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1. 1554. URTEA
1.1. Zestoarren testamentuak
1.1.1. Joan Igarategiren testamentua
- 1554-I-11n, Altzolarasko dorretxean, Zestoako partean, Domingo Amilibia eskribauaren bidez Arroako
Joan Igarategik testamentua egin zuen.

alargunak 130 dukat eman eta zentsua sortu zuen,
Igarategi etxea eta ondasunak hipotekatuta. Joan
Igarategiren fidatzaileak Joan Perez Areitzagakoa
(bere aitaginarreba zena) eta Esteban Luberriaga ziren.

Joan Igarategik beste zor hauek ere bazituen: Joan
Perez Areitzagakoaren ondorengoei 22 dukat (Blas
Joan Igarategi hiltzen zenean, Arroako San Este- Artazubiaga eskribauaren bidez egin zen agiria);
ban elizan ehortziko zuten, bere Igarategi etxeak ber- Joan Perez Lilikoari 17 dukat inguru eta 12 erreal;
tan zuen hilobi nagusian. Han egingo zizkioten hile- Maria, San Joan eta Maria Sebastian anai-arrebei
senipartea zor zien; Bizente Sorazuri 5 dukat eta
tak eta gainerako elizkizunak.
16 erreal; Azkoitiko Frantzisko Perez Idiakaizkoa
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak as- eskribauari 2 kintal burdina; Bergarako Errekalde
katzeko erreala; Arroako elizari dukat erdia eta 1,5 deiturako andre bati kintal bat burdina; eta Zestoako
dukat lehenago egindako zorragatik; Debako San Pedro izeneko bati 16 erreal (ikus [XVI. m. (54-I) 5]
Joan, Santa Katalina, Santiago, Mendaroko Andre agiria).
Maria, San Sebastian, San Martin eta Beaingo San
Lorente elizei, eta Arroako ospitaleari erreal erdi 1.1.2. Pedro Ausoroetxearen testamentua
bana; Itziarko elizari eta Aizarnakoari erreal bana.
- 1554-IV-2an, Altzolarats aldeko Ausoroetxean, GeJoan Igarategik aitortu zuenez, bere ezkontza- tariako Fortun Perez Colindreskoa eskribauaren bikontratuan adierazitako dotea ekarri zuen emazte dez, gaixo zegoen Pedro Ausoroetxeak testamentua
Maria Areitzagak. Bestalde, Debako Maria Gilistegi egin zuen.

1. irudia. Ausoroetxea
baserria.
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Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten, koa izanik); Arbestainbekoaren jabe Joan Arbestain,
Ausoroetxearen hilobian. Han egingo zizkioten hile- 11,5 dukat idi bategatik (Beltran Mendia eskribauatak, hirurrena, bederatziurrena eta ohiko urteurrenak. ren obligazio-agiriaz); Pagaldazuriko Joan Azpiazu
maizterra, 9 dukat (ikatza egiteko emanak); eta Maria
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak as- Urbieta (Aizarnako elizako serora), elizari emana.
katzeko dukat bat; Aizarnako elizari 6 dukat; Santa
Engrazia ermitari dukat bat; Zestoako elizari, Arroako
Pedro Ausoroetxearen beste zordun batzuk hauek
Santa Anari eta Aizarnazabalgo elizari dukat erdi ziren: Santuru Gasteategi (Elkanoko Gasteategi basebana; eta Urdanetako San Martin eta Saiazko San rrikoa) 2 kintal burdina (1 kintal burdina = 20 erreal);
Kristobal elizei 2na erreal.
Zestoako Urbietako Bertolome Etxabe, 4 dukat eta
2 kintal burdina (1 kintal = 19 erreal); Urdanetako
Ondoren Pedro Ausoroetxeak ordaintzeko zeuzkan Maiagako Andres maizterra, 4 kintal burdina; Zeszorrak zerrendatu zituen. Hauek ziren hartzekodunak: toako Domingo Aranguren, 6 kintal burdina; Aiako
Debako Joan Zigaran (Iraetako olagizona), 220 kintal Domingo Aizpitarte, 6 kintal burdina; Joan Bengoeburdin mea (1 kintal burdin mea = 1 erreal izanik); txea, Beduako burdinen 138 kintalen hiru laurdenak;
Martin Otxoa Irarrazabalgoa, 13 dukat oihalengatik; Azpeitiko Iñigo Goiatz, 84 kintal burdina; Azpeitiko
Eibarko Pedro Ruiz Urkizukoa, 4,5 dukat; eta Joan Martin Zandategi, 6 dukat; eta Zestoako Joan GanbaMartinez Olotzagakoa kontularia, urrezko 24 koroa ra, 6 dukat.
(Joan Olazabali mando bategatik ordaindua, kontulariari emandako burdinak deskontatu egingo ziren (1
Pedro Ausoroetxeak bere testamentuan Grazia
kintal burdina = 23 erreal izanik); eta Maria Enparan- Lopez Altzolaraskoa emaztearekin izandako alabak
di, 8 dukat.
izendatu zituen: Grazia Ausoroetxea, Maria Anton
Ausoroetxea eta Ana Ausoroetxea. Beren seniparPedro Ausoroetxeak, ondoren, berak kobratzeko teagatik bakoitzari 200 dukat agindu zizkion, baina
zeuzkan zorrak zerrendatu zituen. Hauek ziren zor- Grazia Lopez emazteak eta testamentu-betearazleek
dunak eta kopuruak: Maria Perez Altzolaraskoa (Al- aukeratuko zioten bakoitzari senarra nor izango zuten.
tzolarats jauregikoa) 157 kintal burdina (100 kintal
Beduan emateko eta 106,5 dukat deskontatzeko, Joan
Pedrok bere Frantzisko Ausoroetxea semeari 100
Bengoetxeak zati bat zor zuelarik, etab,); Maria Pe- dukat agindu zizkion seniparteagatik, baina honek
rez Altzolaraskoa, beste 15 dukat eta Maria Txiriboga arrebei ipinitako baldintza bete beharko zuen.
errotariaren beste 2 dukat; Maria Perez Altzolaraskoa,
beste 16 erreal, zamarientzat emandako bi zaku-parePedro Ausoroetxeak izen-deitura bereko semea
gatik; eta Orioko Etxaniz maisua, 16.000 marai ingu- izendatu zuen oinordeko unibertsal. Herenaren eta
ru (Pedrok saldu zizkion oholen beso luzera bakoitza- bostenaren hobekuntza eman zion. Testamentu beteagatik sos bat deskontatuz).
razle hauek izango ziren: Grazia Lopez Altzolaraskoa
emaztea, Joan Martinez Olotzagakoa kontularia, Joan
Pedro Ausoroetxearen beste zordun batzuk hauek Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Beltran Untzeziren: Arroako Domingo Armendia, 27 dukat eta 7,5 ta zaharra eta Fortun Perez Colindreskoa. Ahalordea
erreal (ondasunak exekutatu, preso atxiki eta 2 man- eman zien behar zituzten ondasunak hartu, saldu eta
dar hartu zizkion, Iraetako jaunaren bidez); Zumaiako testamentua betetzeko.
Martin Indo, 4 kintal burdina; Zestoako Joan Pagino,
dukat bat eta 7 erreal; Zestoako Joan Kortazar, 2 dukat
Lekuko hauek izan ziren: Getariako Beltran Unharitz batengatik; Joan Ondalde, 42,5 kintal burdina tzeta zaharra, eta Zestoako San Joan Perez Idiakaizkoa
(horietako 30 kintalen fidatzaile Joan Perez Idiakaiz- eta Joan Bengoetxea (ikus [XVI. m. (54-IV) 4] agiria).
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1.1.3. Maria Perez Aiakoaren testamentua. Onda- toko gelan biziko zen, Maria Lili bizi izan zen lekuan.
Horrez gain Arretxeko oinordekoak Graziari urtero 20
sunen inbentarioa
otarkada sagar eta bi pipa edo upel emango zizkion.
- 1554-IV-14an, Zestoako hiribilduaren harresiez kanMaria Perez Aiakoari Lazarraga deiturako andre
poko Arretxen, Domingo Amilibia eskribauaren bidez
batek 2 dukat zor zizkion, eta Iraetan bizi zen KataliMaria Perez Aiakoak testamentua egin zuen.
na Lilik 3 dukat. Katalinari zor hura Zestoako elizak
Hiltzen zenean Zestoako elizan lurperatuko zu- kobratuko zion bere premietarako.
ten, Arretxeren hilobi nagusian (alaba Marina Artiga
Maria Perezek bere ondasun guztien oinordeko
ehortzita zegoenean). Han egingo zizkioten hiletak
unibertsal legezko iloba Domingo Mantelola (Doeta ohiko gainerako elizkizunak.
mingo Mantelola anaia zenaren semea) izendatu
Limosna hauek eman zituen: kristau gatibuak as- zuen, baina Maria Arretxerekin (Joan Akoarretxeren
katzeko 2 erreal; Zestoako elizari 4 dukat; Aizarnako eta honen emazte Maria Arretxe zenaren alabarekin)
elizari 2 erreal; eta Aitzeko Santa Engrazia ermitari ezkontzeko baldintzaz. Domingok herentzia onartu
eta urtebeteko epean ezkondu beharko zuen.
erreal bat.
Bere iloba Martin Zubiaurreri (Grazia Mantelolaren semeari) 12 dukat eman zizkion, eta Joana Arretxeri (Joan Arretxeren alabari) 6 dukat gona egiteko.

