak zioena, euskaraz eta erromantzez, adierazi zion. utz zezan. Horretarako arrazoiak agertu zizkion.

48. irudia. Beduaundi.
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1.22.3. Saiaz eta Oikiakoen basoak enkantean

doreari, ondasun-exekuzioari aurka eginez eta horretarako arrazoiak adieraziz.

Egun berean, Azpeitian, Fernando Zuñiga korrejidoreak agindua eman zien Joan Bustamante merio
nagusiari eta merioordeei, Saiaz eta Oikiako unibertsitateetakoei ondasunak exekutatu eta enkantean sal
zitzaten. Hango diruekin Otxoa Martinezen ondorengoei 20.942 marai ordainduko zizkieten.
- 1555-V-9an, Aizarnazabalgo Intxaurregin, Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean, Fernando Mendoza merioordea agertu zen.
20.940 maraiko balioa zuten ondasunak exekutatu
egin zituen. Horretarako baso hauek hartu zituen:
Urregikoa, Altunakoa, Arrozpidekoa eta Basakaiokoa,
beren belardi eta larreekin.

- 1555-VI-19an, Tolosan, Otxoa Martinez Beduakoaren ondorengoen izenean, Andres Martinez
Aroztegikoak eskea egin zion korrejidoreari, beste
aldekoak auzi-iheslaritzat har zitzan. Lekuko Joan
Arteaga eta Pedro Lezeta izan ziren (ikus [XVI. m.
(55-II) 4] agiria).

1.23. Joan Etxenagusiaren tratu eta agiriak
- 1555-II-17an, Zestoako Lilin, Domingo Amilibia
eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
Arroako Joan Etxenagusia eta Zestoako Domingo
Garratza, eta, bestetik, Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria.

Joan Atristaini eta Marina Intxaurregiri (Zarautzen
zen Domingo Intxaurregiren amari) eman zien exeJoanek eta Domingok maileguz 25 kintal burdina
kuzioaren berri.
mehearen balioa hartu zioten Joan Fernandezi (1 kintal = 19 erreal izanik). Zorra Joan Fernandez azpei- 1555-V-9aren eta 31ren artean Tolosan, exeku- tiarrari hurrengo Domu Santu egunean ordainduko
taturiko ondasun haiek pregoiak eta enkanteak egin zioten, burdinak Azpeitian emanda, eta Azpeitiko
ziren. Joan Eldua eta Pedro Lezeta izan ziren lekuko. kintalaz pisatuta.
Azkenean, Otxoa Martinez Beduakoaren aldeak
erreal bat eskaini zuen hirugarren enkantean ondasun
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Fernanhaiengatik.
dez Olazabalgoa lizentziatua, Joan Lizaso tailugilea
eta Martin Gabiria (ikus [XVI. m. (55-II) 6] agiria).
- 1555-VI-9an, Tolosan, korrejidoreak Oikia eta Saiazkoei jakinarazi zienez, exekutatu egin ziren baso hauek:
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Urregi, Altuna, Larrazko, Arrozpide eta Basakaio izene- hantxe izanik, Joan Etxenagusiak eta Domingo Gakoak. Dei egin zien beren eskaintza egin zezaten.
rratzak, Beduan zeuden 23 kintal burdina pletinatan
erosi zizkioten Azpeitiko Joan Fernandez Olazabal- 1555-VI-12an, Aizarnazabalgo Intxaurregin, Zu- goa merkatariari.
maiako Sebastian Duana eskribauak korrejidorearen
aginduaren berri Marina Intxaurregiri (Migel IntxauBi erosleek Joan Fernandezi obligazio-agiria
rregiren amari) eman zion. Joan Santxez? Zumaiakoa eman zioten, hurrengo Domu Santu egunean Azeta Joan Intxaurregi izan ziren lekuko. Ondoren Joan peitian 46 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz (1
Martinez Mantzizidorkoari jakinarazi zion aginduak kintal = 2 dukat izanik) (ikus [XVI. m. (55-II) 7]
zioena.
agiria).
- 1555-V-14an, Tolosan, Joan Beltran Segurola
- 1555-VI-30ean, Zestoan, Arroako Joan Etxenaeskribauaren aurrean Pedro Fernandez Laspiurkoak gusiak Esteban Eztiola eskribauaren bidez ahalordea
Oikia eta Saiazkoen izenean eskea egin zion korreji- eman zien hauei: Domingo Arretxe-Etxenagusia aita- 82 -
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49. irudia. Arroagoiko
Etxenagusia.

ri, Domingo Arretxe anaiari eta Joan Domingez Areitzagakoari.

tzak indarkeriaz kendu eta Pedro Arruti apaiza iraindu
egin zuten.

Ahalordea zutenek Joan Etxenagusiari egin zizBeraz, Saroeberri batxilerrak eskea egin zion Frankioten zorrak kobratzen saiatuko ziren, diru, kintal tzisko Urdaiagari, aipatutakoei elizkizunetara joatea
burdina edota beste edozer gauza harentzat berega- debeka ziezaien.
natuz. Zordunak auzitara eramateko ahalmena zuten, eta desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko
Alkateordeak zioenez, hark ez zekien aipatutako
ere bai.
laurak eskomikatuta zeudenik, eta aholkulariaren informazioa jaso ondoren erabakia hartuko zuen. LeLekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola kukoetako bat Migel Zulaika izan zen.
semea, Domingo Amilibia eskribaua eta Joan Arano
(ikus [XVI. m. (55-VI) 24] agiria).
Ondoren Nikolas Segurola eta Domingo Ostolatza,
beren lagunak ere ordezkatuz, alkateordearen aurrean
azaldu ziren. Haiek ez zeuden eskomikaturik eta ho1.24. Frantzisko Urdaiagaren eta Nikolas
rretarako arrazoirik ere ez zen izan. Beraz, Frantzisko
Segurolaren agiriak
Urdaiaga alkateordeari eskea egin zioten, Saroeberri
- 1555-II-17an, igandez, Aiako San Esteban elizan, apaiz batxilerrak elizkizunak egin zitzan (ikus [XVI.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Saroeberri m. (55-II) 8] agiria).
apaiz batxilerrak errekerimendua egin zion Frantzis- 1555-II-23an, Aiako Iherroa plazan, Zestoako
ko Urdaiaga alkateordeari.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Nikolas SeguApaiz batxilerrak zioenez, eskomikaturik zeuden rola eskribaua eta Domingo Urteaga aiarrak aurkeztu
Domingo Ostolatza, Olaskoagako Martin Arano, ziren.
Nikolas Segurola eta Joan Fernandez Olaberrikoa.
Elkarren artean izandako tratuen kontuak egin
Hauek hil hartan astebete lehenago eta bi aste lehenago erretoreari eta benefiziaduei zegozkien opalkun- zituzten, eta Domingok Nikolasi 27 erreal eta ane- 83 -
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ga erdi gari (edo 6 erreal) Pazko garizumakoan ordaintzeko obligazio-agiria eman zion. Horrez gain
korrejidorearen aurrean auzia zuten Nikolas Segurolak Domingo Urteagarekin eta Migel Etxenagusiarekin.

Joan Martinez Agirrekoarekin Frantzisko Urdaiagak eta Bartolome Arbek pleitamendu-kontratua eta
obligazio-agiria eginak zituzten, Frantziskoren San
Nikolas itsasontzian Ternuako portuetara eta beste
batzuetara salgaiak eramateko.

Lekuko hauek izan ziren: Frantzisko Urdaiaga
Joan Martinez behartuta zegoen itsasontzia apaalkateordea, Joan Fernandez Olaberrikoa eta Irantzu? railuz eta tresneriaz ongi hornituta eta estinkatuta edu(ikus [XVI. m. (55-II) 9] agiria).
kitzeko. Frantziskok zioenez, ordea, Joan Martinezek
belak, tresneria, aparailu eta abar konpontzeko gas- 1555-III-7an, Aiako Ierroa plazan, Zestoako Es- turik egin ez zuelako, bidaiara gutxienez beste zazpi
teban Eztiola eskribauarekin batera Nikolas Segurola ontzirekin abiatu eta Getariako kontxara itzuli zen.
zegoen, hau da, Aiako eskribaua (Joan Lopez Ori- Itsasontziari, gainera, ura satzen zitzaion.
barkoaren eskribau hartzailea).
Frantzisko Urdaiagak zioenez, kalte handia egin
Joan Lopezek auzia zuen Zestoako Domingo Arro- zion Joan Martinezek, eta bere eginbeharra pleitana adingabearekin eta honen tutore Joan Zugastirekin. mendu-kontratua betetzea zen.
Domingo Arronaren izenean Aiako Domingo Ostolatza semea aurkeztu zen.
Joan Martinezek zioenez, ordea, karga falta zuelako ez zuen bidaia egin. San Nikolas itsasontziko
Nikolas Segurolak zioenez, Esteban Eztiola es- Bartolome Arbe kapitain eta pilotuak zioenez, ura
kribaua Domingo Arronaren lekukoei testigantzak sartzen zen itsasontzira, eta horregatik itzuli zen.
hartzera joan zen, baina Aian Frantzisko Urdaiagaren (Frantzisko Idiakaitz alkatearen ordezkoaren)
Errekerimenduan lekuko hauek izan ziren: Martin
agintaldia amaitu egin zen, eta alkaterik gabe zeu- Kamio? eta Domingo Mantelola (ikus [XVI. m. (55den.
V) 7] agiria).
Esteban Eztiolari, lekukorik eta testigantzarik
ezean, gastuak gora joango zitzaizkion, eta eskea
egin zuen, alkateak berriz errekerimendua egin
arte Joan Lopez Oribarkoak eta Migel Irantzu?
prokuradoreak, haiek han izan gabe, testigantzarik
jaso ez zezaten.

1.25. Maria Ortiz Ondaldekoaren dotea

1536. urtean Maria Ortiz Ondaldekoa ezkondu zenean,
dote gisa 74 dukat, 3 ohe, behia txahalarekin, soinekoa
eta gainjantzia agindu zizkioten. Haiek kobratzen ez zituelako, Saiazko Joan Arbestain eta emazte Maria Ortiz
Ondaldekoak demanda ipini zien Pedro Ausoroetxeari,
Nikolas Segurolak, berriz, eskea egin zion Esteban Joan Ondalderi, Joan Paginori eta Martin Ondalde-AuEztiolari, Ierroa plazatik joan ez zedin.
soroetxeari (ikus ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko
V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuaren
Lekuko Joan Segurola eta Migel Irantzu? izan zi- [XVI. m. (36-VI) 6] agiria).
ren (ikus [XVI. m. (55-III) 7] agiria).
Geroago, 1554-VI-19an, Tolosan, Fernando Zu- 1555-V-10ean, Orion, Esteban Eztiola eskribauaren ñiga korrejidoreak epaia eman zuen. Pedro Ausoaurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Aiako Frantzisko roetxearen aldeak Maria Ortiz Ondaldekoari, 9 eguUrdaiaga eta Bartolome Arbe kapitain eta pilotua, eta, neko epean, 53 dukat, 2 ohe oso, soinekoa eta gainbestetik, Joan Martinez Agirrekoa ontzi-maisua.
jantzia (edo horien balioa) eman beharko zizkion.
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50. irudia. Zestoako
Ondalde.

Pedro Ausoroetxearen aldea ez zegoen ados epaia- Kantzelaritzako beste zenbait prokuradoreri, Aizarrekin, eta gora jota auziak Valladolidko Kantzelaritzan nako Pedro Ausoroetxea zenaren oinordekoen eta
izan zuen jarraipena (ikus [XVI. m. (54-IV) 2] agiria). lagunen aurka zuen auzian bera eta emaztea ordezka
zitzaten.
- 1555-II-25ean, Valladolidko Kantzelaritzan, Joan
Lekuko hauek izan ziren: Martin Perez LertxunOtxoa Urkizukoa prokuradorea azaldu zen, eta ahalordea eman zien Joan Cortiguerari eta beste bati. Le- dikoa, Joan Sorola eta Martin Ruiz Lertxundikoa.
kuko hauek izan ziren: Cristobal Avila eta Joan Otxoa
Egun berean Joan Arbestainen eta Maria Ortiz OnLabugakoa?. Joan Rodriguez eskribauak idatzi zuen
daldekoa emaztearen izenean, Francisco Salas prokuagiria.
radoreak eskea egin zuen Kantzelaritzan.
- 1555-III-12an, Getariako errebalean, Joan Martinez
Aizarnako Pedro Ausoroetxea zenaren aldeak GiMantelolakoa eskribauak, Pedro Ausoroetxearen aldearen eskariz, errege-gutunaren berri eman zien Joan puzkoako korrejidorearen epaiari apelazioa ipini zion,
baina ez zuen auziko prozesua Kantzelaritzara eraman.
Arbestaini eta Maria Ortiz Ondaldekoari.
Beraz, errege-agindua bidaltzea eskatu zuen, epe
Dei egin zitzaien epe baten barruan Valladolidko Kantzelaritzan azaldu eta auziari jarraipena eman ziezaioten. laburrean prozesua eraman zezaten.
Lekuko Gartzia Agirre eta Martin Erkizia kapagilea (hu- 1555-V-9an, Zarauzko Balentzegi etxean, Getarrenez hurren Getariakoa eta Zumaiakoa) izan ziren.
riako Fortun Perez Colindreskoa eskribauaren aurrean,
- 1555-IV-20an, Zarautzen, Beltran Mendia eskri- Grazia Lopez Altzolaraskoa (Pedro Ausoroetxearen
bauaren aurrean, Saiazko alkatetzako Joan Arbestain alarguna) azaldu zen. Grazia Lopezen eskariz, Kantzelaritzatik etorritako errege-gutunak zioenaren berri
agertu zen.
eman zion eskribauak Maria Ortiz Ondaldekoari eusAhalordea eman zien Martin Ruiz Lertxundikoari, karaz. Maria Ortizi jakinarazi zion, bere senar Joan
Joan Angulori, Agustin Burgosi eta Valladolidko Arbestain bertan ez zegoelako.
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- 1555-VI-18an, Valladoliden, Joan Cortiguerak
Joan Arbestain eta emaztea auzi-iheslaritzat jotzea eskatu zuen (ikus [XVI. m. (55-II) 10] agiria).

1.26. Pedro Arretxeren, Martin
Artazubiagaren eta Joan Arberen agiriak
-1555-III-3an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Migel Artazubiagaren Maria Ipintza alarguna, Martin
Artazubiaga adingabearekin, eta, bestetik, Elgoibarko
Martin Andikano.
Martin Andikanok Martin Artazubiagari 8 urtean
hauspogile-ofizioa irakatsiko zion. Epearen amaieran
Martin Atazubiagak ofizialen maila lortu ez bazuen,
Martin Andikanok ofizialaren jornala ordainduko
zion, handik aurrera lanbidean maila lortu arte.

51. irudia. Zestoako Arretxe.

Martin aprendizak 8 urte haietan morroi-lanak ere
egingo zituen, legezkoak baziren. Ana Aisorok, berriz, konpromisoa hartu zuen bere seme aprendizari 8
urte haietan behar zituen alkandorak eta jantziak emateko. Martin Artazubiagak egun batean, astebetean
edo hilabetean lanera huts egingo balu, ordain gisa bi
egun, bi aste edo bi hilabetez lan egin beharko luke.

Martin Andikanok aprendizari galtzak, soinekoa
Jakinarazpenean lekuko hauek izan ziren: Martin eta kapelu berria emango zizkion. Martin ArtazubiaRuiz Urozperoetakoa, San Joan Beaga eta Domingo gak, 14 eta 25 urte-bitartekoa zelako, zin egin zuen
agiri hartan agindutakoa bete egingo zuela.
Arbestain (Getaria, Zarautz eta Aiakoak).
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joan
- 1555-V-20an, Kantzelaritzan, Donostiako Martin
Ruiz Lertxundikoa agertu zen, Joan Arbestainen izenean. Olazabal eta Joan Ganbara, eta Elgoibarko Frantzisko
Ermua (ikus [XVI. m. (55-III) 2] agiria).
- 1555-VI-8an, Valladoliden, Joan Cortiguera pro-1555-III-3an, Aizarnan, Martin Otxoa Ariztondokoa
kuradoreak errege-gutuna aurkeztu zuen, eta Joan Arbestainen aldea auzi-iheslaritzat hartzea eskatu zuen. eskribauaren aurrean bertako Pedro Arretxe erretore eta
lizentziatua, eta honen iloba Joana Arretxe azaldu ziren.
- 1555-VI-14an, Valladoliden, Joan CortigueErretorearen anai eta Joanaren aita Joan Arretxe
ra prokuradoreak Grazia Lopez Altzolaraskoaren
izenean, auzian korrejidoreak emandako epaiaren Indietako Perun zebilen, eta Azpeitiko Pedro Gerrenaurkako arrazoiak argudiatu zituen. Eskea egin zien zuriren biez dirua bidali zien Pedro Arretxe erretoreari eta Joana alabari.
epaileei bere aldea libre utz zezaten.
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Pedro Gerrenzuri Sevillan zebilen orduan, eta osa- batetik Aizarnako Bernalt Aldalur, eta, bestetik, Graba-ilobek ahalordea eman zioten Azkoitiko Kristobal zia Lopez Altzolaraskoa alarguna.
Potzuetari, Sevillan Pedro Gerrenzuriri diruak kobra ziezazkion. Pedro Gerrenzuri auzitara eramateko
Bernaltek Graziari 16,5 dukat balio zuen mando
ahalmena ere bazuen.
gaztainkara erosi zion, bere akats guztiekin. Zorra
hiru epetan ordainduko zion: Pazko garizumakoan 4
Ahalordean lekuko honako hauek izan ziren: Do- dukat, Pazko maiatzekoan beste 4 dukat eta hurrengo
mingo Agote batxilerra, Joan Aranburu eta Jakobo Eguberrietan azken 8,5 dukatak.
Urbieta (ikus [XVI. m. (55-III) 3] agiria).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
- 1555-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Aranburu alkatea, Nikolas Lizasoeta eta Bartolome
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Elo- Etxabe (ikus [XVI. m. (55-III) 6] agiria).
rrioko Agustin Iturbe eta bere fidatzaile Iñigo Goiatz
azpeitiarra, eta, bestetik, Arroako Joan Arbe.
-1555-III-7an, Zestoako errebalean, Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek azaldu ziAgustinek Joani 28,5 kintal burdina maileguz har- ren: batetik, Zestoako Maria San Joan Ibañeta, eta,
tu zizkion (1 kintal = 2 dukat izanik), eta obligazio- bestetik, Getariako Madalena Basurto (Pedro Isastiagiria eman zion hurrengo abuztuko Andre Maria- ren emaztea).
ren egunean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Agustin Iturbek bere burua behartu egin zuen Iñigo
Madalenak Maria San Joani lehenago 2 dukateobligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
ko zorra egin zion, obligazio-agiria emanez, baina 2
dukatak ordaindu egin zizkion, eta zestoarrak ordainLekuko hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaras- agiria eman zion getariarrari.
koa, San Joan Altzolarats eta Pedro Altzolarats (ikus
[XVI. m. (55-III) 4] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Joan
Ganbara eta Martin Acosta (ikus [XVI. m. (55-III) 8]
- 1555-X-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- agiria).
bauaren aurrean Arroako Joan Arbe eta Debako Joan
Uzkanga elkartu ziren.
-1555-III-19an, Aizarnan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: baJoan Arbek mandar beltza erosi zion Joan Uzkan- tetik, Aizarnako Bernalt Aldalur, eta, bestetik, Aiako
gari, eta 24 dukateko prezioa ordaindu egin zion. Joan Miguel Etxenagusia.
Ondorioz Joan Uzkangak egindako ordainagiria jaso
zuen arroarrak.
Joan Migelek Bernalti mando gaztainkara 24
dukatean erosi zion, eta 22 dukat ordaindu gabe utzi
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, zituen. Joan Migelek zorra hiru epetan ordainduko
Fernando Zubeltzu eta Joan Zugasti (ikus [XVI. m. zuen: 4 dukat hurrengo Pazko garizumakoan, beste 6
(55-X) 22] agiria).
dukat hurrengo ekaineko San Joan egunean, eta beste
12 dukat handik urtebetera. Joan Migel Etxenagusiak
mandoa hipotekatu egin zuen, zor osoa ordaindu arte.
1.27. Bernalt Aldalurren eta Maria San

Joan Ibañetaren agiriak

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako
-1555-III-6an, Zestoako Urbietan, Martin Otxoa Ariz- Domingo Aranguren eta Joan Urbieta, eta Beizamako
tondokoa eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Joanes Sarasola (ikus [XVI. m. (55-III) 21] agiria).
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1.28. Maria Olidenen eta Maria Martinez
Olidengoaren agiriak

Maria Perez Artzubiagakoaren baratzea, ospitalearen
baratzea eta Graziana Zabalaren oinordekoen soroa.