Mariak ezkondu nahi ez bazuen, edo hiltzen bazen,
Domingorentzat izango ziren ondasun guztiak.

Domingok herentzia eta baldintza onartzen ez baBere neskame Madalena Txiribogari urtebeteko zituen, Martin Zubiaurrerentzat (Martin Zubiaurre
soldatagatik 2 dukat emango zizkioten; baita zerbi- zenaren eta iloba Grazia Mantelolaren seme naturalatzuan urtea betetzen ez bazuen ere, behartsua zelako. rentzat) izango ziren.
Maria Perezek bere testamentu-betearazle Pedro
Grazia Mantelola ilobari oihal berdeko soinekoa
eman zion. Gainera Grazia hantxe, Arretxen, bertako so- Arretxe lizentziatua (Aizarnako erretorea) izendatu

2. irudia. Aiako Altzola
Santa Engraziatik.
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zuen. Lehenago egindako testamentuak baliogabetu
Alkateak inbentarioko ondasun guztiak Grazia
egin zituen.
Mantelolari eman zizkion, gordailuan eduki zitzan.
Graziak bere fidatzailetzat Zestoako Grazian EtxeanLekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza dia aurkeztu zuen. Graziak ondasunak gordailuan
apaiza, Joan Arano, Joan Etorraetxea, San Joan Altzo- behar bezala edukitzen ez bazituen, 10.000 maraiko
larats, Joan Ipintza, Joan Lizarrarats eta Gabriel Ar- isuna ordainduko zuen.
tzubiaga (ikus [XVI. m. (54-IV) 5] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola eskribaua,
- 1554-IV-21ean, Zestoako Arretxen, Pedro Altzo- San Joan Idiakaitz batxilerra eta Domingo Garratza.
larats alkatearen eta Domingo Amilibia eskribauaren
aurrean Grazia Mantelola agertu zen.
Handik urte batzuetara (seguruenik 1559an) Grazia Mantelolak inbentarioko ondasunak Pedro Arretxe
Sei bat egun lehenago Maria Perez Aiakoa (Gra- lizentziatu eta testamentu-betearazleari eman zizkion.
ziaren izeba) hil egin zen, eta hark utzitako ondasun Baioko sagarraren gainean zeukan eskubideagatik orhigigarrien inbentarioa egin nahi zuen, ondasun haiek dainagiria ere eman zion.
pertsona egokiren batek gordailuan eduki zitzan eta
gero testamentu-betearazleak haiek erabil zitzan.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Perez Artzubiagakoa, Olazabal lizentziatua eta bikarioa (ikus [XVI.
Maria Perezek bere testamentuan Domingo Man- m. (54-IV) 9] agiria).
telola izendatu zuen oinordeko, baina beste erreinuren batean zebilen, eta hark herentzia onartu arte 1.1.4. San Joan Idiakaitzen testamentua
ondasunak gordailuan edukiko zituzten.
- 1554-VI-15ean, Aizarnako Etxeberri baserrian, EsAlkatea prest azaldu zen ondasunen inbentarioa teban Eztiola eskribauaren aurrean, San Joan Idiakaitz
egiteko, eta Grazia Mantelolak zin egin zuen inben- batxilerra agertu zen. Ohean gaixo zegoen, eta Estetarioan ondasun guztiak sartuko zituela. Hauek ziren ban Eztiola eskribauaren eta lekukoen aurrean bere
ondasun higigarriak: eztainuzko 5 edalontzi eta eztai- testamentu itxia erakutsi zuen.
nuzko 6 plater; argimutil bat; lurrezko 10 plater; 8
taiel eta almeriza; 6 burruntzi eta burdinazko 2 koiSan Joan Idiakaitzek zioenez, testamentua Aizarlara, zartagina, palatxoa, 2 lapiko-estalki, suila, lara- nako Migel Legarra apaizak idatzi zion, hiru orritan
tzak, mahai biribila, 2 aitzur eta 30-40 libra urdai.
idatzi ere.
Inbentarioan sartutako beste ondasun batzuk
hauek ziren: 3 ohe zahar, upela, bukoia, 2 barrika
eta 2 barrika erdi (eta Maria Lilik zeukan barrika
erdia); 3 kaxa eta 2 kutxa beren sarraila eta giltzarekin; 5 ohe-jantzi (4 kotoiz landutakoak), 7 izara,
beste izara zahar bat, 2 pare mahai-zapi; zilarrezko
katilua (Ana Mendiolak bahituran zeukana, 2 marko
pisukoa); mandar zamaria bere tresnekin; eta 4,75
libra hari matazatan.

Testamentua hari zuriz itxita zegoen, eta batxilerrak eskea egin zion eskribauari, zigila, sina eta fede
eman zezan. Lekuko hauek izan ziren: Domingo
Amilibia eta Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauak,
Pedro Arretxe erretorea eta Migel Legarra apaizak,
eta Grazian Etxeandia, Domingo Garratza, Esteban
Eztiola semea eta Joan Gorosarri, hau da, guztira zortzi lekuko.

Esteban Eztiola eskribauarekin batera, testamentu
Ondasun higigarriez gain ondasun higiezinak zeu- itxiaren azalean hauek sinatu zuten: San Joan Idiakaitz
den, baina zehaztuta zeuden eta ezagunak ziren.
batxilerrak eta zortzi lekukoetako bakoitzak.
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Gero Esteban Eztiolak testamentu itxia ekarri eta
erakutsi egin zuen. Zigilatuta zegoen, osorik eta ezer
susmagarririk gabe. Jarraian Pedro Altzolarats alkatearen aurrean zin egin zuten testamentu itxiaren azalean sinatu zuten zortzi lekukoek, hau da, Migel Legarra eta Pedro Arretxe apaizek, Domingo Amilibia
eta Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauek, Grazian
Katalinak zioenez, bere senar batxilerra joandako Etxeandiak, Esteban Eztiola semeak, Joan Gorosarrik
uztailaren 24an hil zen, eta egina zuen testamentua eta Domingo Garratzak. Apaizek zin egitean beren
hari zuriz itxita, zigilatuta eta Esteban Eztiolaren es- eskuak bularrean eta koroan ipini zituzten, eta beste
kribauaren aurrean San Joan Idiakaitzek eta aipatu- lekukoek eskuineko eskua alkatearen aginte-makilak
zuen Gurutze-markan.
tako zortzi lekukoek azalean sinatuta.
- 1554-VIII-1ean, Aizarnan, Pedro Altzolarats
alkatearen eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean,
Katalina Etxeberria aurkeztu zen, hau da, San Joan
Idiakaitz batxilerraren alarguna. Beren seme Joan Perez Idiakaizkoaren eta Domingo Perez Idiakaizkoa
adingabeen administratzailea zen.

Katalina Etxeberriak alkateari eskea egin zion, Esteban Eztiola eskribauak testamentu itxia ekar zezan
eta banan-banan zortzi lekukoek, zin egin ondoren,
testamentua iker zezaten, bakoitzak bere sinadura eta
beste lekukoenak eta batxiler zenarenak aztertuz.

Alkateak zortzi lekukoetako bakoitzari eta Esteban
Eztiola eskribauari testu itxia erakutsi eta galderak
egin zizkien. Zortzi lekukoek eta Esteban Eztiola eskribauak, banaka eta bata bestearen ondoren, berdin
erantzun zuten. San Joan Idiakaitz batxilerra ezagutzen zuten, eta haien aurrean sinatu zuen bere testamentu itxiaren azalean. Zortzi lekukoek eta Esteban
Eztiola eskribauak, bakoitzak bere sinadura eta beste
lekukoenak aurkitu zituzten. Testamentu itxia osorik,
hautsi gabe eta ezer susmagarririk gabe zegoen

Ondoren alkateak testamentu itxia irekitzea nahi
zuen Katalinak, irakurri eta behar zuenari testamentuaren kopia ematea. Hori egiten ez bazuen, alkateak
1.000 maraiko isuna ordaindu beharko zuen: erdia
errege-altxortegirako eta beste erdia Kontzejuak
Testamentua bera, lekukoek ziotenez, Migel Leegin beharreko konponketetarako. Nikolas Martinez
Egiakoa, Joan Zubeltzu (Nikolasen morroia) eta Mar- garra apaizak idatzi zuen, eta itxi ondoren San Joan
Idiakaitzek Esteban Eztiola eskribauari eman zion.
tin Etxeberria izan ziren lekuko.

3. irudia. Altzolarats
erreka.
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Esteban Eztiolak ere zin egin zuen alkate aurrean, eta
Pedro Leizaolak Maria Joangori zor zizkion 5
testamentu itxiaz zekiena aitortu zuen.
dukatak Paskuala alabarentzat izango ziren.
Horren ondoren Pedro Altzolarats alkateak agindua eman zuen testamentu itxia irekitzeko eta irakurri
ondoren Katalina Etxeberria alargunari eta zegokienei kopia sinatuak emateko. (Zoritxarrez agiri originala, testamentuaren edukia duena, irakurgaitza da)
(ikus [XVI. m. (54-VI) 7] agiria).
1.1.5. Maria Joango Uzkangaren testamentua

Artzubiaga etxea lehenago bi zati egin zen. Erdia
Kristobal Artzubiaga eta Maria Joango Uzkanga senaremazteentzat zen, eta beste erdia Maria Artzubiaga alaba eta Joan Etxeberria suhiarentzat (eta hauen semealabentzat). Orduan bilobei zenbait ohe eman zizkieten.
Santxo Uzkanga anaiari eta Maria Uzkanga ilobari
4,5 dukat utzi zizkien. Haiekin testamentuan agindutako limosnak ordainduko zituzten.

- 1554-VII-18an, Arroako Artzubiaga etxean, EsteTestamentu-betearazle Paskuala Artzubiaga alaba
ban Eztiola eskribauaren bidez, bertako Maria Joango
eta Joan biloba izendatu zituen. Joan bilobari herenaUzkangak testamentua egin zuen.
ren eta bostenaren hobekuntza eman zion. Lehenago
Maria Joango, hain zuzen, Kristobal Artzubiaga- egindako beste testamentuak baliogabetu egin zituen.
ren alarguna zen, eta hiltzen zenean Arroako elizan,
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Sorazu bikaArtzubiaga etxearen hilobian, ehortziko zuten.
rioa, Areitzagako Kristobal Artzubiaga eta Zestoako EsLimosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askatze- teban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (54-VII) 23] agiria)
ko erreal bat; Arroako elizari 2 erreal; Itziarko elizari 2
erreal; Arroako ospitaleari erreal bat; eta Arroan larunba- 1.1.6. Joan Arbestainen testamentua
tetan ematen zen Andre Mariaren mezarako erreal bat.
- 1554-VIII-11n, Zestoan, Artigagaraikoa etxean
Alaba Paskuala Artzubiagari behia txahalarekin (oraingo Ertxiñondon), Joan Arbestainek Domingo
eman zion, egin zituen zerbitzuengatik. Joan bilobari Amilibia eskribauaren bidez testamentua egin zuen.
kutxa handia eman zion, eta behia bi txahalekin ere
bai. Halaber, zoronga eman zion, harekin alkandora
Hiltzen zenean Zestoako elizan, berak erositako
egin zezan. Maria bilobari kotoizko izara eta Flandes- hilobian, ehortziko zuten, eta han egingo zizkioten hiko kutxa eman zizkion. Maria Otxoa Oleakoari ere letak eta gainerako ohiko elizkizunak.
izara eman zion.
Limosna hauek utzi zituen: mairuen lurretako gatibu
Maria Joango Uzkangaren seme Fernando Artzu- kristauak askatzeko 2 erreal; Zestoako elizari eta Aizarbiagak hartuta zeuzkan behia eta txahala beretzat gor- nakoari 4na erreal; eta Aitzeko Santa Engrazia ermitari
deko zituen, senipartearen zati gisa.
2 erreal. Zestoako elizan Santa Engraziako ermitari laguntzeko poltsan 30 erreal zeuden, eta haiek ordaindu
Domingo Amilibia suhiak (Paskualaren senarrak), egingo zituzten. Santa Engraziako ermitaren ganaduei
Maria Joangoren ahalordeaz Pedro Leizaolari eta bes- buruzko aginduak ere eman zizkion Aizarnako erretote zenbaiti zorrak kobratu zizkien, eta gastu batzuk reari. Zestoako ospitaleari ere erreala utzi zion.
ere egin zituen. Haien guztien berri eman eta kontuak
garbituta utzi zituzten. Domingo eta Paskualarentzat
Zestoako elizan Joanes Garratza apaizak bi alditan
izango zen Maria Joango Uzkangak zeukan gozame- 30na meza emango zituen Joan Arbestainen arimaren
na, hau bizi zen artean elikatzeko betebeharraz.
alde.
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4. irudia.
Artigagaraikoa edo
Ertxiñondo.

Joan Arbestainek zioenez, kontu-liburua zeukan
bere morroi Pedro Acostarekin batera idatzia, eta han
zehaztuta zeuden bere tratuak. Hiltzen zenean Joan
Ondarrak eta bere iloba Joan Otxoak liburuan adierazitako ordainketak eta kobrantzak egingo zituzten.
Horrela jasotakoa Joan Arbestainen Madalena Sastarrain emazteari emango zioten.
Liburuan idatzitakoaz gain ondoko zordunek zor
hauek egin zizkioten: Estibalitz Sorainek 14 dukat; Arabako Legutioko Otxoa Acostak 10 dukat eta erreala (bost
kapusai eta kapa-oihaleko 20 kanagatik); Joan Acostak
dukat bat kapusaiagatik; Altzolarasko andreak 4 dukat;
Katalina Perez Lilikoak (Jakobo Ipintzaren emazteak)
urrezko 3 koroa; Saiazko Joan Atristainen seme Domingo Atristainek 4 dukat; Askizuko Orroagako Joan Etxeberriak 3 dukat oihalengatik; eta Martin Acosta harakinak 4 dukat, hamarrenen eskubideengatik.
Beste zordun batzuk eta beren zorrak hauek ziren:
Martin Otxoa Artazubiagakoa eskribauak 3 dukat guztira; Blas Artazubiaga eskribauak 7 erreal, oihal eta arropagatik; Maria Sastarrainek eta seme Domingo Ezenarrok
dukata, anega gariagatik; Itziarko Domingo Auntzolak
2 erreal; Tomas Olaberriak 2 erreal, Domingo Otxoa?
Intxaurregikoa koinatuaren bidez; Joan Olaberriak eta
Gregorio Elizaldek 2 erreal; Martin Intxaurregik 2 erreal;

Lazaro mandazainak dukata (Domingo Arangurenek segurtatua); Maria Arbestain alargunak 10 erreal (Grazia
Amilibia alabaren bidez; Joanes Lizalume barberuak 6,5
erreal; Frantzisko Ernataritzek 4 erreal; Ana Zuubek 3
erreal; eta Maria Asentzio Olanizek 3 erreal.
Joan Arbestainek, gainera, etxean 11 behi zeuzkan
Grazian Artigarekin erdi bana hazteko
Hain zuzen Joan Arbestainek bere oinordeko unibertsal Maria Arbestain alaba bakarra (Madalena Sastarrain emaztearekin izana) izendatu zuen. Herenaren
eta bostenaren hobekuntza eman zion. Maria alaba
falta bazen, Joanen ama Domenja Apategi izango zen
oinordekoa.
Testamentu-betearazle bere emazte Madalena Sastarrain emaztea izendatu zuten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Otxoa Artazubiagakoa eskribaua, Domingo Zuube, Joan Ipintza
eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (54-VIII) 9] agiria).
1.1.7. Grazia Gorosarriren testamentua
- 1554-XI-13an, Aizarnako Gorosarri baserrian bertako Grazia Gorosarri (Joan Pozakoaren alarguna)
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ohean gaixo zegoen, eta Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren bidez, testamentua egin zuen.

zor zizkioten, eta Zestoako alkatearen aurrean demanda ipinia zuen, haiek kobratzeko.

Martin Itziarren seme Joan Artzuriagari eta besHiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten,
Gorosarri etxearen hilobi nagusian. Han egingo ziz- te zenbaiti ahalordea emana zien Grazia Gorosarrik,
kioten hiletak, urteurrenak eta gainerako elizkizunak. Joan Pozakoa senar zenak Indietan hil zenean utzi zituen ondasunak kobra zitzaten. Beraz, ahalordea zuteLimosna hauek eman zituen: Aizarnako elizari dukat nei kargu hartuko zieten ondasun haiek eskuratzeko.
bat; Zestoako elizari dukat erdia; Santa Engrazia ermiSenar zenaren ondasunak kobratutakoan, hiru zati
tari dukat erdia; gatibu kristauak askatzeko 2 erreal;
Aizarnako plazako santutxoari 2 erreal; eta Aizarnako berdin egin eta Grazia Gorosarriren hiru alabentzat
ospitaleari dukat erdia eta beste dukat erdia arropatan. (Maria Gorosarri, Katalina Gorosarri eta Grazia Gorosarri alabentzat) izango ziren.
Aizarnako elizan Graziaren arimaren alde 4 aldiz
Iraetako etxekoek 9,5 kintal burdina zor zizkioten,
30na meza emango zituzten bertako erretore eta beeta Zestoako Kontzejuak zenbait marai.
nefiziaduek.
Grazia Gorosarriren izeko Domenja Gorosarri lan
eta zerbitzu ugari egina zen Gorosarri etxean, eta,
gainera, senipartea ez zuen kobratu. Beraz, Gorosarri
etxean biziko zen hil arte, eta Graziaren alaba Maria Gorosarri eta Lazaro Azkue suhiak mantenduko
zuten. Domenja hiltzen zenean, Lazarok eta Maria
emazteak egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.

Alaba Maria Gorosarriri (Lazaro Azkueren emazteari) Grazia amak soineko berria eta jantzi luzea
utzi zizkion. Grazia Gorosarri alabari, berriz, 2 ohe
ezkontzen zenerako, eta soinekoa eta kutxa. Katalina
Gorosarri alabari 2 ohe eta kutxa bat agindu zizkion
ezkontzen zenerako.

Grazia Gorosarrik zioenez, Domenja Ezenarrok
Grazia Gorosarrik zioenez, Edarritzagabarrena dukata zor zion. Graziak berak, berriz, Martin Azkueetxekoek 10 dukat, 10 kintal burdina eta senipartea ri 6 dukat zor zizkion, Antonio Lizarrarats kalonjeari

5. irudia. Gorosarri
baserria.
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emateko hartu zizkiolako. Barbara Gorrosariri dukat tua, Martin Azkue, Joan Edarritzaga eta Joan Lopez
bat zor zion.
Gorosarrikoa (ikus [XVI. m. (54-XI) 5] agiria).
Grazia Gorosarrik etxean zeuzkan ganaduetatik
bere alaba Maria eta suhi Lazarori, hauen ezkontzakontratuan 4 behi, 12 ahuntz eta 12 ardi agindu zizkien, eta gainerako ganaduaren zati bat Grazia eta Katalina alabentzat eta Maria Joango Azkue? bilobarentzat izango ziren. Zorrak eta testamentuko aginduak
ordaintzeko 6 behi, idia, 14 ahuntz eta 14 ardi saldu
egingo zituzten.