- 1555-III-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako
Maria Martinez Olidengoa (Joan Martinez Larretxekoaren emaztea, Zumaian bizi zena), eta, bestetik,
bere ahizpa Maria Oliden (Joan Aranoren emaztea).

Errentan hartutako baratzea 10 urte edukitzeagatik, guztira 16 ordainduko zizkion Maria Olidenek
ahizpari, eta Maria Martinezek zioenez, ordurako kobratuak zituen 16 dukatak. Hain zuzen lehenago egindako 16 dukaten obligazio-agiria baino ez zen indarrean geratu (ikus [XVI. m. (55-III) 11] agiria).

Maria Martinezek ahizpa Maria Olideni 16 dukat
maileguz eman zizkion, honek Martin Perez Artzubia- 1555-III-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrigakoari egindako zorra ordaintzeko. Maria Martinez bauaren aurrean Maria Martinez Olidengoa (GaOlidengoak obligazio-agiria eman zion ahizpari, 16 rroko Joan Martinez Larretxekoaren emaztea) azaldukatak 10 urte barru ordaintzeko konpromisoa hartuz. du zen.
Lekukoak Esteban Eztiola semea, Domingo Ezenarro eta Sebastian Ezenarro izan ziren (ikus [XVI.
m. (55-III) 10] agiria).

Maria Martinezek zioenez, lehenago obligazioagiria eman zion Martin Perez Artzubiagakoari, 12
dukat ordaintzeko konpromisoaz. Baratzea ere agindu
zion (ospitalekoaren ondoan zeukana), erosteko edo
- 1555-III-10ean, Zestoan, hau da, leku eta egun errentarako lehentasuna emanez. Zumaiako Joan Arberean, Maria Martinez Olidengoak Maria Oliden bestain eskribauak egindako agirian zegoen hura dena
ahizpari 16 dukaten obligazio-agiria eman ondoren, zehaztuta.
Maria Martinezek Maria Oliden ahizpari baratzea
errentan eman zion 10 urterako
Bestalde, Joan Aranoren emazte Maria Olideni
(bere ahizpari) Maria Martinezek hiru egun lehenaBaratzea Pedro Altzolaratsen etxe aurrean zegoen, go 10 urterako baratzea errentan eman zion, Esteban
eta mugakide hauek zituen: ibaiko zubirako bidea, Eztiola eskribauaren aurrean.

52. irudia. Olidentxiki.
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Dena den, agiri haiek guztiak Maria Martinez Olidengoak gaixo zegoen eta gauza ez zen senarraren
baimenik gabe egin zituen. Inongo epaileren aginpiderik ere ez zen erabili agiri haiek egiteko, eta Maria Martinezek agiri haiek denak baliorik eta indarrik
gabe utzi zituen.

Martin Perezek Errenteriako Esteban Irizarri zorra
kobratuko zion, eta, bestalde, Martin Perezek Pedro Artzubiaga aita zenaren testamentua bereganatuko zuen.
Ondoren, testamentuaren arabera Maria Martinez Baltzolakoari zordunetatik kobratzea zegokiona eskuratuko zuen Martin Perez ahalordedunak amarentzat.
Maria Perez amaren edozein auzitan ordezkari ere
izango zen.

Domingo Amilibia eskribauaren bidez errekerimendua egin zion Martin Perez Artzubiagakoari obligazioko 12 dukatak jaso zitzan. Maria Oliden ahizpari
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
ere 16 dukat eta 20 erreal itzuli zizkion.
Altzolarats, Grazian Etxeandia eta Domingo Garratza
(ikus [XVI. m. (55-III) 18] agiria).
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Domingo Ami- 1555-III-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaualibia eskribaua, eta Arroako Joan Zugasti (ikus [XVI. ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Joan Lopez
m. (55-III) 4] agiria).
Sasoetakoa (Oikiako Igartzako olagizona), eta, bestetik, Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria.
- 1555-VIII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria
Joan Lopezek obligazio-agiria eman zion Joan FerMartinez Olidengoa (Joan Martinez Larretxekoa jos- nandezi, 16 kintal burdina pletina hurrengo apirilaren
tunaren emaztea), eta, bestetik, Maria Oliden ahizpa 20an (1 kintal = 15,5 erreal izanik) Beduan emateko
(Joan Aranoren emaztea). Maria Martinezek bere se- konpromisoa hartuz.
narraren ahalordea zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, EsteMaria Martinez Olidengoak bere ahizpari 19 dukat ban Eztiola semea eta Jakobo Urbieta (ikus [XVI. m.
6 urteko epean ordaintzeko obligazio-agiria eman zion. (55-III) 23] agiria).
Maria Martinez Olidengoak Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari zorra ordaintzen ez ziolako, honek hari 1.30. Migel Zubeltzuren tratu eta agiriak
ondasunak exekutatu egin zizkion korrejidorearen aginduz. Aipatutako 19 dukatekin zorra eta auzi-gastuak or- - 1555-III-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauadaindu zituen Maria Martinezek. Gainera zin egin zuen ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Migel Zuobligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela.
beltzu, eta, bestetik, Debako Joan Lopez Sasoetakoa.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Martin Erandio
Migel Sasoetakoari urrezko 15 dobloi ken 6 kintal
eta Zestoako Frantzisko Enparan eta Esteban Eztiola burdina kobratu zizkion Migelek (1 kintal = 19 erreal
semea (ikus [XVI. m. (55-VIII) 2] agiria).
izanik). Ordainagiria eman zion.

1.29. Maria Martinez Baltzolakoaren eta
Joan Lopez Sasoetakoaren agiriak

Zor hura Joan Albizuri zenak Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa zenari egin zion, eta Joan Perez Lilikoa semea zen oinordekoa.

- 1555-III-16an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren bidez, Maria Martinez Baltzolakoak (Pedro Artzubiagaren alargunak) ahalordea eman zion
Martin Perez Artzubiagakoa semeari.

Migel Zubeltzuk kobratutako diru haiek Azpeitiko
Joan Fernandez Olazabalgoa merkatariari ordaintzeko izango ziren.
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53. irudia. Itziarko
Zubeltzuberri.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban ziren: batetik, Bartolome Etxabe, eta, bestetik, Maria
Eztiola semea, Jakobo Urbieta eta Grazian Etxeandia Nikolas Zabala-Lasao andrea.
(ikus [XVI. m. (55-III) 22] agiria).
Egun hartan Maria Nikolasek 9 dukat eta 5 erreal
-1555-III-20an, Lasaon, Martin Otxoa Arizton- ordaindu zizkion Migel Zubeltzuri, diru hura Bartodokoa eskribauaren aurrean, Zestoako Bartolome lome Etxabek zor ziolako. Joan Perez Lilikoak eman
Etxabe eta Migel Zubeltzu zestoarrak bildu ziren.
zion Migeli eskubidea zor hura kobratzeko.
Migelek Bartolomeri 9 kintal burdina mehe eta 2
Migel Zubeltzuk Bartolomeren ondasunak exekudukaten ordainagiria eman zion. Joan Perez Lilikoak tatu eta bereganatu egin zituen, eta Maria Nikolasen
eskubidea eta ahalordea eman zizkion Migeli, Este- eskuetara pasatu ziren, zorra honek ordaindu ziolako.
ban Eztiolaren aurrean, zor hura kobratzeko.
Bartolome Etxabek Maria Nikolasi zorra UrbieLehenago Bartolome Etxaberi ondasunak eta Ur- tako basoan 52 karga ikatz iraileko San Migel egunebieta etxea exekutatu egin zizkioten alkatearen agin- rako eginda ordainduko zion, karga ikatzaren balioa 2
duz. Egoera hartan Lasaoko andreak parte hartu zuen errealekoa izanik. Bitartean Bartolomeren ondasunak
ordainketa eginez, eta Bartolomek eta Maria Joanez hipotekatuta geratu ziren.
Urbietakoa emazteak zituzten ondasunak (mandoa barne) kobratzeko Migelek eskubidea eman zion Lasaoko
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban Edaandreari. 21 erreal balio zuen kintal burdina meheak.
rritzaga, Azpeitiko Joan Aizpuru eta Zumaiako Joan
Aizarnazabal (ikus [XVI. m. (55-III) 25] agiria).
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Edarritzaga, Joan Ezenarro?, Azpeitiko Joan Aizpuru eta 1.31. Maria Otxoa Akertzakoaren eta
Joan Aizarnazabal (ikus [XVI. m. (55-III) 24] agiria).
Martin Zubiaurreren agiriak
Egun berean, Lasaoko burdinolan, Martin Otxoa - 1555-III-23an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
Ariztondokoa eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu eskribauaren aurrean, Maria Otxoa Akertzakoa alar- 90 -
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guna eta Ana Akertza ahizpa (Zestoako serora) elkartu ziren.

Joan Ereñok eta fidatzaileek obligazio-agiria eman
zioten Maria Otxoa Akertzakoari, hurrengo Urte Berri egunean, Beduako portuan, Altzolarats jauregiko
Maria Otxoak Anari eskubidea eman zion Maria burdinolan landutako 120 kintal burdina pletinatan
Ezenarrok zor zizkion 19 dukat eta 4 erreal kobra- emateko konpromisoa hartuz.
tzeko.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: DominMaria Ezenarrok 49,66 dukat zor zizkion, Maria go Agote batxilerra, Joan Ganbara eta Martin Uhegun
Akertza ilobagandik eta Zestoako alkateordearen bi- (ikus [XVI. m. (55-VIII) 8] agiria).
dez, Maria Otxoari. Honek Maria Ezenarroren ondasunak bereganatuta zeuzkan.
- 1555-III-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, AkoabaMaria Otxoak 19 dukat eta 4 errealeko zorrari ze- rreneko Martin Zubiaurre, eta, bestetik, Aiako Joan
gozkion agiriak eta ondasunen edukitza eman zizkion Aialde.
Ana Akertza ahizpa serorari. Gainera, ondasun haien
saneamenduaz arduratuko zen.
Joan Aialdek Martini 18 dukateko zorra egin zion,
eta Martinek ondasunak exekutatu egin zizkion korreLekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal eta Fran- jidorearen aginduz. Gero, ordea, zorra ordaindu egin
tzisko Olazabal (Maria Otxoa Akertzakoaren semeak), zion, eta Martin Zubiaurrek ordainagiria eman zion
Joan Aialderi.
eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (55-III) 26] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Amilibia,
- 1555-VIII-16an, Zestoako Enekosauztegiko hariztian, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren Gabriel Artzubiaga eta Martin Ipintza (Enparandiko
aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria Otxoa maizterra) (ikus [XVI. m. (55-III) 27] agiria).
Akertzakoa, eta, bestetik, Joan Ereño eta bere fidatzaileak: Pedro Altzolarats, Joan Egaña, Joan Lizaso
- 1555-VII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta Pedro Zubiaurre.
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Akoa-

54. irudia. Aizarnako
Ereñozarra.
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barreneko Martin Zubiaurre nagusia, eta, bestetik,
Anton Aizarna maizterra.

-1555-XII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Akoabarreneko Martin Zubiaurre, eta, bestetik, Errezilgo
Martinek Antoni Akoako Enparandi baserria eta Enpa- Pedro Ibañez Erkiziakoa eskribaua.
randitxiki beren lur, baso, sagasti, gaztainadi, baratze, soro
eta ondasunekin 6 urterako errentan eman zion. Errenta
Martin Zubiaurre, hain zuzen, Martin Ibañez Zualdia hurrengo irailean, San Migel egunean, hasiko zen.
biaurrekoa eta Domenja Akoabarrena guraso zenduen
seme eta oinordeko unibertsala zen.
Antonek urtero errenta gisa 5 anega gari abuztuko
Andre Mariaren egunean, eta 5 anega artatxiki Domu
Errezildarrak Martin Zubiaurreri 14 kintal burdina
Santu egunean ordainduko zikzion nagusiari; baita zor zizkion, eta zorra ordaindu ziolako, Martin Zukapoi parea Eguberrietan eta 2 gaztanbera udan ere.
biaurrek ordainagiria eman zion.
Antonek sagasti berria urtean bitan aitzurtu eta
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza, Esteban
bi urtetik behin simaurtuko zuen. Sagarra erdi bana Eztiola semea eta Joan Fernandez Olazabalgoa lizenizango zen, eta intxaurra ere bai. Gaztaina maizterra- tziatua (ikus [XVI. m. (55-XII) 2] agiria).
rentzat izango zen.

1.32. Pedro Zubiaurreren eta Gregorio
Soroetako itxiturak Antonek egoera onean har- Elizalderen tratu eta agiriak

tuko zituen, eta halaxe utziko zituen errenta aldiaren
amaieran. Etxeko erreteila Martin Zubiaurre nagusiak
egingo zuen. Martinek maizterrari idi parea emango
zion lurrak goldatu eta lantzeko, eta idi parearen balioaren erdia Antonek errenta aldiaren amaierarako
ordainduko zion. Antonek berez ez zituen idiak garraiorako erabiliko, nohizbehinka ez bazen.
Enparandiko hildakoen urteurrenak eta elizkizunak Martin Zubiaurrek egingo zituen.

- 1555-III-26an, Iraetan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria
Beltran Iraeta (Nikolas Martinez Egiakoaren emaztea), eta, bestetik, Pedro Zubiaurre (Zubiaurre etxearen jabea).
Pedro Zubiaurrek Azpeitiko parteko Gallari baserrian, bertako Joan Zubiaurre maizterrarekin ganaduak erdi bana zeuzkan. Hauek ziren ganaduak: behiaziendako 9 buru, ardi-aziendako 51 buru, ahuntzaziendako 50 buru eta txerri-aziendako 7 buru.

Anton Aizarnak Enparandiko ganaduak erdi bana
haziko zituen eta haien prezioaren erdia bere etekin
eta ugalketetatik ordainduko zuen. Bitartean hipoteHaien erdiak, Pedro Zubiaurreren erdiak, 62 dukat
katuta geratuko ziren nagusiaren alde.
eta 0,5 erreal balio zuen, eta prezio hura hantxe ordaindu ziolako, Pedrok Maria Beltrani bere erdia salErrenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi du egin zion. Ganaduen balioespena Zestoako Jakobo
aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, ba- Gesalagak eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak
serrian jarraitzeko ala uzteko. Bestela errenta aldia egin zuten.
beste urtebetez luzatuko zen.
Pedro Zubiaurrekoa arduratuko zen saldutako gaErrentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren: naduen saneamenduaz. Lekuko hauek izan ziren: JoaJoan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Zubiaurre (Paginoko nes Garratza apaiza, eta Domingo Ibarrola eta Joanes
maizterra) eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. Aizpuru (Maria Beltran Iraetaren morroiak) (ikus
(55-VII) 21] agiria).
[XVI. m. (55-III) 28] agiria).
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55. irudia. Gallari
baserria (desagertua).

Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
Petrik hipotekatu egin zuen mandarra Gregorioren
hantxe izanik, Maria Beltran Iraetak obligazio-agiria alde, zor osoa ordaindu arte. Obligazio-agirian lekuko
eman zion Pedro Zubiaurreri.
hauek izan ziren: Joan Ganbara, San Joan Amilibia
eta Martin Acosta (ikus [XVI. m. (55-III) 30] agiria).
Pedrok saldu zizkion ganaduengatik salmenta-agirian Maria Beltranek 62 dukat eta 0,5 erreal ordaindu 1.33. Domingo Aizpuruaren eta Joan
zizkiola idatzi zuten, baina berez diru hura ez zuen Ezenarroren agiriak
Maria Beltranek ordaindu. Ondorioz, obligazio-agiria
eman zion Maria Beltranek Pedrori, kopuru hura ur- - 1555-III-31n, Aizarnan, Martin Otxoa Ariztondokoa
tebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz (ikus eskribauaren aurrean, Martin Etxabe eta Domingo
[XVI. m. (55-III) 29] agiria).
Aizpuru agertu ziren. Domingok Martini obligazioagiria eman zion, 11 dukat eta 4,5 errealeko zorra hu- 1555-III-30ean, Zestoako errebalean, Domin- rrengo Pazko garizumakotik urtebetera ordaintzeko
go Amilibia eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: konpromisoa hartuz.
batetik, Txiribogako errotan bizi zen Petri Sara, eta,
bestetik, Gregorio Elizalde.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Arretxe,
Nikolas Lizasoeta eta Joan Ereño (ikus [XVI. m. (55Gregoriok Petriri mandar zamaria, bere uhalekin, III) 31] agiria).
13 dukatean saldu zion, eta ahari zein ardien artileaz
epeka ordainduko zion zorra Petrik. Artileen erdia huEgun eta leku berean, lekuko berak eta Martin
rrengo maiatzaren amaierarako emango zion, eta bes- Otxoa Ariztondokoa eskribaua bertan izanik, Joan
te erdia iraileko San Migel egunerako.
Zuube eta Domingo Aizpuru agertu ziren. Domingok
Joani obligazio-agiria eman zion, maileguz hartu zizMaiatzetik iraila arte moztutako artilea izango zen, kion 24 eta 5 erreal hurrengo Pazko garizumakotik ureta kintal artileak (100 libra pisukoak) 28 erreal ba- tebetera ordaintzeko konpromisoa hartuz (ikus [XVI.
lioko zuen.
m. (55-III) 32] agiria).
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- 1555-IV-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1555-IX-11n, Zestoan, Martin Otxoa Ariztonbauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zabaleta dokoa eskribauaren aurrean Domingo Aranguren eta
baserrian maizter zegoen Joan Ezenarro, eta, bestetik, Martin Perez Artzubiagakoa azaldu ziren.
Zarauzko Joanes Argiain.
Domingok Maria Perezi 5,5, dukat zor zizkion,
Lehenago Joanesek Joan Ezenarrori idi parea erosi Zestoako elizari zegozkion 1552. urteko hasikinengazion 19,5 dukatean, eta zorra ordaindu ziolako, zes- tik. Domingok zorra 1556. urteko zaldun-inaute egutoarrak ordainagiria eman zion.
nean ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Urbieta, Joan Arano eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (55-IV) 9] agiria).