1.2. Zestoarren ezkontza-kontratuak

Grazia Gorosarri ezkondu zenean, Blas Artazubiaga eskribauak idatzi zuen kontratua, eta ama Maria
Joangok gozamenaren erdia beretzat gorde zuen. Baldintza hura ontzat hartuko zuten.

Emaztea Maria Lopez Zelaikoa zen, Lope Zelaia
zenaren eta Maria Perez Zuubekoaren alaba. Senarra,
berriz, Arroako Lazaro Armendia (Bunoakoa) zen,
Bunoako Joan Armendia zenaren eta Maria San Joan
Larretxeren semea. Zestoako Joanes Ibañeta apaizak
ezkondu zituen.

Alaba Grazia Gorosarri eta Katalina Gorosarri
adingabeen tutore Lazaro Azkue suhia eta Martin Gorosarri lehengusua izendatu zituen.
Testamentu-betearazle Martin Gorosarri lehengusua eta Lazaro Azkue suhia izango ziren. Lehenago
egindako testamentuak baliogabetuta geratu ziren.

1.2.1. Lazaro Armendiaren eta Maria Lopez
Zelaikoaren arteko ezkontza
- 1554-VII-15ean, Zestoako Akoan, Zuubebarrena
etxearen aurrean, Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.

Maria Lopez Zelaikoa lehenago Domingo Erretzabal zenarekin ezkondu zen, eta Maria Perez amak
dohaintzan ondasunak eman zizkion, fidatzaile Zestoako San Joan Amilibia eta Joan Ereño izanik.

Lehenago dohaintzan ondasun hauek eman zizkion
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Ai- alabari, herenaren eta bostenaren hobekuntza eginda:
zarnako elizako Pedro Arretxe erretore eta lizentzia- Zuubebarrena etxea (oraingo Loperena) eta Zuube-

6. irudia. Arroako
Larretxezar.
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goieneko beste etxe bat, beren lur, baso, belardi, sagasti, gaztainadi, soro eta zuhaitzekin. Etxeko tresneria, arreoa eta upelak ere dohaintzan eman zizkion.
Maria Perez amak bizialdirako beretzat gorde zuen
ondasunen gozamenaren erdia, eta bere gain hartu
zuen Zuubebarreneko hildakoen urteurrenak Aizarnako elizan egiteko ardura.

Lekukoetako bi Joanes Ibañeta eta Domingo Aisoro izan ziren (ikus [XVI. m. (54-VII) 17] agiria).
1.2.2. Lazaro Azkueren eta Maria Gorosarriren
arteko ezkontza

- 1554-IX-29an, Aizarnako Gorosarrigoiena baserrian, Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa eskriDohaintza hura onetsi eta berretsita, ondasun haiek bauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.
denak berriz eman zizkion Maria Lopez Zelaikoa alabari, Lazaro Armendiarekin egindako ezkontzarako.
Senarra Aiako Lazaro Azkue zen, Martin Azkue
Ganaduak ere eman zizkion: behiak txahal txikiekin, eta Domikutza Mantelolaren semea. Emaztea, berriz,
zezenkoa, idi parea eta ardiak.
Maria Gorosarri zen, Joan Pozakoa zenaren eta Grazia Gorosarri alargunaren alaba.
Bunoako Lazaro Armendiak ezkontzara 700 dukateko dotea ekarri zuen. Haietako 600 dukat Maria PeMaria Gorosarri emaztearen izebak (Grazia Gororez Zuubekoa amaginarrebarentzat izango ziren, bere sarriren ahizpak) hauek ziren: Marina Gorosarri (Marzorrak eta Joan Lopez Zelaikoa semearen senipartea tin Azkueren emaztea), Barbara Gorosarri, Katalina
ordaintzeko. Beste 100 dukatak Lazaro Armendiak Gorosarri eta Paskuala Gorosarri. Lazaro Azkuek, beZuubebarrena etxea hobetzen erabiliko zituen. Or- rriz, Joan Azkue eta Migel Azkue anaiak zituen.
dainketak zein epetan egingo zituen ere zehaztuta utzi
zuen Lazaro senarrak.
Aizarnako elizako erretore Pedro Arretxe lizentziatuak ezkondu zituen Lazaro eta Maria, Erromako
Lazaro Armendiak bere fidatzailetzat hauek aur- Elizaren aginduen arabera.
keztu zituen: Arroako Joan Etxenagusia eta Akoabarreneko Martin Zubiaurre.
Ezkontza hartarako Grazia Gorosarrik (Maria
emaztearen ama alargunak) dohaintzan ondasun
Lazaroren eta Maria Lopezen arteko ezkontza le- hauek eman zituen: Gorosarrigoiena baserria bere
gezko seme-alabarik gabe hausten bazen, edo seme- sagasti, gaztainadi, harizti, intxaurdi, soro, lur, frutaalabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkon- arbola eta gainerako zuhaitz guztiekin. Dohaintzan
tzara ekarritako ondasun bakoitza (ezkontza aldiko eman zituen, halaber, etxeko tresneria, hornidurak,
irabazien erdiarekin) jatorrizko enborrera itzuliko zen. nekazaritzako erremintak, upelak, ontziak, 4 behi, 12
ahuntz, ardiak, idi bat eta Gorosarrigoieneko gaineLazarok eta Maria Lopez emazteak, 25 urte bete rako ondasun higigarriak eta higiezinak.
gabeak zirelako, zin egin zuten ezkontza-kontratuan
agindutako bete egingo zutela.
Grazia Gorosarri amak herenaren eta bostenaren
hobekuntza eman zion alaba Maria Gorosarri ezkonLekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza, berriari.
Joan Martinez Akoakoa eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa.
Grazia Gorosarrik, bestalde, beretzat gorde zituen
Jarraian, Lazaro Armendiak konpromisoa hartu ondasun hauek: dohaintzan emandako ondasunen gozuen bere fidatzaile Joan Etxenagusia eta Akoabarren- zamenaren erdia bere bizialdirako, Gorosarrigoieneeko Martin Zubiaurre fidantza hartatik onik atera-tze- ko ohea eta arropak, eta baserrian lehentxeago aipatuko.
takoez gain zeuden gainerako ganaduak (ahuntz, ardi
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7. irudia. Arretxeko
portalea.

eta txerriak). Grazia Gorosarrik, halaber, beretzat gorde zituen Joan Pozakoa senar zenak eta Graziak berak
kobratzeko zituzten zorrak, ondasun haiekin gero beste alabei (Maria ezkonberriaren ahizpa Grazia Gorosarriri eta Katalina Gorosarriri), eta bere ahizpa Marina, Barbara, Katalina eta Paskuala Gorosarriri beren
senipartea eman ziezaien.

Ondoren, Grazia Gorosarri amak bere ahizpa
Marina Gorosarriri (Martin Azkueren emazteari),
Barbara Gorosarriri, Katalina Gorosarriri eta Paskuala Gorosarriri zenbateko senipartea ordaindu
behar zien erabaki zuten. Marinari 16 dukat, eta
Barbara, Katalina eta Paskuala ahizpei 12na dukat.
Paskuala ahizpak Maria Migelez Gorosarrikoa zenaren bidez zituen eskubideak ere zainduko zituen
Gorosarrigoieneko hildakoen alde elizan egiten zi- Graziak.
ren urteurrenak eta urteko bost festaburuetako elizako
ofrendak erdi bana ordainduko zituzten Grazia amak
Bestalde, Grazia Gorosarri amak bere alaba Grazia
eta ezkonberriek. Grazia Gorosarri hiltzen zenean, Gorosarri eta Katalina Gorosarriri (Maria ezkonbeezkonberriek egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak. rriaren ahizpei) 12na dukat agindu zizkien seniparteagatik.
Grazia Gorosarri amak bere gozamenaren erdia hil
baino lehen ezkonberriei ematen bazien, hauek behar
Grazia Gorosarriren ahizpek eta alabek onartu egin
bezala elikatu eta mantenduko zuten hil arte.
zuten bakoitzari agindutako senipartea, horretarako
bermeak eskainiz, berez gehiago kobratzea zegokiela
Lazaro Azkue eta Maria Gorosarriren arteko jakin arren. Grazia Gorosarri amaren ahizpek zin egin
ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe, edo seme- zuten ezkontza-kontratu hark zioena bete egingo zualabak testamentua egin gabe, hautsiko balitz, alde tela. 14 urte baino gehiagokoa zen Grazia Gorosarri
bakoitzak ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza alabak ere gauza bera egin zuen.
bere jatorrizko enborrera itzuliko litzateke.
Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Arretxe
Lazaro Azkue senarrak zin eginda zioenez, beste erretorea, Joan Aranburu, Migel Azkue, Domingo
inoren parterik gabe bereak zituen ondasun hauek: 40 Aranburu eta Joan Lopez Gorosarrikoa (ikus [XVI.
dukat, behi ernaria, zezenko bat eta 6 ardi eta ahuntz. m. (54-IX) 43] agiria).
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Ustez 1554-XI-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Fernando Olazabal medikua eta lizentziatu bat lekuko izanik, Martin Indok ondasunak
exekutatzeari jarraipena eman zioten (ikus [XVI. m.
(54-II) 2] agiria).
- 1554-VII-8an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean Esteban Eztiola eskribaua agertu zen.
Errege-idazkari eta komendadore Alonso Idiakaitz
zenari Zestoako jurisdikzioko elizetako hamarrenak
zegozkion, eta haiek jasotzeko Joan Idiakaitz semeak
eta Grazia Olazabal alargunak Esteban Eztiolari ahalordea eman zioten.
Egun hartan, igandez, bezperen ondoren, Estebanek enkantea egin zuen, kandela piztuta, hamarrenak
jasotzeko eskubidea eskaintzarik onena egiten zuenari
emateko. Eskainitako kopurua hurrengo iraileko San
Migel egunean ordainduko zuen kobratzeko eskubidea bereganatzen zuenak, obligazio-agiria eginda eta
fidantzak eskainita.
8. irudia. Zestoako eliza.

Hasieran Esteban Eztiolak jakinarazi zuenez, 90
1.3. Zestoa, Aizarna, Santa Engrazia, Liliko dukat eskaintzen zituenari 12 errealeko saria emango zion. Eskaintzak honako hauek egin zituzten: San
kapera eta Arroako elizetako agiriak
Joan Amilibiak, Joan Olazabalek, Grazian Etxeandiak eta Joan Arbestainek. Eskaintza txikiena hasie1.3.1. Zestoako elizako agiriak
ran 76 dukatekoa izan zen, eta handiena 88 dukat
Ustez 1554-XI-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eta 4 errealekoa. Joan Olazabalek bereganatu zuen
bauaren bidez, Blas Artazubiaga alkateordeak agin- hamarrenak kobratzeko eskubidea.
dua bidali zion Martin Indo probestuordeari.
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Agirre doktoJoan izeneko zestoar batek, hasikinak Zestoako rea, Domingo Garratza, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta
elizentzat jasotzeko eskubideak enkantean beregana- Pedro Zubiaurre (ikus [XVI. m. (54-VII) 11] agiria).
tu zituen. Diru haren herena, 15 dukat eta 2,5 erreal,
Leku eta egun berean, Martin Otxoa Ariztondokoa
Zestoako elizari zor zizkion. Zorra ordaintzen ez zuelako, Martin Indok ondasunak exekutatu egingo ziz- eskribauaren aurrean Joan Olazabal azaldu zen.
kion. Ahal izanez gero ondasun higigarriak exekutaEnkantean orduantxe hartu zuen Joan Idiakaitzek
tuko zituen, eta horiek ezean ondasun higiezinak. Inolako ondasunik ezean zorduna preso edukiko zuen, eta bere ama eta tutore Grazia Olazabalek Zestoako
fidantzak ematen zituen arte (ikus [XVI. m. (54-II) 1] elizetan zuten hamarrenak kobratzeko eskubidea, 80
dukat eta 4 erreal eskainita.
agiria).
- 14 -

(1554)

Ondorioz, Joan Olazabalek ama-semeei obligazio- Zestoan bere bikario-lanak egin. Horregatik bere
agiria eman zien, aipatutako diru-kopurua hurrengo bikarioorde izendatu zuen Simon Arriaga apaiza, huiraileko San Migel egunean ordaintzeko konpromi- rrengo San Migel egunetik hasi eta hiru urte bete arte.
soaz. Joan Olazabalek fidatzaile hauek aurkeztu zituen:
Pedro Akoa, San Joan Amilibia eta Joan Arbestain.
Simon apaizak bikarioorde izateko gaitasuna eta
jakinduria zituen, eta Antonio bikarioak elizan egiJoan Olazabalek, 25 urte betea gabea zelako, zin ten zituen lan guztien ardura bere gain hartuko zuen.
egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela. Elizako fruituak, opalkuntzak eta sariak bikarioak
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Agirre? doktorea, bezala jasoko zituen.
eta Zestoako Pedro Zubiaurre, Domingo Garratza eta
Joan Ganbara (ikus [XVI. m. (54-VII) 12] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Sorazu
(Arroako bikarioa), Nikolas Martinez Egiakoa (Irae- 1554-VII-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tako jauna) eta Domingo Lizarrarats (Antonio kalonbauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Antonio jearen anaia) (ikus [XVI. m. (54-IX) 39] agiria).
Lizarrarats bikarioa (Sevillan kalonje zena), Joanes
Garratza eta Alonso Salinas apaizak, eta, bestetik, 1.3.2. Aizarnako elizako agiriak
Zestoako parrokiako eliztarrak.
Ustez 1554-II?-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriEliztar batzuk hauek ziren: Pedro Altzolarats alka- bauaren aurrean San Joan Amilibia agertu zen.
tea, Blas Artazubiaga fiel-errejidorea, Domingo Amilibia eta Grazian Etxeanadia eliz administratzaileak,
Obligazio-agiria eman zien Aizarnako eta ZesPedro Zubiaurre, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Kristo- toako elizei, hurrengo azaroko San Martin egunean
bal Erretzabal eta Esteban Eztiola semea.
hurrenez hurren 30 dukat eta 5 erreal, eta 15 dukat eta
2,5 erreal, ordaintzeko konpromisoa hartuz (guztira
Antonio Lizarrarats Sevillan ibilia zen 1553. ur- 45 dukat eta 7,5 erreal). Diru haiek elizaren gastueteko urtarrilaz gero kalonje-karguaz, eta denboraldi tarako izango ziren, eta urte hartako hasikinengatik
hartan Zestoako bikarioaren ordez Joanes Garratzak zegozkien bi elizei (ikus [XVI. m. (54) 2] agiria).
eta Joan Salinas apaizak egin zituzten haren lanak.
- 1554-VII-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriAntonio Lizarrarats, ordea, Zestoara itzuli zen, eta bauaren aurrean Zestoako San Joan Amilibia aurkeztu
bikario-lanak lehen bezala egingo zituen. Horretarako zen.
hiru apaizetako bakoitzak irabazitakoa eta bakoitzak
aurrerantzean jaso beharrrekoa zehaztu zituzten. Gai
Egun hartan enkantean, Zestoako elizei urte hartan
haietaz lehenago egindako agiriak baliogabetu egin zegozkien hasikin edo primiziak jasotzeko eskubideak
zituzten, eliztarren adostasunaz (ikus [XVI. m. (54- San Joanek bereganatu zituen. Ondorioz, Zestoako
VII) 18] agiria).
eta Aizarnako elizei (eta beren administratzaileei)
obligazio-agiria eman zien. Zestoako elizari 15 dukat
- 1554-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eta 2,5 erreal ordainduko zizkion, eta Aizarnakoari 30
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako dukat eta 5 erreal, hau da, guztizko 45 dukat eta 7,5
Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Zumaiako errealen herena eta bi heren, hurrenez hurren.
Simon Arriaga apaiza.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban EztioAntonio bikarioak zioenez, Sevillan kalonje-lanak la semea, Olazabal lizentziatua eta Domingo Aisoro
egin behar zituen bertara joanda, eta ezingo zituen (ikus [XVI. m. (54-VII) 3] agiria).
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ondoren, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
Bertan ziren zestoar hauek: Pedro Altzolarats alkatea, Blas Artazubiaga fiel errejidorea, Pedro Akoa
eta Martin Gorosarri zinegotziak, Martin Indo probestuordea, Grazian Etxeandia alkateordea, Martin
Otxoa Ariztondokoa eskribaua, Domingo Baltzola,
Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Gabriel
Artzubiaga, Domingo Goienetxea, Joan Lopez Lazkanokoa, Bartolome Etxabe, Joan Olazabal, Esteban
Eztiola semea, Kristobal Erretzabal, Joan Martinez
Akoakoa gaztea, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Jakobo Gesalaga, Joan Lopez Zelaikoa, San Joan Zuube,
Grazian Ezenarro, Joan Amilibia, Lazaro Armendia,
San Joan Amilibia, Domingo Ipintza, Joan Egaña,
Joan Zuube, Joan Olazabal zurgina, Martin Zuube,
Joan Lizaso, Martin Perez Artzubiagakoa, Bizente
Aranguren, Jakobo Elurra eta beste zenbait.
Zestoako Kontzejuak Zestoako eta Aizarnako elizetako patronatua berea zuen, eta Aizarnako elizan benefiziadu-kargua betiko izan zezan, aho batez erabakia
hartu zuten Domingo Aisoro apaiza Iruñeko apez9. irudia. Aizarnako eliz ataria.
pikuari aurkezteko. Domingo Aisoro lehen tontsurako
- 1554-VII-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- apaiz zestoarra zen, eta jakinduria nahiz trebezia bazibauaren aurrean Zestoako San Joan Amilibia aurkeztu tuen eginkizun hartarako.
zen.
Ondorioz, Kontzejuak ahalordea eman zien MarEgun hartan enkantean, Zestoako elizei urte hartan tin Otxoa Ariztondokoa eskribauari eta Iruñeko apezzegozkien hasikin edo primiziak jasotzeko eskubi- pikutegiko prokuradoreei, Domingo Aisoro kargu
deak San Joanek bereganatu zituen. Ondorioz, Zes- hartarako apezpikuari, bikario nagusiari eta hango
toako eta Aizarnako elizei (eta beren administratzai- ofizialei aurkez ziezaien.
leei) obligazio-agiria eman zien. Zestoako elizari 15
Lekuko hauek izan ziren: Jakobo Elurra, Joan
dukat eta 2,5 erreal ordainduko zion, eta Aizarnakoari
30 dukat eta 5 erreal, hau da, guztizko 45 dukat eta 7,5 Ipintza eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (54-IX) 16]
agiria).
errealen herena eta bi heren, hurrenez hurren.
- 1554-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAgirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Olazabal lizentziatua eta Domingo Aisoro bauaren aurrean San Joan Amilibia agertu zen.
(ikus [XVI. m. (54-VII) 3] agiria).
San Joanek zioenez, Aizarnako elizan egin zituen
- 1554-IX-14an, Zestoako Enekosauztegiko ha- lanen zati bat (52 kintal burdinakoa) Bekola etxekoei
riztian, herriko elizetako meza nagusietan iragarri kobratzeko eskubidea eta ahalordea eman zizkio- 16 -
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ten Pedro Arretxe erretoreak, administratzaileek eta tsitako urrezko 3 sare-zati; Holandako kofia; 3 pare
eliztarrek.
soineko zuri beren atorrekin; zeta zaharreko buruko
moriskoa eta zirrikiton gorrizko beste bat; ValenBurdina haiek kobratzeko San Joanek izapide ba- tziako zetazko estalkia; estalki bat horia eta bestea
tzuk eginak zituen Iruñeko apezpikutegian, hango An- zuria; 9 estalki-pieza; estalki-zoronga; 11 misizare;
tonio Eugi eta Martin Berrobi prokutadoreei eta Bar- kotoizko 3 mahai-zapi; beste 3 mahai-zapi zahar; eta
tolome Etxaberi ahalordea emanda. Gainera Bekolako 5 ohe-estalki.
Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari eta emazteari
apezpikutegiko aginduen edukia jakinarazi zieten.
Santa Engraziako inbentarioan hauek ere sartu zituzten: 3 ohe-estalki; 6 azpi izara zuri; 3 burko berri;
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Alonso Salinas 2 ohe oso berri; 5 ohe zahar; 4 argimutil; eztainuzko
apaiza, Esteban Eztiola, semea, eta Joan Urbieta (ikus 3 pitxer berri eta 2 plater; makiladun taiela; 4 kutxa
zahar; 2 aulki; 32 ardi eta 22 arkume; etab.
[XVI. m. (54-IX) 30] agiria).
1.3.3. Santa Engraziako ermitako agiriak