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa, Frantzisko Ermua eta Joan Olazabal (ikus
[XVI. m. (55-IX) 12] agiria).

1.34. Martin Perez Artzubiagakoaren
agiriak

- 1555-X-2an, Ibañarrietan, Zestoako partean,
Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean
hauek bildu ziren: batetik, Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa, eta, bestetik, Zarauzko Joan Agote.

1.34.1. Martin Perez Artzubiagakoaren obligazioagiriak

Martin Perezek Joani zilarrezko 100 erreal mai- 1555-VIII-24an?, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa leguz eman zizkion, eta Joanek Martin Perezi oblieskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Joan gazio-agiria eman zion. Zorra hurrengo Eguberrietan
ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
Aranburu, eta, bestetik, Martin Perez Artzubiagakoa.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
Martin Perezek Joani maileguz 12 dukat eta 8
erreal eman zizkion, eta Joanek zorra hurrengo irai- Olazabal eta Martin Arbestain, eta Arroako Domingo Amilibia hargina (ikus [XVI. m. (55-X) 2]
lean ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
agiria).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Olazabal, Grazian Etxeandia eta Grazian Ezenarro 1.34.2. Martin Perez Artzubiagakoaren gainerako
agiriak
(ikus [XVI. m. (55-VIII) 15] agiria)
- 1555-IX-9an, Ibañarrietan (Debako partean), Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean, hauek
aurkeztu ziren: batetik, Elkanoko Joan Agote zarauztarra, eta, bestetik, Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa.

- 1555-IV-20an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Baltzola
etxearen jabe Joan Martinez Baltzolakoa, eta, bestetik, Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa.

Martin Perez Artzubiagakoak 20,5 dukat zor zizMartin Perezek Joan Agoteri Beduan 6 kintal burdina barratan maileguz eman zizkion (1 kintal = 21 kion Joan Martinez Baltzolakoari, eta honek korrejierreal izanik), eta Joan Agotek zorra hilabeteko epean dorearen aginduz, ondasunak exekutatu egin zizkion.
Egun hartan, ordea, Martin Perezek 20,5 dukat eta
ordainduko zion.
auzi-gastuak ordaindu egin zizkion Joan Martinezi,
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- eta honek ordainagiria eman zion.
toako Joan Olazabal, eta Zumaiako Migel Acosta? eta
Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Otxoa
San Joan Acosta? (ikus [XVI. m. (55-IX) 7] agiria).
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56. irudia. Elkanoko
Agotetxiki.

Ariztondokoa eskribaua, Domingo Garratza eta Joan
Zubiaurre (ikus [XVI. m. (55-IV) 8] agiria).

Maria Perez Idiakaizkoa zenaren eta Martin Lizarrarats oinordekoaren izenean, hilaren 2an erositako
Aizarnazabal nagusia baserrian zeudenak kanpora
- 1555-X-2an, Ibañarrietan, Zestoako partean, atera zituen. Gero Martin Perez etxera sartu, eta ateak
Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean itxi eta ireki egin zituen. Sagastian sagarrondo bate
hauek azaldu ziren: batetik, Zarauzko Joan Agote adarra hautsi zuen. Intxaurrondo baten eta haritz baeta Aizarnazabalgo Domingo Arlaureta, eta, bestetik, ten adar bana ere hautsi zuen, baserriaren jabetza bereganatu egin zuela adierazteko.
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa.
Maria Perez Idiakaizkoa zenaren izenean, lehenago Martin Perez Artzubiagakoak 300 dukat ordaindu
zizkion Tristan Segurolari Aizarnazabal nagusia baserria erosteko. 100 dukat falta ziren ordainketa osoa
egiteko, eta, Maria Perezen testamentuan eta kodiziloan agindutakoa betez, Martin Perez Artzubiagakoak
100 dukat ordaindu zizkien Joan Agoteri eta Domingo Arlauretari. Hauek Martin Perez Artzubiagakoari
ordainagiria eta ahalordea eman zizkioten, diru hura
Maria Perez Idiakaizkoaren oinordekoei kobra ziezaien.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
Olazabal eta Martin Arbestain, eta Arroako Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (55-X) 3] agiria).

Ondoren Martin Perez Artzubiagakoak Domenja
Aizarnazabal eta honen senar Joan Urteaga maizterrak baserrira sartu zituen.
Agirian lekuko Julian Mirubia eta Martin Mirubia
izan ziren (ikus [XVI. m. (55-X) 23] agiria).

1.35. Joan Olazabalen, Pedro Egañaren eta
Joan Egañaren agiriak
-1555-III-15ean, Zestoako errebalean, Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
ziren: batetik, Zestoako Joan Olazabal, eta, bestetik,
Joan Lizaso (Katalina Etxeberria eta senar San Joan
Idiakaitz batxiler zenaren fidatzailea).

- 1555-X-16an, Aizarnazabalen, Martin Otxoa
Eskubidea eta ahalordea zituen Joan Olazabalek
Ariztondokoa eskribauaren aurrean Martin Perez Ar- exekutatu egin zizkion ondasunak Joan Lizaso fitzubiagakoa azaldu zen.
datzaileari. Katalinak eta senar zenak beren onda- 95 -
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agindu zizkion Pedro Egañari, eta beste 20 dukat Joan
Egañari. Joan Etxanizek egun hartan bere zorraren
azken zatia ordaindu zien aita-semeei, eta hauek ordainagiria eman zioten.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Indo
eta Grazian Etxeandia, Arroako Joan Zugasti eta Azpeitiko Fernando Mendoza (ikus [XVI. m. (55-V) 1]
agiria).
- 1555-VII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Egaña eta Josepe Igartza zestoarrak azaldu ziren.
Joanek eta Josepek auzia zuten Zestoako alkatearen aurrean Kontzejuaren basoetan basozain zen
Grazian Ezenarrorekin, eta bi zestoarrek ahalordea
eman zioten Grazian Etxeandiari, auzian ordezka
zitzan.
Lekuko honako hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Domingo Aisoro eta San Joan Amilibia (ikus
[XVI. m. (55-VII) 5] agiria).

57. irudia. Egañaren ataria.

sunei ezarri zieten zentsuagatik 5 dukateko zorra
egin zuten, eta 6 errealeko auzi-gastuak ere bai.
Haiek denak Joan Lizasok ordaindu zizkiolako,
Joan Olazabalek ordainagiria eta ahalordea eman
zizkion, hura guztia Katalinari eta ondorengoei kobra ziezaien.

1.36. Pedro Akoaren tratu eta agiriak
- 1555-V-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek bildu ziren: batetik, Pedro Akoa, eta,
bestetik, Aizarnako Pedro Egaña.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan AranbuPedro Egañak Pedro Akoari 24 kintal burdina zor
ru alkatea, Joan Ganbara eta Jakobo Gesalaga (ikus zizkion, eta horrez gain, elkarrekin izandako tratuen
[XVI. m. (55-III) 16] agiria).
kontuak eginda azaldu zitzaion zorra ere bai. Denak
ordaindu zizkion Pedro Egañak, eta Pedro Akoak or- 1555-V-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- dainagiria eman zion.
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik Aizarnako Pedro Egaña eta Joan Egaña semea, eta, bestetik, Aiako
Lekuko hauek izan ziren: Aiako Joan Etxaniz, eta
Isasti baserriaren Joan Etxaniz jabea.
Zestoako Joan Egaña eta Martin Indo (ikus [XVI. m.
(55-V) 2] agiria).
1551-X-4an, Urdanetan, Joan Egaña Domikutza
Isastirekin ezkondu zen, eta ezkontza-kontratua egin
- 1555-VI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizuten (ikus [XVI. m. (51-X) 2] agiria).
bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Zestoako
Pedro Akoa, eta, bestetik, Azpeitiko Domingo Altzo
Ezkontza-kontratuan Joan Etxanizek 130 dukat eta Joan Altuna fidatzailea.
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Domingok Pedrori lehenago egindako 24 dukate- leguz eman zizkion, eta Migel Otxoak obligazio-agiko zorra ordaindu egin zion, eta Pedrok ordainagiria ria eman zion Pedrori, hurrengo Eguberrietan Beduan
eman zion Domingori.
zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Joan Ezenarro eta Sebastian Ezenarro (ikus
[XVI. m. (55-VI) 2] agiria).

Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa eta Joan Etxeberria (Migel
Otxoaren morroia), eta Arroako Joan Zugasti (ikus
[XVI. m. (55-X) 10] agiria).

- 1555-IX-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, 1.37. Nikolas Martinez Egiakoaren eta Ana
Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Urain, eta Kortazarren agiriak
Zestoako Martin Zubiaurre fidatzailea (Akoabarrenekoa), eta, bestetik, Zestoako Pedro Akoa.
- 1555-V-2an, Azpeitian, Gipuzkoako Fernando Zuñiga korrejidoreak agindua bidali zion Debako Joan
Lehen hirurek Pedro Akoari obligaio-agiria eman Zigarani.
zioten, Iraetako burdinolan landutako 18 kintal eta 30
libra burdina pletina hurrengo Domu Santu egunean
Korrejidoreak zioenez, Iraetako Nikolas Martinez
Beduan emateko konpromisoa hartuz.
Egiakoaren eta Maria Beltran Iraeta emaztearen izenean, Pedro Gartzia Salzedokoa prokuradoreak eskea
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Ibañez Zu- egin zion. Joan Zigaranek errentan hartuta zeukan Iraebiaurrekoa, Joan Etxezarreta eta Esteban Eztiola se- tako burdinola. Kontratuak zioenez, Joan Zigaranek
mea (ikus [XVI. m. (55-IX) 9] agiria).
burdinolako ikaztegi bat libre eta hustuta utzi behar zien
Nikolas Martinez Egiakoari eta emazteari. Libratzen ez
- 1555-IX-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- bazuen, Joan Bustamante merio nagusiak edo merioorren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako Pedro deren batek, bertara joan eta libratu egingo zuen.
Akoa, eta, bestetik, Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako
jauna), Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin Zubiaurre.
Korrejimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauak idatzi zuen agindua.
Azken hirurek lehenago Zumaiako Joan Fernandez Arbestaingoa eskribauaren bidez obligazio-agiria
- 1555-V-3an, Iraetako burdinolan, Domingo Amieman zioten Pedro Akoari, 50 kintal burdina ordain- libia eskribauak Joan Zigarani aginduaren berri eman
tzeko konpromisoa hartuz. Zorra ordaindu egin ziote- zion. Fernando Mendoza merioordea han izanik, Joan
lako, Pedro Akoak ordainagiria eman zien.
Zigaranek bere erantzuna eman zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Perez AreitzaErrentamendu-kontratuak zioenez, errenta aldia
gakoa eta Joan Urain, eta Zestoako Esteban Eztiola semea amaitu baino urtebete lehenago, bi aldeek elkarri abieta Joan Etxezarreta (ikus [XVI. m. (55-IX) 10] agiria).
sua eman behar zioten, burdinola uzteko ala bertan
jarraitzeko. Abisurik eman ez zenez, hurrengo iraile- 1555-X-5ean, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- ko San Migel egunetik urtebetera utziko zituen Joan
bauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: batetik, Zigaranek ikaztegia eta burdinola libre.
Migel Otxoa Beduakoa, eta, bestetik, Pedro Akoa.
Amador lizentziatuak idatzia zen Joan Zigaranen
Pedrok Migel Otxoari lehenago, premia izan zue- erantzuna. Lekuko Joan Guridi eta San Joan Larrionnean, 26 kintal burdina (bi “ertzeko” pletinatan) mai- do? izan ziren.
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58. irudia. Iraetako
Granero.

- 1555-V-4an, Iraetako oinetxean, Domingo AmiAna Kortazarrek Maria Joanez Azkaetakoarekin
libia eskribauaren eta Fernando Mendoza merioor- behi-aziendako 7 buru zituen erdi bana, eta haiek
dearen aurrean, Maria Beltran Iraeta agertu zen, bere Asentziori 26 dukatean saldu zizkion. Asentziok hansenarra ere ordezkatuz.
txe ordaindu zion prezio osoa. Ana Kortazar arduratuko zen saldutako ondasunen saneamenduaz.
Korrejidorearen agindua bete zezala eskatu zion
merioordeari, Joanes Garratza apaiza eta Martin AizSalmenta-agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako
puru lekuko izanik.
Joan Akertza, eta Zestoako Gabriel Artzubiaga eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (55-V) 5] agiria).
Ondoren, Iraetako burdinolan, merioordeak Grazian Leizaolari eta Maria Beltranen beste morroiei 1.38. Katalina Etxeberriaren agiriak
agindua eman zien, ikaztegia (olatxo aldekoa) hustu
eta libre utz zezaten. Halaxe egin zuten, ikaztegia li- - 1555-V-5ean, Zestoako Enesauztegiko hariztian, Esbre utziz. Domingo Amilibiak haren testigantza jaso teban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu zizuen
ren: batetik, Aizarnako Katalina Etxeberria (San Joan
Idiakaitz batxilerraren alarguna), eta, bestetik, Joan
Lekuko hauek izan ziren: Joango Ezenarro, Gra- Zelaia hargina (Baion maizter zegoena).
zian Leizaola eta Domingo Ibarrola.
Katalinak Joani sei urterako Aizarnako AranobaJarraian, Iraetako burdinolan, Domingo Amili- so baserria, bere lur eta ondasunekin, errentan eman
biak (Domingo Garratzak eskaturik) gertatuaren be- zion. Errenta aldia hurrengo iraileko San Migel egurri eman zion Joan Zigarani (ikus [XVI. m. (55-V) 3] nean hasiko zen.
agiria).
Joan Zelaiak urtero Katalinari errenta gisa, Arano- 1555-V-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- bason landutako eta bildutako labore guztien laurdena
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako Kutru- emango zion, hau da, egindako gari, garagar, olo, zeloko Ana Kortazar, eta, bestetik, Asentzio Etxabe.
kale edota artatxikiaren laurdena.
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Gari-azaoak pilatuta utziko zizkion Joanek Katali- 1555-VII-21ean, Aizarnan, Martin Otxoa Ariznari, eta honek eultzituko zuen garia, txerriek haiek ez tondokoa eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
jateko ardura izanik.
batetik, Katalina Etxeberria (San Joan Idiakaitz batxilerraren alarguna), eta, bestetik, Joan Lizaso.
Horrez gain, Eguberriak baino sei bat egun lehenago, urtero bi kapoi emango zizkion Joan Zelaiak
Zestoako Esteban Akertza zenaren oinordekoak,
Katalinari, eta udan gaztak eta gaztanberak, eta haur Katalinari eta senar zenari ezarritako zentsuagatik,
batentzko esnea ere bai.
Katalinak 13 dukat eta 2 txanponeko zorra egin zion.
Zor hura Zestoako Jose Lizasok ordaindu zuen, eta
Geroago Joanek eta Katalinak behiak, ahuntzak eta Katalinak obligazio-agiria eman zion, 13 dukat eta 2
ardiak ipiniko zituzten Aranobason, Joan maizterrak txanponak hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konbehar bezala erdi bana haz zitzan. Bere erruz galdutako promisoa hartuz.
abereengatik sortutako kaltea Joanek ordainduko zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Bizente
Joan Zelaiak ezingo zuen, Katalinarekin erdi bana Ezenarro eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (55-VII)
19] agiria).
ez bazen, beste inoren ganadurik hazi.
Aranobasoko sagastietako sagarra ere erdi bana
izango zen, Katalina Etxeberriari bere erdia bilduta
utziko zion, eta abisua emango zion Joan Zelaiak,
sagarra txerriek jan ez zezaten. Joanek urtean bitan
aitzurtuko zituen sagarrondoak, eta bi urtez behin simaurtuko zituen. Errentamenduko azken urtean Joan
maizterrak bertan utziko zituen simaurra eta lastoa.

1.39. Joan Zabalaren, Domingo Arronaren
eta Mateo Enbilen agiriak
- 1555-V-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: batetik Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua, eta, bestetik, Zestoako Maria Lili.

Joanek Mariari Zestoako hiribilduan zuen etxeko
Katalina Etxeberriak soroetako itxiturak egoera zurgintza-lanak egin zizkion, eta haiek denak ordainonean emango zizkion Joani, eta halaxe mantenduko du zizkion Mariak; baita egun hartara arte elkarrekin
zituen maizterrak azken urtera arte. Katalinak Arano- izandako tratuen kontuak ere.
basoko lurretan beretzat lihoa erein ahal izango zuen.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Katalinak Joani Aranobaso baserria erreteila eginda Domingo Garratza, Martin Intxaurregi eta Migel Aremango zion, eta handik aurrera erreteila Joan Zelaiak tazubiaga (ikus [XVI. m. (55-V) 8] agiria).
egingo zuen, Katalinak teila, lata eta iltzea emanda,
- 1555-V-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaErrenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi ren bitartez Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak
aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, ba- ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko
serrian jarraitzeko ala uzteko.
prokuradore hauei: Andres Martinez Aroztegikoari,
Pedro Lezetari, Pedro Gartzia Salzedokoari eta Pedro
Joan maizterrak, erdi bana, urtero txerrama bat bere Fernandez Laspiurkoari.
txerrikumeekin haziko zuen Aranobasoko gaztainarekin.
Errezilgo Joan Zelaia zurgin-maisuak Zestoako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxean- Domingo Arrona adingabeari ondasunak exekutatu
dia, Joan Urbieta, Joan Zuube eta Joanes Lizaso (ikus egin zizkion, eta ahalordea zutenek aurka egingo zio[XVI. m. (55-V) 6] agiria).
ten exekuzio hari.
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59. irudia.
Aizarnazabalgo
Etxabegoikoa.

Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Martin
Salmenta-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Urbieta eta Joan Zugasti, eta Bergarako Joaniko Arro- Esteban Eztiola semea, Grazian Ezenarro eta Joan
na (ikus [XVI. m. (55-V) 9] agiria).
Olazabal (ikus [XVI. m. (55-V) 10] agiria).
- 1555-V-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1.40. Joan Iribarrenaren, Ramos
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Aizar- Edarritzagaren eta Lukas Muskizen
nazabalgo Mateo Enbil (Enbil baserriaren jabea), eta, agiriak
bestetik, Maria Joanez Etxabekoa.
- 1555-V-21ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaMateo Enbilek zioenez, 1460-III-30ean, Joan Mar- ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan Iribarretinez Amilibikoa eskribauaren aurrean Joan Enbilek na, eta, bestetik, Joan Lizaso.
(Enbil etxearen jabeak) prestazio-lurra erosi zion Maria Joanez Etxabekoa alargunari (Etxabebekoari).
Joan Iribarrenak maileguz eta interesik ordaindu
gabe, 3 kintal burdina pletina hartu zizkion Joan LiMateo Enbilen arabera, bere arbasoak erositako zasori, eta lehenago Pedro Iribarrena aitak Joan Liprestazio-lur hura berriz Maria Joanez Etxabekoari zasori maileguz hartutako 2 dukat ere bere gain hartu
eta bere ondorengoei saldu zien. Prestazio-lurrak mu- zituen Joan Iribarrenak. Beraz, zor osoa Joan Iribagakide hauek zituen: Intxaurregiko etxearen lurrak, rrenak hurrengo Eguberriak baino lehen ordainduko
goiko aldetik bidea, Indoko bidea, Meagako bidea, zion Joan Lizasori.
Getariako herri-lurrak, Narbazta baserriaren lurrak
eta Ramos Atristainena izandako errotaren presa.
Obligazio-agirian lekuko honako aizarnar hauek
izan ziren: Joan Azkue, Joan Egaña eta Martin GoroPrestazio-lur hari hiru milako egozten zizkioten, sarri (ikus [XVI. m. (55-V) 12] agiria).
eta Saiazko biztanleek zituzten beste prestazio-lurren
ezaugarri eta baldintzak zituen. Maria Joanez Etxabe- 1555-V-22an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauakoak 11,5 dukat eman zizkion Mateo Enbili, erosketa- ren aurrean Arroako hauek aurkeztu ziren: batetik,
prezioa hura zelako.
Ramos Edarritzaga, eta, bestetik, Esteban Luberriaga.
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Esteban Luberriagari 11 dukat zor zizkion Ramos
Edarritzagak, eta haiek egun hartan ordaindu egin
zizkion. Elkarren artean izandako gainerako tratuen
kontuak ere egin zituzten, eta dena ordaindu ziolako,
Estebanek Ramosi ordainagiria eman zion.

Gero Maria Iñigezek 8 dukat Zestoako elizako Maria Urbieta serorari eman zizkion, eta beste 24 dukat
Grazian Etxeandiak kobratu zituen.

1.41. Grazian Etxeandiaren, Grazia
Areitzagaren eta Asentzio Etxaberen
agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatua eskribaua, eta Zestoako Pedro Altzolarats eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (55-XI)
8] agiria).

Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Esteban
Eztiola semea, Domingo Agote apaiz eta batxilerra, eta
Lekuko hauek izan ziren; Domingo Usarraga, Joan Domingo Aisoro (ikus [XVI. m. (55-V) 17] agiria).
Martinez Usarragakoa eta Joan Zugasti (ikus [XVI.
m. (55-V) 13] agiria).
-1555-XI-12an, Zestoako zubian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
- 1555-V-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Martin Diaz Lilikoa (Liliko jauna), eta, bestetik, Grabauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Castro zian Etxeandia.
Urdialesko Joan Vallejo eta Portugaleteko Martin
Urioste, eta, bestetik, Muskizko San Juliango Lukas
Lehenago, Joan Perez Lilikoak (Martin Diazen
Muskiz. Joanek eta Martinek Lukasi 12 dukateko anaiak) maileguz zilarrezko bi katilu eman zizkion
mailegua hartu zioten, interesik ordaindu gabe, eta Gabriel Artzuriagari, eta gero (Domingo Amilibia esbiek Lukasi 12 dukatak 8 eguneko epearen barruan kribauaren bidez) Grazian Etxeandiak obligazio-agiordainduko zizkioten.
ria eman zion Joan Perez Lilikoari, bi katiluak itzultzeko konpromisoa hartuz.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Muskizko Iñigo Zierbena, eta Zestoako Grazian Ezenarro
Egun hartan Grazian Etxeandiak delako bi katilu
eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (55-V) 14] haiexek itzuli zizkion Martin Diazi, eta honek ordainagiria).
agiria eman zion.

- 1555-V-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Grazian Etxeandia azaldu zen.

- 1555-V-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Grazia Areitzaga eta Katalina
Areitzaga ahizpak agertu ziren.

Aurreko urtean, 1554-X-4an, Zestoan, eskribau beraren aurrean Antonio Lizarraratsek (Zestoako bikario
Bi ahizpak Domingo Areitzaga eta Katalina Ezeeta Sevillako kalonjeak) ahalordea eman zion Grazian
Etxeandiari hari egindako zorrak kobra zitzan. Agiri narro zenduen alaba ziren, eta Indietako Espainia Behartan lekuko Joan Urbieta, Domingo Lizarrarats (ka- rrian (Mexikon) hildako Joanes Areitzaga marinelaren arreba ere bai.
lonjearen anaia) eta Joan Bengoetxea izan ziren.
Grazian Etxeandiak, ahalordea erabiliz, Debako
Migel Ibañez Sasiolakoa zenari eta Maria Iñigez
Arriolakoa alargunari ordainagiria eman zien. Biek
Antonio Lizarraratsi guztira 32 dukat zor zizkioten,
Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean egindako
obligazio-agiriaren arabera.

Grazia Areitzagak (Joan Gorostiaga senarraren
baimenaz) eta Katalina Areitzagak ahalordea eman
zieten Zumaiako Frantzisko Dorrekoari eta Azpeitiko Frantzisko Urangari, Joanes Areitzaga marinelak
(San Joan Etorra ontzi-maisuarekin ibili zenak) utzitako diru, arropa eta ondasunak kobra zitzaten.
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60. irudia. Lili eta
Lilibe.

Sevillako Indietako Kontratazio Etxekoek
Hauek ziren hartzekodunak eta ordaindutako ko1554-XI-27an Zestoako alkateari gutuna bidali zio- puruak: Joan Bunoa, Santiago Errementari, etab, 50
ten, Joanes Areitzaga marinelak testamentua eta 34 dukat; Arroako Maria Igartza, 51 dukat (Domingo
dukat ken 306 marai utzi zituela jakinaraziz.
Amilibia eskribauaren aurrean egindako agiriaz);
Iraetako Maria Perez Lilikoa eta Azpeitiko Iñigo
Ahalordea zutenak saiatuko ziren, Sevillan eta bes- Goiatz, 28 dukat; eta Ana Kortazar, 6 dukat (behiak
te edonon, Joanes Areitzaga marinel zestoarrak utzi- berreskuratzeko).
tako diru eta ondasunak kobratzen.
Asentzio Etxabek, gainera, egun hartan Maria
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Joanezi 160 dukat osatzeko falta zena errealetan orEztiola semea, Grazian Etxeandia eta Domingo Aiso- daindu zion.
ro (ikus [XVI. m. (55-V) 19] agiria).
Ondorioz, Maria Joanez Azkaetakoak ordainagiria
- 1555-VI-2an, Arroako plazan, Esteban Eztiola eman zion Asentzio Etxaberi.
eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Maria Joanez Azkaetakoa alarguna, eta, bestetik, AsenLekuko hauek izan ziren: Joan Perez Areitzagakoa,
tzio Etxabe (Azkaeta baserriaren jabea).
Migel Ibarrola, Joan Anton Ermua eta Martin Lobiaga
(ikus [XVI. m. (55-VI) 1] agiria).
Asentzio Etxabek, Maria Martinez Azkaetakoarekin (Maria Joanezen bilobarekin) ezkondu zenean,
- 1555-VII-2an, Arroako plazan, Esteban Eztiola
dote gisa 160 dukat, zilarrezko katilua eta behia txa- eskribauaren aurrean Azkaetako Asentzio Etxabe eta
halarekin agindu zituen ezkontza-kontratuan.
Andres Etxabe anaia agertu ziren.
Maria Joanez Azkaetakoak geroztik dote hura kobratu zuen, eta Maria Martinez emaztearen Martin
Azkaeta eta Grazia Lizarrarats guraso zenduek egindako zorrak ordaindu zituen.

Asentzio Azkaetara Maria Martinez Azkaetakoarekin ezkondu zenean, kontratuan bere dote gisa hauek
agindu zituen: 160 dukat, zilarrezko katilua eta behia
bere txahalarekin.
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61. irudia.
Aizarnazabalgo Etxabe
jauregia.

Asentzio Etxaberi bere anaia Andres Etxabek 60
dukat eta behia bere txahalarekin eman zizkion, Etxabe etxean zegokion seniparteagatik.

Gero, ordea, Arroako Martin Azkaeta zenaren Asentzio Etxabe suhiak Maria Perezi 12 kintalak ordaindu
egin zizkion. Ondorioz, Iraetako andreak eskubidea eta
ahalordea eman zizkion Asentzio Etxaberi, kintal haiek
Horrenbestez Asentziok, nahiz eta seniparteaga- Martin Azkaetaren ondasunetatik kobra zitzan.
tik Etxabe etxean gehiago zegokiola jakin, uko egin
zien bere eskubide guztiei, anaia Andres Etxaberen
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Esteban
alde.
Eztiola semea, Joan Egaña eta Maria Perez Idiakaizkoa andrearen Migel morroia (ikus [XVI. m. (55-VI)
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Perez Arei- 20] agiria).
tzagakoa, Joan Anton Ermua, Fernando Sorazabal eta
Migel Ibarrola (ikus [XVI. m. (55-VII) 2] agiria).
1.42. Ana Aisororen, Domingo Aisororen
- 1555-VI-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Maria Perez Idiakaizkoa (Iraetako oinetxeko andrea), eta, bestetik, Arroako Asentzio Etxabe.

eta Maria Ezenarroren agiriak

- 1555-VI-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean, bere seme-alaba adingabeen izenean, Ana
Aisoro (Migel Artazubiagaren alarguna) azaldu zen.

Lehenago Maria Perezek 12 kintal burdina eman
zizkion Joan Etxenagusiari, Iñigo Goiatzen (Iraetako
olagizonaren) bidez Martin Azkaeta zenari emateko.

Bertan zegoen Getariako Gartzia Goarnizori ordainagiria eman zion; izan ere lehenago, Gartziak Migeli
3,5 dukateko zorra egin zion. Zorraren zati handiena
Migeli bizi zen artean ordaindu zion, eta alargunari
Joan Etxenagusiak orduan (1549-VII-6an) Esteban azken 4,5 errealak ordaindu zizkion.
Eztiolaren aurrean, zedula eman zion Maria Perezi
burdinak jaso zituelako. Zedula hartan lekuko hauek
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Joan Olaizan ziren: Frantzisko Artzubiaga, Joan Etxenagusia zabal, Pedro Akoa eta Anton Arrona (ikus [XVI. m.
eta Grazian Leizaola.
(55-VI) 6] agiria).
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- 1555-VI-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaria Ezenarrok auzia zuen Martin Akertzarekin,
bauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik, Do- eta Martinen aurka ari zen Maria Otxoa Akertzakoa
mingo Aisoro apaiza eta bere izeba alarguna, Ana ere. Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten auzian MaAisoro fidatzailea, eta, bestetik, Ana Mendiola (Joan ria Ezenarro.
Olazabal zurginaren emaztea.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban
Domingo Aisoro Salamancara ikasketak egitera Eztiola semea, Joanes Garratza eta Domingo Aisoro
joatekoa zen, eta dirua behar zuenez, Zestoako elize- (ikus [XVI. m. (55-VI) 14] agiria).
tan zuen bere benefizioaren 1555. eta 1556. urteetako
etekinak (opalkuntzak eta aldare-oinean jasotzekoak
- 1555-X-13an, Zestoan, Domingo Amilibia esizan ezik) saldu egin zituen.
kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Pedro
Zubiaurre, eta, bestetik, Ana Aisoro (Migel ArtazuAna Mendiolak 14 dukatean erosi zizkion, eta frui- biagaren alarguna).
tu edo etekinak jasoko zituela bermatzeko, Ana Aisoro fidatzailea aurkeztu zuen Domingok. Domingo
Pedro Zubiaurrek 16 dukat maileguz eman zizkion
1556. urteko hamarrenak jaso gabe hiltzen bazen, Ana Anari, eta zorra hurrengo Eguberrietatik urtebetera
Aisorok 7 dukat ordainduko zizkion.
ordaintzeko konpromisoa hartu zuen, obligazio-agiria
emanda.
Lekuko hauek izan ziren: Simon Arriaga batxilerra
eta Domingo Urbieta apaizak, eta Grazian Etxeandia
Lehendik beste bi obligazio-agiri ere eman zizkion
(ikus [XVI. m. (55-VI) 7] agiria).
Pedro Zubiaurreri: bata 11 dukatekoa eta bestea 10
dukatekoa. Haiek ere indarrean jarraitzen zuten.
- 1555-VII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Domingo Aisorok ahalordea eman zien
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez
zestoar hauei: Ana Aisoro alaba alargunari, Grazian Akoakoa (Aurrekoetxekoa), Jakobo Gesalaga eta
Ezenarrori eta Esteban Eztiola semeari.
Arroako Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (55-X) 21]
agiria).
Hauek ahalmena izango zuten Domingok Salamanca, Valladolid eta Alcala de Henaresko unibertsi- 1.43. Maria Igartzaren, Joan Urbietaren
tateetan hango erretore, maisu eta jaunengandik lortu- eta Anton Olearen agiriak
tako hornikuntzez baliatzeko.
- 1555-VI-25ean, Zestoan, Domingo Amilibia eskriAhalordean lekuko hauek izan ziren: Frantzisko bauaren aurrean Arroako Maria Igartza eta Asentzio
Enparan, Esteban Eztiola semea eta Joan Arano (ikus Etxabe aurkeztu ziren.
[XVI. m. (55-VII) 18] agiria).
Arroan, 1550-IV-20an, Maria Igartzak 42 dukat
- 1555-VI-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ordainduta zentsua ezarri zien Arroako Azkaeta basebauaren aurrean Maria Ezenarro aurkeztu zen,
rriaren ondasunei, urtero 3 dukateko zerga edo errenta ordaintzeko baldintzaz. Erantzule Martin Azkaeta
Ahalordea eman zien honako hauei: Grazian Eze- zena eta ondorengoak ziren, Beltran Ermua zena finarrori eta Gipuzkoako korrejimenduko Andres Mar- datzaile izanik.
tinez Aroztegikoa, Pedro Fernandez Laspiurkoa, Joan
Eldua, Pedro Gartzia Salzedokoa, Pedro Leizeta eta
Martin Azkaeta zenaren ondorengoek eta Asentzio
Jeronimo Atxaga prokuradoreei.
Etxabe suhiak, Maria Igartzari itzuli egin zizkioten 42
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62. irudia. Arroako
Igartzatxiki.

dukatak, eta zegokion zerga edo errenta. Beraz, delako zentsua baliogabetuta geratu zen.

Antonek San Joani mandarra 30 dukatean erosi
zion, eta zorra bi epetan ordainduko zion: 10 dukat
1556ko abuztuko Andre Mariaren egunean, eta beste
Baliogabetzeko agirian lekuko hauek izan ziren: 20 dukat 1556ko Eguberrietan.
Zarauzko Joan Beltran Segurola eskribaua eta Migel Segurola, eta Zestoako Gabriel Artzubiaga (ikus
Lekuko hauek izan ziren: Gabriel Artzubiaga, Joan
[XVI. m. (55-VI) 19] agiria).
Goienetxea eta Joan Anton Ermua (ikus [XVI. m. (55VII) 23] agiria).
- 1555-VII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Urbietak ahalordea eman zien 1.44. Domingo Garratzaren tratu eta
Grazian Etxeandiari eta Grazian Ezenarrori.
agiriak
Joan Urbietak bereak zituen Urbietako lurretako
basoen gozamena, eta baso haietara sartu zen Bartolome Etxabe suhia (edo sartzen zen beste edonor)
auzitara eramango zituen herriko alkatearen edo ermandade-alkatearen aurrera.

- 1555-VII-8an, Aizarnan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako Domingo Garratza, eta, bestetik, Errezilgo Joan
Aranburu.

San Joan Idiakaitz batxiler zenaren ondasunak
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Arriaga ba- exekutatu egin zituzten, Errezilgo Joan Mendiola hartxiler eta bikarioa, Domingo Amilibia eta Gabriel Ar- ginak eskatuta.
tzubiaga (ikus [XVI. m. (55-VII) 13] agiria).
Ondasun haietatik Domingo Garratzak 319 erreal
- 1555-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- eta 422 maraiko auzi-gastuak zeuzkan kobratzeko, eta
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Debako haiek bereganatzeko eskubidea Domingok Errezilgo
San Joan Arriola jostuna, eta, bestetik, Arroako Anton Joan Aranbururi eman zion. Domingo Garratza ez zen
Olea eta Bizente Sorazu fidatzailea.
ondasun haiek saneamenduaz arduratuko.
- 105 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

Zentsu hartan hipotekaturik geratu ziren Maria
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan
Aranburu alkatea, Joan Olazabal eta Joan Ganbara Martinez Lilikoak eta Madalena Zuubek Iturralden
zituzten lursail, soro, sagasti eta hariztia.
(ikus [XVI. m. (55-VII) 14] agiria).
Betiko zentsu hura baliogabetu eta indargabetu
Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Errezilgo Joan Aranburuk obligazio- ahal izango zuten Maria Martinezek eta Madalenak
(edo oinordekoek) Domingo Garratzari (edo oinordeagiria eman zion Zestoako Domingo Garratzari.
koei) 80 dukat eta ordaindu gabeko errenta, dena baDomingok emana zion errezildarrari San Joan Idiakaitz tera, ordainduta. Alkabalak eta gainerako gastuak ere
batxiler zenaren ondasunetatik 319 erreal eta 422 maraiko Maria Martinezek eta Madalenak (edo oinordekoek)
auzi-gastuak kobratzeko eskubidea, eta Joan Aldalurrek ordainduko zituzten.
bere obligazio-agirian kopuru haiek Domingori hurrenMaria Martinez Lilikoak eta alabak Domingo Gago ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa
rratzari errenta zuzen ordaintzen ez bazioten, Dominhartu zuen (ikus [XVI. m. (55-VII) 15] agiria).
gok aukera izango zuen ama-alaben ondasunak exe- 1555-VII-28an, Zestoan, Domingo Amilibia es- kutatzeko edo, Iturraldeko ondasunan errentan hartukribauaren aurrean zestoar hauek elkartu ziren: bate- ta bazeuden, maizterrei zuzenean kobratzeko.
tik Domingo Garratza, eta, bestetik, Maria Martinez
Maria Martinezek eta alabak (edo ondorengoek)
Lilikoa eta bere alaba Madalena Zuube.
hiru urtez jarraian errenta edo zerga ordaintzen ez baDomingok ama-alabei 80 dukat ordaindu zizkien, zuten, Domingok (edo ondorengoak) hipotekaturiko
eta betiko zentsua sortu zuen. Maria Martinezek eta ondasunak bereganatu egingo zituen konfiskatuta.
Madalenak (edo ondorengoek), urtero Domingo GaHipotekaturik zeuden ondasunak salgai jarri baino
rratzari (edo ondorengoei) 4 dukat (% 5a) ordaintzeko konpromisoa hartu zuten. Lehen ordainketa 9 egun lehenago ama-alabek berri emango zioten Do1556-VIII-15ean (abuztuko Andre Mariaren egunean) mingori, eta prezio berean Domingok erosteko lehentasuna edukiko zuen.
egingo zioten Domingori.

63. irudia. Akoako
Zuubegoiena (edo
Zubigoena).
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Maria Martinez Lilikoak eta Katalina Zuube alabak (edo oinordekoek) aipatutako ondasunak landuta
eta ondo zainduta edukiko zituzten.

Lekuko hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandade-alkatea, Esteban Eztiola semea,
eta Kristobal Erretzabal (ikus [XVI. m. (55-VII) 22]
agiria).

Ama-alabek bermeak eskaini zituzten Iturraldeko
ondasunen saneamenduaz. Ondasun haiek saltzen ba- 1555-VII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriziren, erosleak beti izango zuen betiko zentsua bere bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Grazian
baldintza guztiekin onartzeko eta zergak urtero or- Ezenarro (Grazia Altzolarats alargunaren ahalordeaz),
daintzeko betebeharra.
eta, bestetik, Joan Ganbara bere emazte Domenja
Arronarekin.
Maria Martinez Lilikoak eta Madalena Zuubek zin
egin zuten zentsu-agiriak zioena bete egingo zutela.
Grazia Altzolarats Pedro Ausoroetxearen alarguna
zen, eta Zestoako alkatearen aurrean auzia zuen Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal, eta Domenja senar-emazteekin, Grazianek ordezkaJoan Arano eta Domingo Erkizia (ikus [XVI. m. (55- tzen zuelarik.
VII) 27] agiria).
Auziko epaiaren arabera, senar-emazteek 6 dukat
-1555-XI-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eta auzi-gastuak ordaindu zizkioten Graziani, eta hobauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Domin- nek ordainagiria eman zien.
go Garratza, eta, bestetik, Gabriel Artzubiaga.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Domingok Gabrieli zela eta uhalak zituen zaldia 15 semea, Joan Olazabal eta Joanes Garratza (ikus [XVI.
dukatean saldu zion, bere akats guztiekin, eta Gabrielek m. (55-VII) 25] agiria).
zorra hurrengo zaldun-inaute egunean ordainduko zion.
- 1555-IX-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Mar- bauaren aurrean, Martin Arano eta Grazian Ezenarro
tin Indo probestuordea, Esteban Eztiola eskribaua eta azaldu ziren.
Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (55-XI) 15] agiria).
Martinek Graziani hurrengo Eguberri egunean 14
erreal ordainduko zizkion, jaka egin ziolako, eta oiha1.45. Domingo Amilibia eskribauaren,
la eta diruak eman zizkiolako.
Grazian Ezenarroren eta Antonio

Lizarraratsen agiriak

- 1555-VII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Domingo
Amilibia eskribaua eta bere emazte Domenja Perez
Lilikoa, eta, bestetik, Arroako Joan Urain gaztea.
Domingok eta emazteak Joan Urain gazteari mandoa erosi zioten bere akats guztiekin, eta prezioaren
azken 10 dukatak zorretan utzi zituzten. Ondorioz,
obligazio-agiria eman zioten Joan Uraini 10 dukat hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Gabriel Artzubiaga eta Joan Ganbara (ikus
[XVI. m. (55-IX) 23] agiria).
- 1555-VII-27an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Gabriel Artazubiaga azaldu zen.
Lehenago, 1554-X-9an, Zestoan, Martin Perez Artzubiagakoa, Pedro Altzolarats eta Grazian Etxeandia
arbitroek emandako epaiaren arabera, Antonio Lizarraratsek (Sevillan kalonje eta Zestoan bikario zenak)
26.557 marai zor zizkion.
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Antonio Lizarraratsek lehenbizi zorraren erdia ordaindu zion dirutan Grazian Etxeandiaren bidez. Bestalde, Grazian Etxeandiak 30 dukat ordaindu zizkion
Joan Otxoa Otamendikoari, Gabriel Artzubiagak egin
zion zorragatik. Horregatik Joan Otxoak bahituran
hartuta zeuzkan, Gabrielek emanda, Joan Perez Lilikoaren zilarrezko bi katilu.
Eta 26.557 marai osatzeko falta zena, Antonio Lizarraratsek Grazian Etxeandiaren bidez ordaindu zion.
Beraz, Gabriel Artzubiagak ordainagiria eman zion
Antonio Lizarraratsi, lekuko hauek izanik: Martin Akoa
(Pedro Akoaren seme ikaslea), Joan Lizaso tailugilea eta
Esteban Eztiola (ikus [XVI. m. (55-VII) 26] agiria).

alditan guztira 29 dukat eta 2 erreal maileguz eman zizkion. Maria Areitzaga andreak egun hartan obligazioagiria eman zion, zorra handik bi urtera ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Beraz, lehenago Maria andreak
egindako beste obligazio-agiriak aipatutako honetan
bilduta geratu ziren.
Maria Areitzaga andreak Maria Joangoren alde hipotekatu egin zuen Zumaian Itzurunen zuen mahastia, zorra ordaindu arte. Mahastiak mugakide hauek
zituen: Joan Lopez Sasiolakoaren mahastia, Maria
Lopez Dorrekoaren mahastia, bidea eta behe aldean
itsasoa. Maria Areitzaga andrea arduratuko zen ondasunen saneamenduaz.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubiaga eskribaua, Pedro Zubiaurre eta Joan Olazabal.
Blas Artazubiagak zin egin zuen Maria Areitzaga andrea
ezagutzen zuela (ikus [XVI. m. (55-VIII) 5] agiria).

1.46. Maria Areitzagaren, Migel Perez
Lilikoaren eta Domingo ArretxeEtxenagusiaren agiriak

- 1555-IX-12an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola
eskribauaren eta Joan Aranburu alkatearen aurrean,
bertako Migel Perez Lilikoa eta Migel Perez Idiakaizkoa eskribaua aurkeztu ziren. Hil berria zen eta Migel
Perez Lilikoa izandakoaren testamentu itxia ireki eta
irakur zezala eskatu zioten alkateari (ikus [XVI. m.
Lehenago Maria Joangok Maria Areitzagari zenbait (55-VIII) 9] agiria).

- 1555-VIII-6an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zumaiako Maria Areitzaga andrea (Domingo Agirreren
alarguna), eta, bestetik, Maria Joango Areitzaga (Fernando Plazakoaren alarguna).

64. irudia. Arroako
Areitzaga.
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Olano baserrian behi-aziendako 16 buru zeuden,
- 1555-VIII-21ean, Zestoako Lilin, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: ba- handi eta txiki. 71,5 dukat balio zuten. Beraz, ganatetik, Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua, duen balioa guztira 104 dukat eta 3 errealekoa zen.
eta, bestetik, Joan Martinez Baltzolakoa (Baltzola
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteetxearen jabea)
ban Eztiola semea eta Debako Kristobal Olaskoaga
Domingok Joan Martinezi honen Artzabaletako eta Domingo Ezenarro.
etxe berrian hormak eta lanak egin zizkion. Hurrenez
hurren izendaturiko San Joan Amilibia eta Domin- 1.47.2. Olano baserriaren errenta-kontratua
go Gaintza hargin-maisuek lan haiek 51,5 dukatean
balioetsi zituzten. Joan Martinezek Joan Perez Li- Olano baserrian, 1555-IX-13an, Esteban Eztiola eslikoaren andre Katalina Zabalari 8 dukat ordaindu kribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Marzizkiolako, 43,5 dukat Domingori hilabeteko epean tin Diaz Lilikoa nagusia, eta, bestetik, Madalena Zigaran maizterra. (Agiriak irailaren 13ko data ipintzen
ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
badu ere, urriaren 14koa delakoan gaude).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Martin Diaz Lilikoak Lasturko bere Olano basePerez Altzolaraskoa, San Joan Amilibia eta Domingo
Baltzola (Joan Martinez Baltzolakoaren semea) (ikus rria 4 urterako errentan eman zion Madalena Zigarani. Baserriak lurrak, soroak, baratzeak, sagastiak eta
[XVI. m. (55-VII) 12] agiria).
gaztainadiak zituen. Errenta aldia iraileko San Migel
1.47. Martin Diaz Lilikoaren eta Fernando egunean hasi zen.

Zubeltzuren tratu eta agiriak

Maizterrak nagusiari errenta gisa, urtero 6 anega gari
emango zizkion abuztuko Andre Mariaren egunean,
Eguberrietan kapoi parea, eta udan 5 gazta.

1.47.1. Martin Diazek Olano baserria errentan
- 1555-X-14an, Lasturko Olano baserrian, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Joan Ezenarro bertako maizterra, eta, bestetik,
Martin Diaz Lilikoa (Liliko maiorazkoaren jabea).

Olano baserrian zeuden ganaduak (behiak, ardiak,
ahuntzak, txerriak eta agian erleak) erdi bana haziko
zituen Madalena Zigaranek. Joan Ezenarrok utzi zituen ganadu haiek Olanon. 104 dukat eta 3 erreal baBertan Martin Diazenak ziren ganaduak balioeste- lio zuten, eta erdia (52 dukat eta 1,5 erreal) errenta
ko Martin Diazek Joan Martinez Akoakoa ikertzailea aldiaren amaieran ordainduko zuen Madalenak.
izendatu zuen, eta Joan Ezenarrok Joan Lopez LeiSagastietako sagarra Madalena Zigaranentzat
zaolakoa. Bi ikertzaileek zin egin zuten. Ondoren, ganadua aztertu eta beren erabakiaren berri eman zuten. izango zen. Honek urtean bitan aitzurtuko zituen sagarrondoak, eta bi urtez behin simaurtuko zituen.
Olano baserrian 32 arkume eta 19 ardi eta 2 ahari
Txerriak nola hazi eta gaztainaz nola baliatu ere
zeuden (12 dukat eta 0,5 erreal balio zuten). Baserrian ahuntz-aziendako 30 ahuntz (bi aker irendu) zehaztu zuten; baita Zigaranzarreko hariztietako
eta 8 antxume zeuden, eta 15 dukat ken erreala balio ezkurraz nola baliatu ere.
zuten. Haien hamarrenak eta hasikinak ordainduta
Baserriko maizterrari Debako Kontzejuan zegozzeuden. Txerri-aziendako 6 buru ere bazeuden: 2
txerrama, bi aketz eta 4 txerrikume (5 dukat eta 9 kion zergak Madalenak ordainduko zituen, eta nagusiari zegozkionak Joan Alos Amilibikoak.
erreal balio zuten).
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Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Zestoako Esteban Eztiola semea eta Joan Martinez
Akoakoa, eta Debako Kristobal Olaskoaga eta
Joan Lopez Leizaolakoa (ikus [XVI. m. (55-IX)
16] agiria).
1.47.3. Fernando Zubeltzuk alkateari egindako
eskea tutore izan zedin
- 1555-IX-30ean, Zestoan, Joan Olazabal alkatearen
eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Arrroako
Fernando Zubeltzu azaldu zen.
Fernandoren alaba Maria Zubeltzu lehenago Martin Lizarraratsekin ezkondu zen. Martin hau Maria
Perez Idiakaizkoaren semea zen. Maria Zubeltzuren
senar Martin Lizarrarats hil zenean, gero Martin Lizarrarats adingabea izango zena amaren sabelean zegoen, eta jaio zenean Maria Perez Idiakaizkoa (Martin aitaren ama) eta Joan Perez Lilikoa lehengusua
izan zituen tutore.
Ordurako, ordea, Maria Perez eta Joan Perez Lilikoa hilak ziren, eta Martin Lizarrarats haurrak 2 urte
eta 2 hilabete zituen, eta Maria Zubeltzu ama 20 urte
Olano baserrian erreteila egitea Martin Diaz Li- bete gabea zen.
likoaren kontura izango zen. Maizterrak ganadua salBeraz, Fernando Zubeltzuk eskea egin zion Zesdu baino 8 egun lehenago nagusiari jakinaraziko zion,
toako alkateari, Martin Lizarrarats adingabearen tutoeta honek erosteko lehentasuna izango zuen.
re izenda zezan.
Maizterrak soroetako hesi eta itxiturak egoera
Alkatea prest azaldu zen eskabidea onartzeko, baina
onean mantendu eta utziko zituen errenta aldiaren
amaieran. Martin Diazek idi parea utziko zion Ma- lehenago lekukoei testigantzak hartuko zizkien. Esdalenari baserriko lanetarako, erdi bana eduki zezan. karian lekuko hauek izan ziren: Domingo Baltzola,
Garraio-lanetarako noizbehinka baino ez zuen erabi- Jakobo Gesalaga eta Esteban Eztiola semea.
liko maizterrak.
1.47.4. Fernandok lekukoak aurkeztea eta hauen
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi al- testigantzak
deek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baseFernando Zubeltzu aitonak lekuko hauek aurkeztu
rrian jarraitzeko ala uzteko.
zituen: Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoa anaia, DeErrenta aldian Madalena hiltzen bazen, hildako bako Domingo Ruiz Goikoleakoa eta Zestoako Esteurtea iraileko San Migel egunera arte kontatuko zen ban Eztiola eskribaua. Alkateak hiruei zin eginarazi
zien egia aitortuko zutela.
errenta ordaintzeko.
65. irudia. Debako udaletxea.
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Joan Lopez Sasiolakoak 41 urte zituen. Fernando
Zubeltzu Martin Lizarrarats adingabearen legezko
aitona zen. Fernando Zubeltzuren eta emazte Maria
Zuatzolaren alaba zen Maria Zubeltzu, eta honen bataioan eta ezkontzan egona zen. Maria Zubeltzuk 19
urte inguru zituela zioen.

zuen, eta ahalordea eman zion haren ondasunak behar
bezala kudea zitzan.
Gero Maria Zubeltzu (adingabearen ama) azaldu
zen, eta 20 urte bete gabea izanik, onetsi egin zuen
bere aita Fernano Zubeltzu tutore izendatzea.

Domingo Ruiz Goikoleakoak 30 urte inguru ziAzkenean Fernando Zubeltzuk konpromisoa hartuen. Hark zioenez, Maria Zubeltzu (Martin Liza- tu zuen Joan Lopez Sasiolakoa fidatzaile eta anaia
rraratsen alarguna) zen Martin adingabearen ama eta fidantza hartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (55Fernando Zubeltzuren alaba. 19 urte zituen.
IX) 25] agiria).
Esteban Eztiola eskribauak, 60 bat urteko adinekoak, berdin erantzun zuen. Maria Zubeltzu 3 edo 4
urte lehenago ezkondu zen Martin Lizarraratsekin, 16
edo 17 urte zituela.

1.47.6. Martin Lizarrarats adingabearen
ondasunen inbentarioa

- 1555-X-4an, Zestoan, Joan Olazabal alkatearen, eta
Esteban Eztiola eta Martin Otxoa Ariztondokoa esOndoren alkatearen aurrean Fernando Zubeltzu aito- kribauen aurrean, Arroako Fernando Zubeltzu agertu
nak zin egin zuen adingabearen tutore-kargua zintzo eta zen (Martin Lizarrarats zenaren eta Maria Zubeltzuleial beteko zuela. Gainera, Fernando Zubeltzuk Zumaia- ren seme Martin Lizarrarats adingabearen aitona eta
ko Joan Lopez Sasiolakoa fidatzaile gisa aurkeztu zuen.
tutorea).
1.47.5. Joan Olazabal alkateak tutore Fernando
Zubeltzu izendatzea

Fernando Zubeltzuk eskea egin zion alkateari, Martin adingabearen ondasunen inbentarioa egiteko, Maria Fernandez Olazabalgoari zin eginarazi eta giltzak
Jarraian Joan Olazabal alkateak Martin Lizarrarats ekar zitzan. Maria Fernandezek zioenez, Maria Perez
adingabearen tutore Fernando Zubeltzu izendatu Idiakaizkoa hil zenean, Simon Arriaga batxiler eta

66. irudia. Itziarko
Zubeltzuzar.
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testamentu-betearazleak lau giltza eman zizkion, bai- do Sorazabal maizterrak 5 dukat ken 2 errealeko zona joandako irailaren 29an itzuli egin zituen. Fernando rra egin zion Maria Perez Idiakaizkoari. Horrez gain,
Zubeltzuk ez zituen giltzak jaso nahi, tutore izan arte. maizterrak 3 anega gari zor zizkion errentagatik.
Gero alkateak, giltza batekin altzifrezko kutxa ireki
eta inbentarioa egiten hasi ziren. Hauek ziren zeuden
gauzak: Maria Perez Idiakaizkoaren soineko beltza; 10
aulki; bisagradun mahaia eserlekuaz; eserleku-mahai
landua; alfonbra; Gurutzea; Martin Lizarrarats zenaren
kontu-liburua; 1504-XII-28an Martin Ibañez Amilibikoa eskribauaren aurrean egindako agiria; zilarrezko
txarroa; gatzontzia; zilarrezko 10 koilara; altzifrezko
kaxa; bolizko zigilua eta zilarrezkoa; belus beltzeko
soinekoa; zeta beltzezko jipoia; bi katilu urreztatu; hiru
kontu-liburu; eta beste hainbat arropa, tresna eta agiri.

Joan Perez Etxezarretakoak, bestalde, Martin Lizarrarats zenari 60 kintal burdina pletina zorretan utzi
zizkion. Domingo Amilibia eskribauak 70 kintal burdina mehe zorretan utzi zizkion Martin Lizarraratsi.
Adingabearena zen, halaber, Arroako Oribia baserria, bere lur eta basoekin. Joan Zugastirena izan zen
hariztia ere halaxe zen.
1.47.8. Martin adingabearen beste zenbait ondasun

Martin Lizarrarats adingabearena zen, lehen aita eta
Inbentarioa egiten urriaren 5ean (biharamunean) amona zenak Zestoako hiribilduan eduki zuten etxea,
jarraitu zuten. Hauek ziren zerrendaturiko gai ba- eta ondoko beste etxe zahar bat ere bai, Martin Lizatzuk: altzifrezko kaxa; aulki zahar handia; 2 suil; la- rrarats aita zenak erosi zuelako.
ratzak; burruntzia; zartagina; galdara; mahai biribila;
Flandesko mahaigaina zuen mahai luzea; eztainuzko
Zestoako hiribilduko bi orube ere Martin adingaplater eta edalontziak; eztainuzko 8 gopor; 6 taiel; lu- bearenak ziren, eta etxe nagusiaren aurrean zeuden.
rrezko platerak; mando zamaria; Napoliko idazmahai
landua; 2 argimutil; izara erabilia; burkoak, izarak eta
Lizarrarats azpian hormaz hesitako baratzea zeuohe-ehunak; 5 mahai-zapi handi; Holandako ohe-iza- kan, eta ondoan sagastia ere bai, ubide aldera. Zesra; zurezko mendi-ohea bere burdinekin; Portugalgo toako Aiakelun gaztainadia zeukan Martin adinga3 oinpeko; hainbat upel; etab.
beak. Getarian Lope Lizardik 112 dukat eta 6 erreal
zor zizkion, eta Martinek mahasti batzuk exekutatu
1.47.7. Martin Lizarrarats adingabearen baserri
egin zizkion.
eta onibarrak
Zestoako Agirre etxeaz eskubideak zituen, eta San
Egun hartan, Fernando Zubeltzuk eskatuta, alkatea- Joan Etorraren etxe ondoko orubeaz ere bai. Arretxe
ren aurrean Fernando Sorazabalek zin egin zuen egia aurrean, gainera, baratzea zuen, Domingo Arronarena
aitortuko zuela. Martin Lizarrarats adingabearena zen izana (ikus [XVI. m. (55-X) 7] agiria).
Arroako Zebainerreka baserria, eta bertan maizter zegoen Fernando Sorazabal. Honek adingabearen gana- 1.47.9. Maria Perez Idiakaizkoaren kodiziloak,
duak zituen, eta erdi bana hazten ari zen,
Fernando Zubeltzuren ahalordea eta ondasunen
jabetza
Hauek ziren Zebainerrekan zeuden ganaduak: behi-aziendako 13 buru; ardi-aziendako 11 buru; eta 5 - 1555-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauatxerri handi.
ren aurean, hauek elkartu ziren: batetik, Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribaua, eta, bestetik, Arroako FerMartin adingabearena zen Zebainerreka bere lur, nando Zubeltzu (Martin Lizarrarats adingabearen
sagasti eta gainerako ondasunekin. Gainera Fernan- tutorea).
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67. irudia. Arroako
Zugastiberri.