Ondasun haiek Maria Zuube seroraren mende geratu ziren, baina erretoreak honako hauek hartu zi- 1554-VI-22an, Santa Engraziako ermita ondoko tuen: 7 agnus dei; harribitxi txikia; koralezko aleak;
etxean, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren au- eta urrezko sare-zatiak.
rrean, Aizarnako elizako Pedro Arretxe erretorea eta
Inbentarioan lekuko hauek izan ziren: Arriaga baMaria Zuube serora agertu ziren. Santa Engraziako
txilerra, Joan Aranburu eta Joan Egaña (ikus [XVI. m.
ermitak zituen ondasunen inbentarioa egin zuten.
(54-VI) 8] agiria).
Hauek ziren bertako ondasunak: zilarrezko 2 kaliz beren patenekin; 7 agnus dei, harribitxi txiki bat 1.3.4. Liliko kaperako agiriak
eta txilina; hautsitako zilarrezko katea; zilarrezko 12
ale; zilarrezko 3 krisket; kolorezko aleak zilarrezko - 1554-VII-18an, Zestoako Liliko dorretxean, Este10 paternoster-ekin; urrezko sareko lepokoa; hau- ban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:

10. irudia. Santa
Engraziako erlojua.

- 17 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

batetik Katalina Zabala (Joan Perez Lilikoa jaunaren
Arroako eliztarrek lehenago, 1552-III-20an eta
emaztea), eta, bestetik, Alonso Salinas apaiza.
1553-I-1ean, kontratuak eginak zituzten bertako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuarekin elizaBiek egin zuten tratuaren ondorioz, Alonso Zes- ko hormak eraiki zitzan (ikus [XVI. m. (52-III) 2] eta
toako elizan lilitarrek zuten kaperan kapilau izango [XVI. m. (53-I) 1] agiriak)
zen urtebetez. Egunero emango zuen meza eta bertako eliz jantziak, zilar, aldare eta beste zenbait gauElizan Joan Sorazu bikarioak azken kontratuak
zaz arduratuko zen. Lehenago izandako kapilauen zioena adierazi zuen, eta bi baldintza aldatu nahi zisari bera ordainduko zion Katalinak (edo Joan Perez tuzten. Batetik, elizako hormak eraikitzeko materiaLilikoa senarrak).
lak prestatu eta elizaraino garraiatzea Domingoren
kontura geratu zen kontratuan, baina hori aldatu eta
Horrez gain, Alonso Salinas apaizak Martin Diaz eliztarren kontura izatea nahi zuten.
Lilikoa apaiz benefiziaduak Zestoako elizan egin
beharreko lanak ere egingo zituen. Horren truke
Bestetik, bigarren aldaketak hormak eraikitzea
opalkuntzak eta aldare-oineko opariak eta zegozkion amaitutakoan lanei buruz egingo zen balioespenarefruituak jasoko zituen.
kin zuen zerikusia. Iruñeko apezpikuak lanen ikertzaileei buruz emandako agindua betetzeko zen. Alde
Agirian lekuko hauek izan ziren: Migel Idiakaitz, bakoitzak bere ikertzailea izendatuko zuen, eta ados
Joan Albizuri eta Joan Martinez Arretxekoa? (ikus ez bazeuden hirugarren ikerlaria izendatuko zuten.
[XVI. m. (54-VII) 24] agiria).
Eliztar guztiak, Joan Zugasti izan ezik, ados jarri
ziren lehengo kontratuaren bi baldintza haiek alda1.3.5. Arroako elizako agiriak
tzeko.
- 1554-IX-9an, Arroagoiko elizan, Martin Otxoa ArizLekuko hauek izan ziren: Debako Martin Urkiola?,
tondokoa eskribauak Joan Sorazu bikarioak meza naeta Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa eta Martin
gusiko opalkuntza garaian esandakoaren testigantza
Akoabarrena (ikus [XVI. m. (54-IX) 4] agiria).
jaso zuen.
Elizan, emakumeez gain, besteak beste, eliztar
hauek zeuden: Joan Akertza eta Ramos Edarritzaga
administratzaileak, eta Nikolas Martinez Egiakoa
(Iraetako jauna), Migel Otxoa Beduakoa, Martin
Akertza, Joan Perez Areitzagakoa, Joan Martinez
Galarragakoa?, Joan Zugasti, Joan Martinez Baltzolakoa, Esteban Arbe, Joan Armendia, Anton Olea,
Joan Arbe, Esteban Luberriaga, Joan Errementari,
Joan Etxenagusia, Martin Diaz Ermukoa, Lope Irure,
Joan Domingez Areitzagakoa, Andres Errementari,
Migel Etxeberria, Joan Agote, Joan Olea, Fernando
Sorazabal, Monjon Agote, Pedro Abaro?, Beltran
Mantzizidor, Domingo Ariztondo, Santos Errementari, Martin Ibarrola, Pedro Leizaola eta Joan Igartza
(ikus [XVI. m. (54-IX) 4] agiria).

1.4. Zestoako Kontzejuaren bilerak eta
tratuak
1.4.1. Zumaiako Kontzejuarekin Beduari buruz
zuen auziaren agiria
- 1554-V-20an, Zestoako Enekosauztegiko hariztian,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu
zen.
Bertan ziren zestoar hauek: Pedro Altzolarats alkatea, Blas Artazubiaga fiel errejidorea, Pedro Akoa eta
Martin Gorosarri zinegotziak, San Joan Perez Idiakaizkoa batxilerra, San Joan Perez Altzolaraskoa, Joan
Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, Migel Otxoa
Beduakoa, Domingo Amilibia eta Martin Otxoa Ariz-
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tondokoa eskribauak, Gabriel Artzubiaga, Esteban
Eztiola semea, Joan Aranburu, Frantzisko Enparan,
Pedro Egaña, Joan Egaña, Martin Zuube, Martin
Akoabarrena, Joan Martinez Akoakoa gaztea eta Joan
Martinez Akoakoa semea, Joan Lizaso tailugilea, San
Joan Egaña, Martin Azkue, Joan Iribarrena, Domingo
Bikendi, Domingo Aranguren, Joan Zubiaurre, Ramos Etxegarai, San Joan Amilibia, San Joan Zuube,
Joan Zulaika (Baiokoa), Jakobo Gesalaga, Gregorio
Elizalde, Martin Intxaurregi, Domingo Zugasti, Grazian Etxeandia, Domingo Garratza, Grazian Ezenarro,
Domingo Ezenarro, Domingo Etorra, Joan Zuube, Bizente Ezenarro, Migel Azkue, Joan Perez Altzolaraskoa, Urbano Txiriboga, Joan Agirre, Migel Zubeltzu,
Josepe Igartza, Martin Legarda, Kristobal Erretzabal,
Martin Aizpuru, Anton Aizarna, Joan Arretxe, Joanes
Amilibia, Tomas Olaberria, Joan Olazabal eta Joan
Arbestain.
Zestoako Kontzejuak auzia zuen Zumaiako Kontzejuarekin Valladolidko Kantzelaritzan Beduako portu eta errenterian (Zestoako jurisdizioan) kargatzen
ziren salgaiei buruz. Ordura arte Zestoako Kontzejuaren izenean egindakoa ontzat jo zuten, eta ahalordea
eman zieten honako hauei: Pedro Altzolarats alkateari, Martin Perez Artzubiagakoari, Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoa, Jeronimo
Atxaga, Fernando Perez Zabalegikoa, Joan Eldua, Pedro Fernandez Laspiurkoa, Pedro Gartzia Salzedokoa
eta Pedro Leizeta prokuradoreei, eta Kantzelaritzako
Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Cortiguera, Gonzalo de
Oviedo, Joan Olaberria eta Frantzisko Antezana prokuradoreei.
Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten Zestoako
Kontzejua, eta haiek arduratuko ziren auzia amaitu
arte jarraipena egiteaz, gutun betearazlea lortu arte.