Adingabearen amona Maria Perez Idiakaizkoa lurren eta gaztainadiaren jabetza ere bereganatu zuen.
zenaren testamentua eta kodizilo bat Martin Otxoak Horretarako adar batzuk eta belar batzuk moztu zituen.
emanak zizkion Fernando Zubeltzuri, baina honek
geroagoko beste kodizilo batzuk ere eskatu zizkion.
Lekuko hauek izan ziren: Sebastian Zubiaurre eta FerMartin Otxoa Ariztondokoa prest azaldu zen kodizilo nando Olazabal medikua (ikus [XVI. m. (55-X) 8] agiria).
haiek emateko.
1.47.10. Fernando Zubeltzuren Beduako burdinak
Lekuko hauek izan ziren: Fernando Sorazabal,
Joan Zugasti eta Esteban Eztiola semea.
- 1555-X-7an, Zestoako Beduan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Arroako Fernando Zubeltzu agerOndoren, leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren tu zen, Martin Lizarrarats adingabearen tutore gisa.
bidez, Martin Lizarrarats adingabearen izenean, Fernando Zubeltzuk ahalordea eman zion Zestoako Grazian
Beduako Maria Perez Arronakoa alargunari jakinEzenarrori, adingabeak zeuzkan auzietan ordezka zezan. arazi zionez, Fernandok Maria Perez Idiakaizkoari
(adingabearen amona eta tutoreari) 80 kintal burdina
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, Este- barratan utzi zizkion. Maria Perez Idiakaizkoa hil zeban Eztiola semea eta Migel Artazubiaga.
lako, Fernando (adingabearen tutore gisa) lau bat egun
lehenago Beduara joan zen eta burdina haiek pilatuta
Egun berean, Zestoan, Fernando Zubeltzuk jakin- ikusi zituen, bere inbentarioan sartzeko moduan.
arazi zuenez, Martin Lizarrarats adingabearentzat
zenbait ondasunen jabetza bereganatu nahi zuen.
Egun hartan, ordea, burdina haiek bost zati eginda
Hauek ziren delako ondasunak: Agirre baserria bere eta lotuta zeuden, Beduatik eramateko moduan, baina
lur, soro eta abarrekin; Zestoako hiribilduko orubea Fernandok zioenez, bereak ziren burdina haiek. Beraz,
(bere hormekin); eta Arretxe aurreko baratzea.
errekerimendua egin zion Maria Perez Arronakoari.
Fernando Zubeltzu Agirre etxera sartu eta ateak itxi
Maria Perez Arronakoak zioenez, zati bakoitzaren areta ireki egin zituen, jabetza bere gain hartuz. Bertako dura zuenak emango zituen argibideak burdina haiei buruz.
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Lekuko honako hauek izan ziren: Esteban Eztiola
- 1555-X-29an, Zestoan, Liliko dorretxean, Estesemea, Joan Arbestain eta Joan Olazabal alkatea (ikus ban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Martin Diaz
[XVI. m. (55-X) 12] agiria).
Lilikoa jauna agertu zen.
1.47.11. Martin Diaz Lilikoaren ahalordeak
- 1555-X-11n, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Diaz Lilikoa (Joan Perez
Lilikoa anaia zenaren oinordekoa) azaldu zen.

Ahalordea eman zien Esteban Eztiola eskribauari, Esteban Eztiola semeari, Grazian Ezenarrori eta
Domingo Garratza zestoarrei. Martin Diazek zituen
auzietan ordezkatuko zuten.

Lekuko hauek izan ziren: Martin Indo probestuoErmuako eta Elgetako Andres Buztintzak 62 duka- rea, Joan Albizuri (Martin Diaz Lilikoaren morroia)
teko zorra egin zion Joan Perez Lilikoa anaia zenari, eta Domingo Ezenarro (Legoiagakoa) (ikus [XVI. m.
eta haiek kobra zitzan, Martin Diazek ahalordea eman (55-X) 35] agiria).
zion Zestoako Joan Ezenarrori.
-1555-XII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko honako hauek izan ziren: Migel Perez bauaren bidez, Martin Diaz Lilikoak ahalordea eman
Idiakaizkoa (Donostiako eskribaua), Joan Navesa? zien Zestoako Grazian Ezenarrori eta Arroako anaia
morroia eta Miguel Perez Lilikoa (Martin Diazen Joan Ezenarrori.
anaia).
Zestoako elizako benefizio eta epistolania soilagaJarraian, eskribau beraren aurrean, Martin Diaz tik (Martin Perezek zuenagatik) auzia izatea espero
Lilikoak ahalordea eman zion Burgosko Pedro de la zuten, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten MarTorre merkatari trapu-saltzaileari. Joan Perez Lilikoa tin Iruñeko apezpikuaren auzitegian eta auzitegi zibizenak, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren oinordekoa letan.
zelako, errege-pribilegioz eskubidea zuen Burgosko
hiriko alkabaletatik 60.000 marai urtero kobratzeko.
Lekuko hauek izan ziren: Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatua eskribaua, Migel Idiakaitz eta Esteban
Eskubide hura Martin Diazen eskuetara etorri zen, Eztiola semea (ikus [XVI. m. (55-XII) 5] agiria).
eta Pedro de la Torrek kobratuko zituen marai haiek
ahalordeaz Martin Diazentzat.
1.47.12. Joan Perez Etxezarretakoaren zorra
Lekuko hauek izan ziren: Migel Perez Idiakaizkoa Gero, leku berean eta eskribau beraren aurrean, Mareskribaua, Joan Navesa? morroia eta Esteban Eztiola tin Diaz Lilikoa aurkeztu zen.
semea.
Martin Diazek zioenez, Joan Perez EtxezarreOndoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, takoak eta Maria Ruiz Narruondokoa amak, Joan
Martin Diaz Lilikoak ahalordea eman zion Azpeitiko Perez Idiakaitz-Lilikoari (Martin Diazen aita zenari)
Joan Fortun Irarragari.
54 kintal eta 34 libra burdina pletina eta 72 dukateko
zorra egin zioten. 1526. urtean, abuztuan egin zioten
Ahalordearen bidez Joan Fortunek Burgosko Pedro zorra, Zumaiako Joan Perez Elorriagakoa eskribauade la Torreri 150.000 marai kobratuko zizkion Martin ren aurrean.
Diazentzat. Diru haiek Burgosko azken hiru edo lau
urteetako alkabaletatik zegozkion Martin Diazi erreGeroztik, Joan Perez Lilikoak (Martin Diazen
ge-pribilegioz (ikus [XVI. m. (55-X) 16] agiria).
anaiak) zorra ordaintzeko epea luzatu egin zien zor- 114 -
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68. irudia.
Aizarnazabalgo
Etxezarreta
industrialdea.

dunei, eta zorraren zati bat barkatu ere egin zien. 47 koa eta Migel Perez Lilikoa (Martin Diazen anaia).
kintal burdina eta 72 dukatekoa zen geratutako zorra.
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Joan Perez Etxezarretakoaren eta emazte Maria hauek elkartu ziren: Azkoitiko Martin Ibañez JausoRuiz Narruondokoaren seme eta oinordeko Joan Pe- rokoa eta Arroako Bizente Sorazu eta Migel Zulaika
rez Etxezarretakoa eskribauak, beste obligazio-agiri (Arroako Etxeberrikoa).
bat egin zion Joan Perez Lilikoari 1551-V-9an. Joan
Perez Etxezarretakoa Maria Sanz Jausorokoaren seObligazio-agiria eman zioten Martin Diaz Linarra zen.
likoari 44 dukat eta 7 erreal hurrengo Domu Santu
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zor hura
Joan Perez Lilikoak (Martin Diazen anaiak) bizi zela Maria Ruiz Narruondokoak eta Joan Perez Etxezarre83 dukat kobratu zituen (1 kintal = 17 erreal izanik) Ma- takoa seme eskribauak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
ria Sanz Jausorokoak emanda. Egun hartan, gainera lehenago egina zen (ikus [XVI. m. (55-X) 16] agiria).
Martin Diazek beste 17 dukat kobratu zituen.
1.47.13. Maria Sanz Jausorokoak Martin Diazi
Bestalde, Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoak, egindako ordainketa
Arroako Bizente Sorazuk eta Arroako Etxeberriko
Migel Zulaikak, bermatu egin zioten Martin Diazi - 1555-X-11n, Liliko errotetan, Debako partean, Esfalta ziren 44 dukat eta 7 erreal kobratzea.
teban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren:
batetik, Maria Sanz Jausorokoa (Joan Perez EtxezaOndorioz, Martin Diazek Maria Sanz Jauso- rretakoa eskribauaren alarguna), eta, bestetik, Arroako
rokoari eskubidea eta ahalordea eman zizkion Mar- Bizente Sorazu eta Migel Zulaika (Etxeberrikoa).
tin Diazek, zorra Narruondoko burdinola eta errotetatik kobra zezan.
Maria Sanzek obligazio-agiria eman zien beste
biei, 80 dukateko zorra hurrengo Eguberrietan orLekuko hauek izan ziren: Bergarako Bernaldino daintzeko konpromisoa hartuz. Egun hartan Maria
Perez Zabalakoa, Donostiako Migel Perez Idiakaiz- Sanzen izenean 17 dukat eman zizkioten Martin Diaz
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Martin Diaz, hain zuzen, Joan Perez Idiakaitz-LiLilikoari Bizentek eta Migelek, eta gainerakoa Andres Martinez Malleakoari edo Joan Ruiz Malleakoa likoa eta Maria Joanez Zuatzolakoa zenduen legezko
semea zen, Joan Perez Lilikoaren legezko anaia.
semeari eman zioten.
Anaia Joan Perez Lilikoa izan zen Liliko maiorazAgirian lekukoetako bi Esteban Eztiola semea eta
Joan Murgia izan ziren (ikus [XVI. m. (55-X) 18] agiria). ko eta jabe, baina hil egin zen. Joan Perez IdiakaitzLilikoa aitak bere testamentuan ahalmena eman zion
Joan Perez Lilikoa seme zaharrenari, legezko seme1.47.14. Martin Diazen ahalordea
alabarik gabe hiltzen bazen, oinordeko bere legezko
- 1555-X-13an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskri- anaietako bat izendatzeko.
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Martin
Liliko maiorazkoa bere gain hartzen zuen anaiak
Diaz Lilikoa (Liliko oinordeko eta jabea), eta, bestemaiorazkoaren baldintzak eta Joan Perez Lilikoak testatik, Joan Arano.
mentuan ezarritakoak onartu egin behar zituen. Gainera,
Martin Diazek ahalordea eman zion Joan Arano Donostiako Migel Perez Idiakaizkoa osaba eskribauak
zestoarrari, Ermua eta Elgetako biztanle zen Andres izendatutako pertsonarekin ezkondu beharko zuen.
Buztintzari 62 dukat harentzat kobra ziezazkion.
Martin Diazek Liliko maiorazkoa bereganatu eta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Migel Perez anaiaren testamentuan agindutakoa bete nahi ez baIdiakaizkoa (Donostiako eskribaua), Esteban Eztio- zuen, Migel Perez Lilikoa anaia izango zen oinordeko
la semea eta Miguel Perez Lilikoa (Martin Diazen
Martin Diazek, ordea, anaiaren testamentua
anaia) (ikus [XVI. m. (55-X) 19] agiria).
(1555-VIII-18koa, Esteban Eztiolaren aurrean ida1.47.15. Martin Diaz Lilikoak oinordetza onartzea tzia), behin eta berriz irakurri eta ulertu zuen, eta
oinordeko izatea onartu zuen. Gainera, Migel Perez
- 1555-X-13n, Zestoako Liliko dorretxean, Esteban Eztio- Idiakaizkoa osaba eskribauak izendatutako emakumearekin ezkonduko zen.
la eskribauaren aurrean Martin Diaz Lilikoa agertu zen.

69. irudia.
Ezenarrogoikoa.
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Ondoren Martin Diaz Lilikoak, 25 urte bete gabea eta dukatean Maria Perez Idiakaizkoari saldu zioten. 300
14 urte baino gehiagokoa zelako, zin egin zuen, testa- dukat Maria Perezek eman zizkien, eta 100 dukat ormentuko eta maiorzazkoko baldintza guztiak onartu eta daintzeko zeuden.
bete egingo zituela. Bermeak eskaini zituen horretarako.
Fernando Zubeltzuk zioenez, 100 dukat haiek
Agirian lekuko hauek izan ziren: Migel Perez Li- ordainduko zituzten, eta aldi berean baserriaren sallikoa, Joan Arano eta Esteban Eztiola semea (ikus menta-agiria eskribauak lekukoen aurrean egin be[XVI. m. (55-X) 20] agiria).
har zuen.
1.47.16. Grazian Ezenarrorekin Martin Diazek
egindako kontuak

Atxaran batxilerrak prestaturiko errekerimendua
aurkeztu zien Fernandok, eta edukia jakinarazi ere bai.

-1555-XI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Grazian eta San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (55-XI) 2]
Ezenarro, eta, bestetik, Martin Diaz Lilikoa.
agiria).
Grazian Ezenarrok eta Joan Perez Lilikoak (Martin
-1555-XI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriDiazen anaiak), hau hil zen arte, elkarrekin izandako bauaren aurrean Fernando Zugasti azaldu zen. Martin
kontuak ikertu zituzten. Ikerketak zioenez, Joan Perez- Lizarrarats adingabearen tutore gisa.
ek Graziani ez zion ezer zorretan utzi, eta Grazianek
ere ez Joan Perez Lilikoari.
Aurreko hilaren 4an eta 5ean Fernandok Martin
adingabearen ondasunen inbentarioa egin zuen, baina
Beraz, Grazianek eta Martin Diazek (Liliko oi- geroztik beste ondasun batzuk azaldu ziren, eta haiek
nordekoak) ordainagiria eman zioten elkarri. Lekuko ere inbentarioan sartu nahi zituen.
zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Esteban
Eztiola semea, eta Migel? Urbieta (ikus [XVI. m. (55Arroako Joan Perez Areitzagakoak 11 dukat eta
XI) 16] agiria).
3,25 erreal zor zizkion Martini, eta hura ere inbentarioan jaso zuten. Horrez gain, Martin Lizarrarats aita
1.47.17. Fernando Zubeltzuren errekerimendua,
zenaren Jorje esklabo beltza 60 dukatean Joan Perez
inbentarioa osatzea eta ordainagiria
Lilikoari saldu zion, baina Joan Perezek ez zion ordaindu, eta hura ere inbentariora sartu zuten. Azkenik,
-1555-XI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Aizarnako Etxeberriko ondasunen gainean San Joan
aurrean hauek agertu ziren: batetik, Fernando Zubel- Idiakaitz batxiler zenari, fidatzaile Joan Lizaso izanik,
tzu, eta, bestetik, Saiazko Joan Agote eta Zumaiako ezarritako zentsua idatzi zuten inbentarioan.
Domingo Aizarnazabal.
Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo Ibañez
Fernando, hain zuzen, Martin Lizarrarats adinga- Larangakoa (Mutrikuko eskribaua) eta Esteban Eztiobearen tutore zen. Martin adingabea, berriz, Maria la semea (ikus [XVI. m. (55-XI) 20] agiria).
Perez Idiakaizkoa amona eta Martin Lizarrarats aita
zenduen oinordeko unibertsala zen. Adingabeak ama
-1555-XI-30an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaria Zubeltzu zuen.
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Fernando Zubeltzu (Martin Lizarrarats adingabearen tutoFernandok aitortu zuenez, Joan Agotek eta Do- rea), eta, bestetik, Zestoako elizako Ana Artiga serora
mingo Aizarnazabalek Aizarnazabal baserria 400 eta Maria Txiriboga zerbitzaria).
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Martin Lizarrarats adingabearen Maria Perez
Idiakaizkoa amona zenak, agindu batzuk utzi zizkion testamentuan. Ana Artiga serorak lanak egin
zizkion elizan Martin Lizarrarats (adingabearen
aita zena) hil zenean. Horregatik Fernando Zubeltzuk 2 dukat eman zizkion, eta urte hartan egin beharreko lanengatik beste 2 dukat. Toledoko oihalaz egindako soinekoa (6 dukat balio zuena) eman
zion denagatik Fernandok Anari. Honek ordainagiria eman zion.

1556. urtean, Arroako kofradien egunean gaztanbera bat emango zion Joan Perezi, eta abuztuan beste
gaztanbera bat.
Domingo Larretxek ezingo zuen zuhaitzik moztu
(ez eta adarrik ere) Joan Perezen baimenik gabe. Nagusiak eta maizterrak Igarategin ganaduak ipini eta
erdi bana haziko zituen Domingok, eta bere erruz sortutako kalteak ordaindu egin beharko zituen.

Domingok Igarategin txerri parea eduki ahal izanOndoren Fernando Zubeltzuk Maria Perez Idiakaiz- go zuen Joan Perezen parterik gabe, baina bi txerri
koaren Maria Txiriboga zerbitzariari lumadun ohe- baino gehiago baziren, nagusiarentzat erdi bana haestalkia eman zion, egin zituen lanengatik. Honek ere ziko zituen. Domingo Larretxek bere ganaduren bat
saltzerik nahi bazuen, erosteko lehentasuna Joan Peordainagiria eman zion Fernandori.
rezek izango zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Joan Perezek lehen urtean Igarategiko gaztaina
Gregorio Elizalde eta Joan Arano (ikjus [XVI. m. (55neurtuta emango zion Domingori, eta errenta aldiko
XI) 21] agiria).
azken urtean Domingok beste horrenbeste gaztaina
1.48. Joan Perez Areitzagakoaren, Grazia itzuli beharko zion nagusiari.