11. irudia. Arroagoiko elizaren erretaula.

1.4.2. Kapare ez zirenak Kontzejuan eta zenbait
ofiziotan ez onartzeko erabakia
- 1554-V-20an, Zestoako Enekosauztegin Zestoako
Kontzejua bildu zen. Bertan ziren Pedro Altzolarats
alkatea, Grazian Etxeandia alkateordea, Pedro Zubiaurre, San Joan Etxabe, San Joan Gorriaran eta lehentxeago 1.4.1. atalean deskribatutako Kontzejuan
zeuden guztiak.

Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak zioenez,
aspaldi-aspaldiko ohitura zen Kontzejuan bertako gizon kapareak elkartzea. Bertan ez zituzten onartzen
Lekuko hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaras(ez eta errege-ofizioetan eta Kontzejuaren ofizioetan
koa, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribaua eta Graere) Gipuzkoatik kanpoko atzerritarrak, apaizen sezian Ezenarro. Agiriaren kopia Aizarnako biztanleek
meak eta sasiko semeak.
korrejidorearen aginduz lortu zuten, Errezilgo Pedro
Ibañez Erkiziakoa eskribauaren bidez (ikus [XVI. m.
Kontzejuak betiko ohitura hari eustea erabaki
(54-V) 9] agiria).
zuen, eta alkateak agindua eman zuen, zenbait or- 19 -
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12. irudia. Zestoako
udaletxeko batzargela.

eta Fernando Etxeberria apaizaren semea.

dezkarik, zin egin ondoren, beren informazioa lortu
eta eman zezaten. Hauek ziren zin egindakoak, alkatearen aginte-makilaren Gurutzean eskua ipinita: Blas
Artazubiaga, Joan Arbestain, Bizente Ezenarro, San
Joan Egaña, Grazian Ezenarro, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua eta Domingo Garratza.

- Martin Etxeberria (aurrekoaren anaia), Askatsuara ezkondua.
- Asentzio Igartza (edo Edarritzagakoa), Margarita
Igartzaren sasiko semea, Ana Lasao zenaren senarra.

Hauek ziren herrian zeuden atzerritarrak, apaizen
semeak eta sasiko semeak:
- Petri Sara “frantsesa”, Ana Aldalurrekin ezkondua.

- Santiago Ezenarro, Bizente Ezenarroren semea,
Maria? Etxegarairekin ezkondua.

- Martin Acosta harakina, Arabako Legutiokoa,
Maria Indoren (edo Martin Indoren alabaren) alarguna.

- Lope Zelaia, hain zuzen Lope Zelaia zurgin-maisuak (Maria Perez Zuubekoaren senarrak) Barbara
Gorosarrirekin izana.

- Pedro Ibarluzeaga, Grazia Arratiaren senar bizkaitarra.

-Zerrenda hartako lau hauek baino ez zeuden Kontzeju hartan: Pedro Ibarluzeaga, Martin Acosta, Joan
Arano eta Asentzio Igartza. Alkatearen aginduz lauak
Kontzejutik kanporatu egin zituzten. Zerrendako beste batzuk Bizkaian eta hango Enkartazioetan omen ziren. Lau kanporatuek ziotenez, haiek kapareak ziren
eta frogak ekarriko zituzten.

- Joan Sorazabal “frantsesa”, Aizarnako Sorazabala ezkondua (Petri, Migel, Martin eta Pedro Sorazabalen aita).
- Joan Arano, Maria Olidenen senarra eta Arano
apaiz batxiler zenaren semea.
- Fernando Etxeberria, Maria Aldalurren senarra

Zerrendakoak ez zituzten onartuko Kontzejuaren
ofizioetan eta errege-ofizioetan, harik eta beren kaparetasuna zuzenbidearen arabera frogatu arte.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Urteko errenta 40 dukatean ezarri zuten egun harsemea, Joan Perez Altzolaraskoa eta Grazian Ezena- tan. Kontzejuko fielak jasoko zituen, eta 20 dukat
rro (ikus [XVI. m. (54-V) 10] agiria).
Iraetako jaunari emango zizkion (ikus [XVI. m. (54VIII) 20] agiria).
1.4.3. Zestoako Aizubiko errotari buruzko agiriak
- 1554-IX-15ean, Zestoan, Kontzejuak eta Iraetako
- 1554-VIII-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- jaunak Aizubiko errota errentan enkantean emateko
bauaren aurrean, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa arauak onartu ondoren, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Zestoako Grazian Artzubiaga agertu zen.
jauna agertu zen.
Gabriel Artzubiagak kandela piztu eta enkantean
Nikolas Martinezek berea zuen Zestoako Aizubiko
errotaren erdia, presa eta ubidearen erdia barne. Bes- Aizubiko errota lau urterako errentan hartu zuen.
te erdia Zestoako Kontzejuarena zen. Nikolasek bere Errota erdi bana zen Kontzejuarena eta Nikolas Marerdia errentan eman nahi zion, aurrez enkantea eginda tinez Egiakoarena (Iraetako jaunarena).
edo egin gabe, gehien eskaintzen zuenari
Errenta aldia hurrengo irailaren 22an hasiko zen,
Horretarako ahalordea eman zion Domingo Garra- Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak errota uztzari, errotaren bere erdia (Kontzejuaren erdiarekin ba- ten zuenean. Kontzejuak eta Nikolas jaunak zutik
tera edo bereizita) zerizkion bezala errentan eman zezan. mantenduko zituzten errotako etxearen gailurra, presa, ubide, turtuki, aldaparo, tresneria, etab. Horiek
Lekuko Joan Zubeltzu (Nikolas Martinezen mo- berritzea nagusien kontura izango zen, baina konponrroia), Esteban Eztiola semea eta beste bat izan ziren tzea maizterraren kontura. Berria ipini ala konpondu
egin behar zen erabakitzeko, alde bakoitzak aditu bat
(ikus [XVI. m. (54-VIII) 12] agiria).
izendatuko zuen, eta behar izanez gero, hirugarren
- 1554-VIII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- aditua ere izendatuko zuten. Errenta aldiaren amaiebauaren aurrean, Kontzejukoek eta Iraetako jaunaren ran errota, presa, ubide eta abar hartutakoan bezain
ordezkariak Aizubiko errota errentan emateko bal- egoera onean itzuliko zituen maizterrak.
dintzak adostu zituzten.
Urte bakoitzeko errenta 40 dukatekoa zen: 20
Errota urtebeterako edo lau urterako emango zuten dukat Kontzejuari emateko eta 20 Nikolas Martinezi
errentan, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak emateko. Lau urteetako ordainketak segurtatzeko Gabriel Artzubiagak obligazio-agiriak egingo zituen, eta
hurrengo iraileko 22an uzten zuenean.
fidantzak eskainiko zituen.
Kontzejuak eta Iraetako jaunak turtukiak, ubideak eta
Agiria sinatutakoak hauek ziren: Pedro Altzolarats
aldaparoak egingo zituzten, berriak egin behar zirenean.
Konponketak, ordea, maizterraren kontura izango ziren.. alkatea, Domingo Garratza, Blas Artazubiaga fiela,
Domingo Amilibia eskribaua, Joan Ibañez ZubiauGauzaren bat berriaz ordezkatu behar zen ala kon- rrekoa, Pedro Zubiaurre, Grazian Ezenarro eta beste
ponketa behar zuen erabakitzeko, alde bakoitzak bere zenbait.
ikertzailea izendatuko zuen. Behar zenean hirugarren
Gabriel Artzubiaga maizterrak bere fidatzailetzat
ikertzailea ere izendatuko zuten.
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa izendatu zuen.
Errota jasotako egoera bezain onean itzuliko zuen Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Pedro Akoa, Domingo Zugasti eta Grazian Etxeandia.
maizterrak errenta aldiaren amaieran.
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13. irudia.
Illurdanbekoa baserria.

Ondoren Gabriel Artzubiagak eta Martin Perez Artzubiagakoa fidatzaileak, obligazio-agiri bana eman
zieten Zestoako Kontzejuari eta Nikolas Martinez
Egiakoari, 4 urtean guztira 160 dukat ordaintzeko konpromisoaz: erdia Kontzejuari eta beste erdia Nikolas
Martinezi. Urtero 40 dukat ordainduko zituzten (erdia
Kontzejuko fielari eta erdia Nikolas Martinezi). Lehen
ordainketa 1555eko irailaren 22an egingo zuten.

Behi, ahuntz eta ardiak beren bazkalekuetara joan
eta baserrietara itzuli ahal izango ziren, baina jabeek
zainduta, ezkurrari kalterik ez egiteko. Bestela, eragindako kaltea ordaindu egingo zuten.