Aranoren eta Santuru Erretenen agiriak

1555. urtean Domingok sagarrik jasoko ez zue- 1555-VIII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- lako, errenta aldiko azken urtean jasoko zuen. Dominbauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako gok urtean bitan aitzurtuko zituen sagarrondoak, eta
Joan Perez Areitzagakoa nagusia, eta, bestetik, Do- bi urtetik behin simaurtuko zituen.
mingo Larretxe maizterra.
Joan Perezek ordainduko zituen Igarategiri zegozJoan Perezek Domingo Larretxeri Arroako Igarate- kion Kontzeju-zergak, etxearen erreteilak eta basegi baserria errentan eman zion 5 urterako. Errenta al- rrian hildakoen urteurrenak. Joan Perezek Domingori
dia hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen. urtero idi parea hiru egunez utziko zion, lurrak lantzeko eta laborea ereiteko.
Domingok errentan hartu zuen Igarategi etxea,
Igarategiko erlauntzak Joan Perezenak ziren, baietxe ondoko etxetxoa, ondoan gorago zegoen ganadutegia, ganaduak, etxeko lurrak, sagastiak, gaztai- na Domingo Larretxek zainduko zituen. Joan Perezek
nadia, soroak, etab. Errenta-kontratutik kanpo gera- basoko eta mintegietako sagar-landareak aldatzen batu ziren Igarategiko basoak eta ganadutegian zegoen zituen, Joan Perezek ordainduko zizkion.
sukaldea edo gela.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi
Domingo Larretxek urtero urrezko 6 dukat ordain- aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baduko zizkion errenta gisa: 3 dukat maiatzaren 1ean eta serrian jarraitzeko ala uzteko. Abisurik ez bazegoen,
beste 3 dukat iraileko San Migel egunean. Lehen Egu- errenta aldia beste urtebetez luzatuko zen.
berrietan kapoi bat ere emango zion maizterrak naguKontratuan lekuko hauek izan ziren: Arroako Marsiari, eta beste lau urteetan urtero kapoia eta oiloa.
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tin Akertza, eta Zestoako Martin Ipintza eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (55-VIII) 16] agiria).

Marina Arano Azpeitiko Beltran Ugarte eskribauaren emaztea zen, eta Graziari herentziaz zegokion zatiaren prezioa ordaindu egin zion. Beraz,
-1555-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Graziak Marinari eskubidea eta ahalordea eman zizren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Fernando kion haren zatia beregana zezan. Grazia Aranok ez
Zubeltzu (Martin Lizarrarats adingabearen tutorea), zuen saldutako bere ondasunen saneamendua egiteko konpromisorik hartu.
eta, bestetik, Arroako Joan Perez Areitzagakoa.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
Martin adingabearen amona Maria Perez Idiakaizkoari Joan Perezek lehenago basoa erosi zion, eta 11 apaiza, Joan Ezenarro eta Esteban Eztiola semea (ikus
dukat eta 3,25 erreal zorretan utzi zizkion. Maria Pe- [XVI. m. (55-VIII) 17] agiria).
rez Idiakaizkoak bere testamentuan 13 dukat zor zizkiola esan arren, kontuak eginda zorra 11 dukat eta
- 1555-VIII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri3,25 errealekoa zela erabaki zuten.
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Itziarko
Santuru Erreten, eta, bestetik, Zestoako Pedro ZuKopuru hura hurrengo Eguberrietan ordaintzeko biaurre.
konpromisoaz, Joan Perez Areitzagakoak obligazioagiria eman zien Fernandori eta Martin adingabeari.
Santuruk eta Pedrok auzia zuten Gipuzkoako korrejidorearen aurrean, Pedroren anaia Martin ZubiauLekuko honako hauek izan ziren: Gabriel Artzu- rre zenak 25 dukateko zorra utzi ziolako. Eskribau
biaga, Domingo Garratza eta Esteban Eztiola semea aurrean egindako obligazio-agiria zeukan Santuruk.
(ikus [XVI. m. (55-XI) 4] agiria).
Pedro Zubiaurrek zioenez, ordea, Martin anai ze- 1555-VIII-27an, Zestoako errebalean, Esteban nak diru haiek ez zituen jaso, eta gaixotu ondoren hil
Eztiola eskribauaren aurrean Grazia Arano eta ahizpa aurretik egindako testamentuan ez zituen aipatu ere
egin. Gainera, bizi zelarik Martinek Zubiaurre etxean
Marina Arano azaldu ziren.
zuen partea saldu egin zuen.
Grazia Arano, Domingo Arano eta Marina Arano,
Hala ere, bi aldeek, auziak eta gastuak saihesteahain zuzen, Martin Arano eta Maria Erramun guraso zenduen seme-alabak ziren. Martin aitak bere tes- rren, beren desadostasunak arbitro epaileen esku uztamentuan azaldu zuenez, bere gurasoak Txoaneki tea erabaki zuten. Haiek emandako epaia bi aldeek
Iriondo eta Maria Perez ziren, eta Nafarroako Aranon beteko zuten. Bestela 20.000 maraiko isuna ordainetxea utzi zien, Butron abadearen aurrean egindako duko zuen epaia betetzen ez zuenak.
testamentuaren arabera.
Santuru Erretenek Zestoako Joan Fernandez OlaGeroztik, ordea, Aranoko etxea Maria Martinezek zabalgoa lizentziatua izendatu zuen arbitro, eta Pedro
(Domingo Aranoren emazteak) okupatuta zeukan. Do- Zubiaurrek Joanes Garratza apaiza. Bi arbitroak ados
mingoren gurasoek 12 dukateko zorra egin eta Domin- jartzen ez baziren, hirugarren arbitroa izendatu ahalko
zuten. Arbitroek epaia 20 eguneko epean emango zugok 5,5 dukat ordaindu zizkion Domingo Ararateri?.
ten, baina epea luzatzerik izango zuten.
Martin Arano zenak bere testamentuan oinordeko
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan IbaGrazia Arano, Domingo Arano eta Marina Arano seme-alabak izendatu zituen, eta Graziari herenaren eta ñez Zubiaurrekoa, Esteban Eztiola semea eta Joan
Arano (ikus [XVI. m. (55-VIII) 18] agiria).
bostenaren hobekuntza eman zion.
- 119 -

XIX ZESTOA XVI. MENDEAN (1555)

70. irudia. Aizarnako
Arano.

1.49. Bartolome Etxaberen eta Domingo
Arlauretaren tratu eta agiriak

ren: batetik, Zumaiako Domingo Arlaureta eta emazte Domenja Ondalde, eta, bestetik, Errezilgo Martin
Ruiz Errekondokoa (Bekolako olagizona).

- 1555-VIII-31n, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren:
Domingo Arlauretak bere koinatu Joan OndaldeErrezilgo Martin Ruiz Errekondokoa (Altzolarasko ren ahalordea zuen, eta Joan zen, hain zuzen, Ondalde
Bekolako olagizona), Joan Urbieta eta Bartolome baserriaren jabea.
Etxabe suhia.
Domingok Martin Ruizi Ondaldeko basoak saldu
Joan Urbietak zioenez, bere alaba Maria Joango zizkion, bertan 200 karga ikatz egiteko. Horretarako
Urbietarekin Bartolome Etxabe ezkondu zenean, do- basoak Martin Arano “Motza” goitizenekoak eta Dohaintzan emandako ondasunen gozamenaren erdia mingo Indok ikertu eta balioetsi zituzten. Ikatza egiteJoanentzat bizialdirako geratu zen.
ko zuhaitzen adarrak eta lepatutako zuhaitz-zatia erabiliko zituen Martin Ruizek, eta 8 haritzen enborrak
Joan Urbietak jakinarazi zuenez, ordea, Barto- ere bai.
lomek Martin Ruizi isilpean Urbietako basoak saldu egin zizkion, eta salmenta haren aurkako erreMartin Ruizek hurrengo San Migel egunetik hasita
kerimendua egin zien. Basoetako txara, gaztai- urtebete izango zuen egurrak bildu eta ikatza egitenondo eta gainerako egurretan Joan Urbietak zuen ko. Martin Ruizek erreala ordaindu zion orduantxe
aginpidea.
Domingo Arlauretari karga ikatza egiteko behar zen
egurragatik (200 erreal guztira). Domingo arduratuko
Errekerimenduan lekuko Grazian Etxeandia, Blas zen saldutako basoen saneamenduaz, eta fidatzaile
Artazubiaga eta beste zenbait izan ziren (ikus [XVI. Zestoako Joan Kortazar aurkeztu zuen.
m. (55-VIII) 23] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Bartolome Etxabe, Pe- 1555-IX-3an, Zestoako Urbietako Goikoetxetan, dro Ausoroetxea eta Martin Arano (ikus [XVI. m.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu zi- (55-IX) 2] agiria).
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1.50. Maria Martin Uztaetaren, Ana
Uzkangaren eta Joan Olidenen agiriak

zituzten. Migel Epelolak ordura arte zuzenbidez zegokion guztia ordaindu zion Anari umeen mantenurako.
Anak ordura arteko guztiaren ordainagiria eman zion.

- 1555-IX-8an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Aiako Joan
Egun hartan, gainera, Martin Epelolak beste 12
Legarrola maisua, eta, bestetik, Aiako Maria Martin dukat epeka ordaintzea agindu zion. Hantxe bertan 4
Uztaeta.
dukat eman zizkion, eta gainerako 8 dukatak epeka
ordainduko zizkion: 2 dukat urtebete barru emango
Joan Legarrolak Aiako Joan Migel Etxenagusiare- zizkion, 3 dukat bi urte barru eta azken 3 dukatak hiru
kin zuen auzian, epaileak kondenatu egin zuen Joan urte barru.
Migel hari 18 edo 19 erreal ordaintzera. Maria Martinek segurtatu egin zion Joan Legarrolari diru haiek
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako
kobratzea, eta honek eskubidea eta ahalordea eman Domingo Liazasoro eta Joan Olaskoaga, eta Zestoako
zizkion Maria Martini, gero zor hura Joan Migel Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (55-IX) 5] agiria).
Etxenagusiari kobra ziezaion.
- 1555-IX-9an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Ga- ren aurrean Zarauzko Grazian Lete eta Joan Oliden
briel Artzubiaga, Azpeitiko Martin Fernandez jostu- elkartu ziren.
na eta Debako Pedro Aziro (ikus [XVI. m. (55-IX) 4]
agiria).
Elkarren artean izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Joanek Graziani 25 dukat ordaindu zizkio- 1555-IX-9an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- lako, Grazianek ordainagiria eman zion.
ren aurrean Zumaiako Ana Uzkanga eta Migel Epelola agertu ziren.
Lekuko hauek izan ziren: Debako Fernando Zubeltzu eta Joan Sorarte, eta Zestoako Esteban Eztiola
Ana birjina zela, Migelekin sexu-harremanak izan zi- semea eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandade-alkatuen, eta geroztik San Joan eta Maria seme-alabak izan tea (ikus [XVI. m. (55-IX) 6] agiria).

71. irudia. Oliden eta
Olidenaundi.
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1.51. Maria Arrazolaren, Maria Aniza
Hauek ziren ahalordea jasotaoak: Grazian EtxeanLasaoren eta Maria Goienetxearen agiriak dia, Grazian Ezenarro, Domingo Armendia (Maria

Anizaren semea) eta Gipuzkoako korrejimenduko lau
- 1555-IX-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- prokuradore (Andres Martinez Aroztegikoa, Pedro
Fernandez Laspiurkoa, Pedro Gartzia Salzedokoa eta
ren aurrean Maria Arrazola agertu zen.
Pedro Lezeta).
Maria, hain zuzen, Joan Arrona zenarekin izanAhalordea zutenak ordezkari izango ziren Maria
dako Joaniko Arrona seme adingabearen tutore zen,
eta ahalordea eman zien Zestoako Grazian Ezenarro- Anizak zituen auzietan.
ri eta Gipuzkoako korrejimenduko sei prokuradoreri.
Hauek ziren prokuradoreak: Pedro Fernandez LasLekuko hauek izan ziren: Petri Sara teilagina, Espiurkoa, Andres Martinez Aroztegikoa, Martin Mar- teban Luberriaga eta Anton Akertza? (ikus [XVI. m.
tinez Jauregikoa, Pedro Lezeta, Jeronimo Ataga eta (55-IX) 17] agiria).
Pedro Gartzia Salzedokoa.
- 1555-IX-23an, Arroako Irao baserrian, Esteban
Maria Arrazolak Valladolidko Kantzelaritzan bere Eztiola eskribauaren aurrean, hauek bildu ziren: basemearen aldeko gutun betearazlea eta epaiak lortu tetik, Maria Goienetxea alarguna (Kristobal Goienezituen, eta haiek ziotena betearazi egingo zuten ahal- txea semearen ordezkari ere izanik), Domenja Ermua
ordea zutenek.
(Kristobalen emaztea) eta Zumaiako Joan Urzuriaga,
eta, bestetik, Esteban Luberriaga eta ama Maria Perez
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola Olidengoa (Joan Goienetxea zenaren amona).
semea, Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandade-alkatea,
eta San Joan Amilibia (ikus [XVI. m.(55-IX) 8] agiria).
Bi aldeek auzia zuten korrejidorearen aurrean; izan
ere, Maria Goienetxeak eta Domenja Ermuak ziote- 1555-IX-14an, Arroan, Joan Armendiaren Maria nez, Joan Goienetxea zenaren oinordekoa Kristobal
Aniza Lasao emazteak, Esteban Eztiola eskribauaren Goienetxea zen, eta hark utzitako ondasunak jaso
behar zituen, Joan 16 urte baino gehiagorekin hil zebidez ahalordea eman zien zenbaiti.

72. irudia. Aizarnako
Etxegarai.
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lako, nahiz eta testamentuan oinordeko Maria Perez
Olidengoa izendatuta utzi zuen.
Kristobal Goienetxea eta Maria Lopeitza Luberriaga ezkondu zirenean, kontratuan ezkontza semealabarik gabe hausten bazen ondasunak jatorrizko enborrera itzultzea agintzen zen.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal, Martin Perez Artzubiagakoa eta Martin Arbestain (ikus [XVI. m. (55-X) 4] agiria).
- 1555-X-5ean, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Aizarnako
San Joan Etxegarai, eta, bestetik, Madalena Sastarrain
(Joan Arbestainen alarguna).

Maria Perez Olidengoak eta Esteban Luberriagak
ziotenez, Joan Goienetxearen testamentua bete beSan Joanek Madalenari obligazio-agiria eman
har zen, eta Maria Perez amona zen oinordeko uni- zion, hurrengo ekaineko San Joan egunean 2 dukatebertsala.
ko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Une hartan bi aleek beren auzia eten egin zuten, eta
arazoa arbitro epaileen esku utzi zuten. Esteban Luberriagak eta Maria Perezek Pedro Altzolarats izendatu
zuten arbitro, eta Maria Goienetxeak eta Domenja Ermuak Zumaiako Joan Arbestain eskribaua (eta hark
nahi ez bazuen Antonio Oikina).

Lekuko honako hauek izan ziren: Simon Arrriaga
batxiler eta apaiza, Martin Perez Artzubiagakoa eta
Joan Zugasti (Zumaia eta Zestoakoak) (ikus [XVI. m.
(55-X) 9] agiria).
- 1555-X-11n, Zestoako, Esteban Eztiola eskribauaren bidez San Joan Etxegaraik ahalordea eman
zion Margarita Zuuberi.

15 eguneko epean emango zuten epaia, baina epea
behin eta berriz luzatu ahal izango zuten. Bi aldeek
beteko zuten arbitroen epaia. Bestela 100 dukateko
Domingo Amilibiaren seme Domingo Amilibia tiisuna ordainduko zuen obeditzen ez zuen aldeak.
ratzaile edo ijezleak, 2,5 dukat zor zizkion San Joan
Etxegarairi, baina zor hura San Joani Margarita ZuBi arbitroak ados jartzen ez baziren, hirugarren hubek ordaindu ziolako, hark honi ordainagiria eta
arbitroa hautatu ahal izango zuten. Lekuko arroar ahalordea eman zizkion, 2,5 dukatak Domingo Amilihauek izan ziren: Pedro Leizaola, Martin Diaz Er- biari kobra ziezazkion.
mukoa eta Gregorio Igartza (ikus [XVI. m. (55-IX)
22] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, Esteban Eztiola semea eta Joan Ganbara (ikus [XVI. m.
(55-X) 17] agiria).
1.52. Joan Agoteren eta San Joan

Etxegarairen agiriak

1.53. Esteban Luberriagaren tratu eta
- 1555-X-2an, Ibañarrietan, Zestoako partean, Mar- agiriak
tin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek
agertu ziren: batetik, Zarauzko Joan Agote, eta, bestetik, Aizarnazabalgo Domingo Arlaureta koinatua.

- 1555-X-20an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Debako Pedro
Abaro errementaria, Ibañarrietan bizi zena, eta, besteLehenago Zumaiako Joan Fernandez Arbestain- tik, Arroako Esteban Luberriaga.
goa eskribauaren aurrean arbitro epaileek Joan Agote
kondenatu egin zuten 20 dukat Domingori ordaintzeEstebanek Pedrori 11,5 dukateko zorra eta 2 dukatera. Joanek zorra egun hartan ordaindu zuelako, Do- ko auzi-gastuak egin zizkion, eta Pedrok ondasunak
mingok ordainagiria eman zion.
exekutatu egin zizkion Estebani.
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Gero, ordea, Esteban Luberriagak zorra eta auziMaria Perez Olidengoaren eta seme Esteban Lubegastuak ordaindu egin zizkion Pedro Abarori, eta ho- rriagaren iritziz, doteko ondasunak haiek jaso behar
nek ordainagiria eman zion.
zituzten. Bestalde, Maria Goienetxeak eta Domenja
Ermuak beretzat nahi zuten dotea.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Ezenarro
eta Esteban Eztiola semea, ferrak eta burdineria egiten
Auzia arbitro epaileen esku utzia zuten, baina
zituen Pedro Iturguren mallukaria, eta Arroako Etxebe- haiek, epea igaro arren, ez zuten epairik eman. Berriko Migel Zulaika (ikus [XVI. m. (55-X) 26] agiria).
raz, konpromiso hura bertan behera utzi eta beste
bat adostu zuten. Maria Goienetxeak eta Domenja
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren Ermuak (honek bere senar Kristobal Goienetxea oraurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako Etxebe- dezkatuz), Zumaiako Joan Fernandez Arbestaingoa
rriko Migel Zulaika, eta, bestetik, Arroako Esteban eskribaua hautatu zuten arbitro. Maria Perez Olidengoak eta Esteban Luberriagak Zestoako Pedro AltzoLuberriaga.
larats izendatu zuten arbitro.
Esteban Luberriagak Migeli maileguz 13 dukat
Bi aldeek beteko zituzten arbitroen agindu eta
hartu zizkion, interesik ordaindu gabe, eta zor hura
hurrengo Domu Santu egunean ordaintzeko konpro- epaiak. Bi arbitroak ados jartzen ez baziren, Arroako
misoaz, obligazio-agiria eman zion. Estebanek hipo- Joan Sorazu bikarioa izango zen hirugarren arbitro
tekatu egin zuen bere mandar gaztainkara, zor osoa epailea. Arbitroek 15 eguneko epea zuten epaia emateko, baina epea luzatu ahal izango zuten. Epaia beteordaintzen zuen arte.
tzen ez zuen aldeak 50.000 maraiko isuna ordainduko
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Este- zuen: erdia errege-altxortegiarentzat, eta beste erdia
ban Eztiola semea eta Grazian Ezenarro, eta Debako alde obeditzailearentzat.
Pedro Abaro (Ibañarrietan errementari zebilena) (ikus
Maria Goienetxeak eta Domenja Ermuak Zu[XVI. m. (55-X) 27] agiria).
maiako Joan Urzuriaga aurkeztu zuten beren fida-1555-XI-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tzaile gisa. Mariak eta Domenjak konpromisoa hartu
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria zuten fidatzailea konpromiso hartatik onik eta kalterik
Perez Olidengoa eta Esteban Luberriaga semea, eta, gabe ateratzeko.
bestetik, Maria Goienetxea eta Domenja Ermua.
Agirian lekukoetako bi hauek izan ziren: Debako
Maria Perez Olidengoa Joan Martinez Luberria- Joan Ugarte apaiza eta Zumaiako Tomas Sasiola apaigakoaren alarguna zen, Joan Goienetxea zenaren amo- za (ikus [XVI. m. (55-XI) 11] agiria).
na. Joan Goienetxea zena, Kristobal Goienetxearen eta
Lopeitza Luberriaga emazte zenaren semea zen.
1.54. Gabriel Artzubiagaren, Maria

Fernandez Igartzakoaren eta Petri
Bestalde, Maria Goienetxea Joan Goienetxea zena- Sararen agiriak

ren amona zen, eta Domenja Ermua Kristobal Goienetxearen emaztea eta ordezkaria.
- 1555-X-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Gabriel Artzubiaga eta emazte Maria Joanez
Bi aldeek desadostasunak zituzten Lopeitza Luberria- Lizarraraskoa agertu ziren.
gak, Joan Goienetxea zenarekin ezkondu zenean, Kristobal Goienetxeari eta honen ama Maria Goienetxeari
Ahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejimenemandako dotea itzuli eta jaso behar zuenari buruz.
duko prokuradore hauei: Andres Martinez Arozte- 124 -
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73. irudia. Arroako
Igartzaundi.

gikoari, Jeronimo Atxagari, Joan Elduari, Pedro Leizetari, Pedro Gartzia Salzedokoari eta Pedro Fernandez Laspiurkoari. Gabrielek eta emazteak auzia zuten
korrejimenduan Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuarekin, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zituzten.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Martin Acosta harakina, Esteban Eztiola semea eta Migel Artazubiaga (ikus [XVI. m. (55-X) 29] agiria).
-1555-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Gabriel Artzubiagak eskea egin zion
Joan Olazabal alkateari.

zela. Graziana Zabala zenaren legezko semea zela ere
jakinarazi behar zuen.
Esteban Eztiola eta Grazian Ezenarro izan ziren
lekuko.
Ondoren, Grazian Artzubiagak lekuko zestoar
hauek aurkeztu zizkion alkateari: Domingo Amilibia
eskribaua, San Joan Amilibia eta Martin Indo.
Jarraian, alkatearen aurrean, lekukoek zin egin zuten egia aitortuko zutela.

Galderei lehenbizi Domingo Amilibia eskribauak
erantzun zien. Gabrielen legezko gurasoak Kristobal
Gabrielen aita Kristobal Artzubiaga eskribaua zen, Artzubiaga eta Graziana Zabala zena ziren, eta Maeta bere eskribau-ofizioa Gabriel Artzubiaga semea- ria Joanez Lizarraraskoa zuen emaztea. Bere aitareren esku utzi nahi zuen. Horretarako Gabrielek errege- kin eta emaztearekin Zestoan bizi zen. 100.000 marai
erreginei eta haien Kontseilukoei eskea egingo zien baino gehiagoko onibarrak zituen Zestoan eta ingulekukoen testigantzak aurkeztuz. Zestoako biztanlea ruan. Legezko semea zen, kaparea, eta ez erretakoen
eta ondasunetan 50.000 marai baino gehiago zituena edo adiskidetuen seme edo biloba. 30 bat urteko adina
zuen. Pertsona egokia zen eskribau, notario eta Zeszela frogatu behar zuen.
toako erroldakoa izateko.
Gabriel Artzubiagak beste hauek ere frogatu behar
Hurrengo San Joan Amilibiak berdintsu erantzun
zituen: erretakoen edota adiskidetutakoen seme edo
biloba ez zela, kaparea zela, 25 urte baino gehiago zien galderei. Graziana Zabalaren aita Domingo Zazituela eta eskribau izateko pertsona trebea eta egokia bala ere aipatu zuen.
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Azkenik, Martin Indok era beretsuan erantzun zien
galderei.
Ondoren Joan Olazabal alkateak, bere aginpidea
erabiliz, agindua eman zion Esteban Eztiola eskribauari, haren guztiaren kopia edo kopiak Gabriel Artzubiagari eman ziezazkion. Esteban Eztiola semea
eta Grazian Ezenarro izan ziren lekuko (ikus [XVI.
m. (55-XI) 12] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Grazian Ezenarro eta Migel Lazkano (ikus
[XVI. m. (55-X) 31] agiria).

1.55. Joan Olanoren, Esteban Eztiolaren
eta Antso Andaren agiriak
Ustez 1555-X-29an, eta ustez Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Olanok eskea egin zion Liliko Katalina Zabala andreari.

- 1555-X-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Maria Fernandez Igartzakoa
Alonso izeneko bati oihalak ekarraraz zizkioten,
alarguna aurkeztu zen.
eta haien balioa (304 erreal edo 28 dukat ken 4 errealekoa) ordain zezala eskatu zion Joan Olanok andreari
Ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko (ikus [XVI. m. (55-X) 38] agiria).
prokuradore hauei: Andres Martinez Aroztegikoari,
Pedro Gartzia Salzedokoari, Pedro Fernandez LasUstez 1555-X-29an, eta ustez Zestoan, Liliko etxepiurkoari, Joan Elduari eta Pedro Leizetari.
koek egin zituzten gastuen zerrenda eman zioten Esteban Eztiola eskribauari.
Domingo Ariztondok eta alaba Grazia Ariztondok dei egin zioten Maria Fernandezi korrejidorearen
Honako hauei egin zitzaizkien ordainketak: Zanauzitegian aurkez zedin, eta ahalordea zutenek or- dategi lizentziatuari, Joan Ezenarrori (Salamancara
dezkatuko zuten.
joan zedin), Domingo Amilibiari (Azkoitira joateko),
Artigako serorari, Katalina Perezi, Joan Martinez
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Arretxekoari, Martin Diazi, Joan Martinez Akoakoari,
Eztiola semea, Grazian Ezenarro eta Migel Altuna Martin Mendiolari, Joango Ezenarrori (ezpata Lerina
(ikus [XVI. m. (55-X) 30] agiria).
eramateko), eta abarri.
- 1555-X-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriGuztira 24 dukat eta 2 errealekoa zen egindako
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Fran- gastua (ikus [XVI. m. (55-X) 39] agiria).
tziako Lapurdiko Joanes Zugarriaga (Martin Zugarriaga zenaren anaia), eta, bestetik, Arroako Petri Sara
Ustez 1555-X-29an, Valentziako Antso Andari
teilagina.
Rodrigo Calderonentzat ateratako mailegua 441.000
maraikoa zen.
Petri teilaginak 3 dukat ken 2 errealeko zorra
egin zion Martin Zugarriagari (honek egindako
Hortik Domingo Garratzak 7.346 erreal kobratu
lanengatik), eta egun hartan ordaindu zion Joanes zituen, eta beste 97 erreal eta 19 marai ere bai. Joan
anaiari. Martinen testamentuan 4 dukateko zorra Oruca? jaunak 500 dukat hartu zituen; baita 500 erreal
aipatzen bazen ere, kontuak eginda 3 dukat ken 2 ere, Claudio Grillet eta Joan Fernandez de Paredesen
errealekoa zen.
bidez.
Joanes Zugarriagak fidatzaile Zestoako Urbietako
Mailegu haiek eskuratzen hauek ere ibili ziren:
Petri Sara ipini zuen, Petri teilaginak egindako or- Joan Bautista Bibalbo, Luzian Doria, Joan Bautista
dainketa segurtatzeko.
Afetati eta Nicolao Giraldi.
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Zerrenda osoa Zestoako Esteban Eztiola eskri- zituen, eta Domingok Joanengandik mandar beltza.
bauari eman zioten (ikus [XVI. m. (55-X) 40] agiria).
Domingok 2 dukat zorretan utzi zituen orduan,
1.56. Domingo Armendiaren, Domingo
baina egun hartan, hilaren 17an, Joan SagastizabaArretxeren eta Katalina Zabalaren agiriak lek bi zaldi haietako bat erosi egin zion Domingori 9
dukatean. Beraz, Joanek Domingori 7 dukateko zorra
-1555-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren ordaindu behar zion. Gainera egun hartan Joanek Doaurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako Domingo mingori eskura 2 dukat eman zizkion.
Armendia, eta, bestetik, Azpeitiko Joan Gorostizabal.
Beraz, Joan Sagastizabalek 5 dukateko zorra bi zaBiek trukea egin zuten, Domingok Joani mandar bel- titan ordainduko zuen: dukat bat Joan Arralderentzat
tza eta 2 dukat emanda, eta Joanek Domingori bi zaldi Beduatik Artzuriagako? burdinolara burdin mea gazuri emanda. Aipatutako abereak beren akats guztiekin rraiatuta ordainduko zuen, eta azken 4 dukatak urtetrukatu zituzten. Domingok, gainera, 2 dukatak hurrengo bete barru dirua emanda.
abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zizkion.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Pedro
Truke-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Domin- Altzolarats eta Getariako Anton Olazabal (ikus [XVI.
go Urbieta apaiza, Joan Olaberria eta Arroako Domin- m. (55-XI) 14] agiria).
go Arretxe hargina (ikus [XVI. m. (55-XI) 6] agiria).
-1555-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua-1555-XI-17an, Zestoako Osinbeltzen, Esteban ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Arroako
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: ba- Domingo Arretxe hargin gaztea, eta, bestetik, Aizartetik Arroako Domingo Armendia, eta, bestetik, Az- nazabalgo Mateo Enbil.
peitiko Joan Sagastizabal.
Mateok Domingori 7 dukat eta erreala balio zuten
Sei egun lehenago Domingok eta Joanek trukea ardiak erosi zizkion, eta zorra hurrengo Eguberreitan
egi zuten. Domingok Joanengandik bi zaldi zuri hartu ordainduko zion.

74. irudia. Zestoa eta
Osinbeltz Erlotik.
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Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako
Fernando Zubeltzu, Domingo Urbieta apaiza eta Domingo Garratza (ikus [XVI. m. (55-XI) 7] agiria).

aldeak. Haietako 10 dukat hurrengo Eguberrietan ordainduko zizkieten, beste 5 dukat handik urtebetera,
eta azken 5 dukatak beste urtebetera.

-1555-XI-16an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola
Joan Goienetxea hil ondoren, Esteban Luberriagak
eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Ka- elizan igandetan ogi-eskaintza egin zuelako, gastu
talina Zabala (Joan Perez Lilikoaren alarguna), eta, hura Maria Perez Olidengoaren eta Esteban semearen
bestetik, Maria Gartzia Lasaokoa (Domingo Amilibia kontura izango zen.
harginaren emaztea).
Maria Goienetxeak eta Kristobal Goienetxeak (eta
Katalinak zioenez, Jakobo Lizarrarats osabaren Domenja Ermuak) Arroako elizan ohiko elizkizunak
bidez altzifrezko kutxa eman zion Maria Gartziak. egingo zizkioten Joan Goienetxea zenari. Hauek or7 dukat balio zuen kutxak, eta prezio osoa ordaindu dainduko zituzten Joan Goienetxeak testamentuan
zion Katalinak Maria Gartziari. Honek ordainagiria agindutako limosnak.
eman zion alargunari
Bi aldeek erdi bana ordainduko zituzten auzi-gasMaria Gartziak Esteban Eztiola eskribaua fida- tuak eta Zarautz doktoreari bere iritziagatik emandako
tzailetzat aurkeztu zuen, eta konpromisoa hartu zuen 16 errealak. Eskribau-gastuak ere erdi bana ordainduko
eskribaua fidantza hartatik onik eta kalterik gabe ate- zituzten. Kristobal Goienetxearen eta Maria Lopez Luratzeko.
berriagaren arteko ezkontza-kontratuan aipatutako bidezorra, betiko Goienetxearentzat izango zen.
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza, Domingo Garratza eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
Epaia eman zutenean lekuko hauek izan ziren: Migel
(55-XI) 13] agiria).
Legarra, Gabriel Artzubiaga eta Esteban Eztiola semea.

1.57. Pedro Altzolaratsen eta Joan
Martinez Baltzolakoaren agiriak

- 1555-XI-27an, hau da, biharamunean, Esteban
Eztiola eskribauak Maria Goienetxeari eta Domenja
Ermuari (Kristobal Goienetxea ere ordezkatuz) arbi-1555-XI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- troen epaiak zioena jakinarazi zien. Arroako Migel
bauaren aurrean Pedro Altzolarats arbitroa eta Joan Zugasti, Frantzisko Etxenagusia eta Martin Perez
Sorazu hirugarren arbitroa elkartu ziren, Joan Goie- Etxenagusikoa izan ziren lekuko.
netxea zenaren auzian epaia emateko.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Joan Fernandez Arbestaingoa, beste arbitroa, ez epaiaren edukia Maria Perez Olidengoari eta Esteban
zegoen ados epaiarekin, eta ez zuen parte hartu. Bi Luberriagari jakinarazi zien.
epaileek korrejidorearen aurrean zegoen prozesua,
Zarautz legegizonaren iritziz, ondasunak jatorrizMaria Lopez Luberriagakoaren testamentua, Joan
Goienetxea zenaren testamentua, hainbat agiri, infor- ko enborrera ez ziren itzuli behar, Joan Goienetxea
mazio eta Zarautz doktorearen iritzia aztertu ondoren, testamentua eginda hil zelako. Dena den, bi aldeei
gastuak erdi bana ordainaraztearen aldeko zen (ikus
epaia eman zuten.
[XVI. m. (55-XI) 18] agiria).
Maria Lopez Olidengoari eta Esteban Luberriaga
- 1555-XII-11an, Azpeitian, Domingo Amilibia
semeari 20 dukat eta bi ohe (haietako bat Madalena
Areitzagaren bidez lortutakoa) emango zizkion beste eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Az- 128 -
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75. irudia. Eztiola
kalea txartela

peitiko Joan Fernandez Olazabalgoa, eta, bestetik,
Arroako Joan Martinez Baltzolakoa. Joan Fernandezek, Domingo Arretxe-Etxenagusiak emanda, eskubidea zuen Joan Martinezi 43,5 dukat ken 12 erreal kobratzeko, eta Joan Martinezek ordaindu egin zizkiolako, ordainagiria eman zion Joan Fernandezi.

bidaltzen zituzten inkisidoreak pertsona zintzoak eta
jakintsuak izan zitezen.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Grazian Ezenarro eta Joan Ezenarro (ikus [XVI.
m. (55-XII) 6] agiria).

Zestoako prokuradoreak, gainera, jakinaren gainean jarri zituen batzarkideak, Donostian bertatik ateratzen zen karga bakoitzeko 4 marai albala gisa kobratzen zutelako.

1.58. Gipuzkoako Batzarrak, etab.

Batzar haietan agindua bidali zioten Zestoako
alkateari; izan ere, Beduako portu eta errenterian pisua ongi ez zegoela baitzion zenbaitek.

Batzar Nagusi haietan Probintziaren gastuak 342.965
Gipuzkoan, 1555. urtean lehen Batzar Nagusiak maraikoak zirela kalkulatu zuten. 2.073 sukalde ziren
Azpeitian ospatu ziren apirilaren 27a eta maiatzaren guztira kopuru hura ordaindu behar zutenak. Zestoari 59
7a bitartean. Batzar haietan Zestoako prokuradore sukalderi ordaintzea zegokiona barkatu egin zioten.
Martin Otxoa Ariztondokoa (edo Artazubiagakoa) esUrte hartan, Probintziaren izenean Pedro Arrandokribaua izan zen.
latzak Fernando Zuñiga korrejidoreari adierazi zioHainbat gai aztertu eta erabaki zuten, eta Zestoako nez, Frantziako erregearen aurka izandako gerran Giprokuradoreak parte hartu zuen, besteak beste botoa puzkoak itsasontziak prestatu eta odol asko isuritako
emanez. Korrejidoreei buruz, adibidez, Probintziak borrokak izan zituen. Mila itsasontzi baino gehiago
gai hartaz zituen ordenantzak eta gutunak betetzea mendean hartu eta artileria, bolbora eta arma ugari
ekarri zituzten portuetara.1
eskatu zuen.
Probintziak eskea egin zion, bestalde, Inkisizioko
idazkari zen Joan Martinez Lasaokoari, Kalagorritik

Kontuan hartzekoa da aurreko urteko abenduaren 20an errege-agindua etorri zela Bizkaira eta Gi-
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76. irudia. Zestoako
udaletxeko batzargela.

puzkoara, frantziarren aurka kortsario-lanetan ibiltzea herrian galtzadak egin eta defentsarako artilleria eta
debekatuz, baina debekua berehala altxatu zen, 1555. munizioak behar zituelako. Herritarren artean 400
dukat biltzeko baimena eskatu zuen.
urteko apirilean.2
Hurrengo Batzar Nagusiak Zarauztzen egin zituen Probintziak, azaroaren 14a eta 24a bitartean.
Zestoatik joandako prokuradorea Domingo Amilibia
eskribaua izan zen. Liburu honetako 1.4.3. atalean
adierazi dugu Batzarrertarako prokuradoreak izendatzeko Zestoako Kontzejuak zein bilera egin zituzten. Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandade-alkatea
ere Zarauzko Batzar Nagusietan izan zen. Igorpenalkateari buruzko informazioa bildu eta Batzarretara
ekarri behar zuen.

Joan Ibañez Artzakoak eta Domingo Amilibiak
ziotenez, ordea, 200 dukat bildu eta Lili eta Ibañarrieta aldeko galtzadak konpondu behar zituzten.
Batzar haietan egindako zerbitzuagatik, Zestoako
Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandade-alkateari 1.668
maraiko saria eman zioten.
Probintziaren gastuak guztira 680.958 maraikoak
ziren, 2.073 sukalderen artean ordaindu beharrekoa.
Zestoari 49 sukalderena barkatu egin zioten.1

Probintziako zenbait prokuradorek kezka azaldu
zuen Kalagorriko inkisidoreek emakume asko atxiloAipagarria da, bestalde, Zestoako Altzolarasko
tu eta hara eraman zituztelako. Probintziak ordezkari burdinolako albala eta hamarren zaharra kobratzeko
bat bidaltzea ere aipatu zuten, errudunak baino zigor eskubidea urte hartan Andres Martinez Ondartzakoa
ez zitzaten.
hil zelako 1555-VIII-1ean Joan Ondatzaren eskuetara
etorri zela.3
Joan Ibañez Zubiaurrekoa ermandade-alkateak
bere informazioa eman zuen Antonio Estanga igorAizarnako elizari dagokionez, esan beharra dago
pen-alkatearen lanaz.
berritze-lanak 1531. urtean hasi eta 1555. urtean
amaitu zirela. Bertako planoa Pedro Altzega harginDebako Kontzejuaren ordezkariak eskea egin zuen maisuak egina zen, eta lanak Joan Amilibiak eta bere
Batzarretan, azaroaren 22an, dirurik ez zeukalako eta semeak egin zituzten. 1.500 dukat kostatu ziren.4
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