Saroetatik kanpoko haritzak hagaz jo eta ezkurra
baliatu ahal izango zuen enkantean ezkurra hartzeko
eskubidea lortzen zuenak. Enkantean agindutako dirua hurrengo San Martin egunean ordainduko zuen
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Pedro eskubidea lortutakoak.
Akoa, Domingo Zugasti eta Grazian Etxeandia (ikus
Baldintza horiek betetzekotan, Kontzejua bildu
[XVI. m. (54-IX) 19] agiria).
zen. Bertan ziren zestoar hauek: Pedro Altzolarats
1.4.4. Zestoako Kontzejuaren herri-basoetako alkatea, Blas Artazubiaga fiel-errejidorea, Pedro Akoa
zinegotzia, Grazian Etxeandia, Domingo Amilibia esezkurraren enkantea
kribaua, Gregorio Elizalde eta beste hainbat.
- 1554-IX-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Enkantea antolatu zuten, elizaren aurrean kandela
aurrean, Pedro Altzolarats alkatea eta Kontzejuaren
piztuta, aipatutako ezkurraz baliatzeko jendeak bere
ordezkariak elkartu ziren.
eskaintzak egin zitzan. Hauek izan ziren eskaintzak:
Lehenbizi Kontzejuak Etorrasaroe, Zelaitxikieta, Illur- Joan Ibañez Zubiaurrekoak 3 dukat; Joan Lopez Lazdan, Saroezarreta eta Enekosauztegin zituen hariztietako kanokoak 4 dukat; Jakobo Gesalagak 4 dukat eta 2
ezkurra enkantean emateko baldintzak zehaztu zituzten. erreal; Joan Lopez Lazkanokoak 4 dukat eta 4 erreal;
Joan Ibañezek 4,5 dukat; Gregorio Elizaldek 5 dukat;
Aipaturiko leku horietara inork ez zituen bere txe- Joan Lopezek 5 dukat eta 2 erreal; Joan Ibañezek 5
rriak eramango. Bestela ordenantzak zioen zigorra dukat eta 3 erreal; Gregoriok 5 dukat eta 4 erreal; eta
Joan Lopezek 5 dukat eta 5 erreal.
ezarriko zitzaion.
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Joan Lopez Lazkanokoak fidatzaile gisa Domingo
Amilibia eskribaua aurkeztu zuen, eta 5 dukat eta 5
erreal San Martin egunean ordainduko zizkion Kontzejuari. Konpromisoa hartu zuen Joan Lopezek Domingo Amilibia fidantza hartatik onik ateratzeko.

9) Ramos Etxegarai, 6 haritz aldatuko zituen herribasoetan.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal,
Urbano Txiriboga eta Martin Akoa (ikus [XVI. m.
(54-IX) 3] agiria).

11) Ibañetako Joan Gorosarri, ametza lepatzeagatik, 5 haritz aldatuko zituen Urreztin.

1.4.5. Herri-basoetan kalteak eragin zituen
bakoitzari zigor gisa eragindako landare-aldaketak
- 1554-IX-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Altzolarats alkateak herri-basoetan
kalteak eragin zituztenak kondenatu egin zituen beren
akatsa konpontzera. Kaltea egin zutenak, kaltea eta
ordainetan egin beharrekoa hauek ziren:
1) Idiakaizko etxeko andrea, haritz bat lepatzeagatik, Zabaletan 5 haritz-landare aldatuko zituen.
2) Sorazabalgo San Joan Gorriaran, Pagalden 6
pago mozteagatik, Ibiagan (Iraetako bidean) 12
haritz landatuko zituen.
3) Joan Iribarrena, otea erretzeagatik, 12 haritz aldatuko zituen Ibiagan.

10) Marta Txiriboga, haritz bat mozteagatik, 10
haritz aldatuko zituen Urreztin.

12) Baioko Joan Zelaia, haritz bat mozteagatik, 10
haritz aldatuko zituen Baioko karobizulo ondoan.
13) Maria Gabiria, haritz bat mozteagatik, 5 haritz
aldatuko zituen Paginoaldapan.
14) Frantzisko Enparan, Martin Otxoa Ariztondokoa eta Esteban Eztiola semea, haritz bat mozteagatik 10 haritz aldatuko zituzten Urreztin.
15) Madalena Txiriboga (Periza Mantelolaren neskame izandakoa) 3 ametz mozteagatik 15 haritz
aldatuko zituen Urreztin.
16) Enparandiko Martin Aizpuru, Bideberrietan
sua egiteagatik 20 haritz aldatuko zituen Urreztin.
17) Arroako Anton Olea, pagoa botatzeagatik,
Osinbelzko karobi ondoan 12 haritz aldatuko zituen.

4) Pedro Zubiaurre, haritz bat lepatzeagatik, 5 haritz landatuko zituen Zabaletan.

Kondenatutakoek beren zigorra betetzen ez bazuten,
Jakobo Gesalagak beteko zuen kondenatuei agindu5) Joan Lopez Lazkanokoa, haritz bat mozteagatik, takoa, eta eragindako gastuak bakoitzak bereak ordain10 haritz aldatuko zituen Urreztin.
duko zituen, Jakobok haien ondasunak exekutatuta.
6) Martin Azkue, Santa Engrazia azpian erre zuePedro Altzolarats alkateak emandako epaian lekuko
nagatik 50 haritz aldatuko zituen Etxaolazarretan. hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Pedro Akoa?
eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (54-IX) 40] agiria).
7) Gregorio Elizalde, Aiakelun haritz bat lepatzeagatik, 5 haritz landatuko zituen Urreztin.
1.4.6. Segurako Batzar Nagusietarako Kontzejuak
emandako prokuradore-ahalordeak
8) Domingo Aizpuru, Egañamendin otea erretzeagatik, Altzolarats ondoko Gurutzeagan 20 haritz - 1554-XI-11n, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
aldatuko zituen.
eskribauaren aurrean Zestoako Kontzejua bildu zen.
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14. irudia. Segurako
herriko plaza.

Bertan ziren zestoar hauek: Blas Artazubiaga alkateordea (Joan Aranburu alkatearen ordez), Martin
Perez Artzubiagakoa fiel errejidorea, Domingo Amilibia eskribaua, Joan Fernandez Olazabalgoa, Gabriel
Artzubiaga, Pedro Akoa, Joan Urbieta, Joan Perez
Altzolaraskoa, San Joan Amilibia, Frantzisko Enparan, Urbano Txiriboga, Domingo Zuube, Domingo
Garratza, Domingo Ezenarro, Pedro Olaberria, Joan
Akoa?, Joan Ezenarro eta beste zenbait.

(Martin Gartzia Lasaokoaren alarguna) azaldu zen.
Maria Nikolasek 1553-IV-26an, Lasaon, ahalordea eman zien, eskribau beraren bidez, Zestoako Joan
Fernandez Olazabalgoa batxilerrari, Grazian Etxeandiari eta Martin Lizarraratsi.

Maria Nikolasen seme Domingo Gartzia Lasaokoa
Indietan hil egin zen, eta ahalordea zutenak saiatuko ziren
hark utzitako diru, harribitxi, urre, zilar, truke-letra eta era
Kontzejuak ahalordea eman zien honako hauei: guztietako ondasunak Maria Nikolasentzat kobratzeaz.
Martin Perez Artzubiagakoa fielari, Pedro Altzolaratsi
eta Gabriel Artzubiagari. Hauek Segurara joango ziMaria Nikolas Zabala-Lasaok, ordea, Joan Fernanren Probintziak bertan egingo zituen Batzar Nagusie- dez batxilerrari eta Grazian Etxeandiari emandako
tan zestoaren prokuradore gisa parte hartzera.
ahalordeak baliogabetu eta indarrik gabe uztea erabaki zuen, eta halaxe jaso zuen Martin Perez eskribauak.
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Garratza,
Migel Idiakaitz eta Domingo Aisoro (ikus [XVI. m.
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Martin Uranga
(54-XI) 4] agiria).
eta Alejo Uranga, eta Aizarnako Asentzio Igartza.
- 1554-IV-30ean, Zestoan, Martin Perez Eizagirre1.5. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren tratu
koa eskribauak Joan Fernandez Olazabalgoa batxileeta agiriak
rrari ahalordea baliogabetu egin ziotela adierazi zion.

1.5.1. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren ahalordeak
Jakinarazpenean lekuko hauek izan ziren: Esteban
- 1554-IV-28an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa Eztiola, Martin Elorriaga eta Joan Lopez Alegikoa
eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao (ikus [XVI. m. (54-IV) 11] agiria).
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- 1554-X-5ean, Lasaon, Esteban Eztiola eskri- ahalordea eta eskubidea eman zizkion Maria Nikolasi,
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zu- zorra Maria Aranbururi kobra ziezaion.
maiako Maria Joanez Etxabekoa (Joan Perez Mantzizidorkoaren alarguna), eta, bestetik, Maria Nikolas
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako EsteZabala-Lasao alarguna.
ban Edarritzaga eta Santiago Ezenarro, eta Zumaiako
Joan Aizarnazabal (ikus [XVI. m. (54-VIII) 2] agiria).
Maria Joanez Etxabekoa bere seme-alaba adingabeen tutore gisa ere aurkeztu zen. Hark zioenez, Ai- 1554-IX-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizarnako Domingo Aranburu zenak eta Maria Aranbu- bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria
ru alargunak 13,5 dukateko zorra utzi zioten, eta or- Nikolas Zabala-Lasao alarguna, eta, bestetik, Zesdaintzen ez zutelako, Zestoako alkatearen aginduz Ai- toako Katalina Iribe.
zarnako Aranburu etxea eta bere ondasunak exekutatu
egin zizkien.
Katalinak Maria Nikolasi Antonio Lizarrarats
bikarioaren bidez 25 dukat eman zizkion, eta Maria
Gero, ordea, Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Nikolasek zorra egun hartatik urtebetera ordainduko
13,5 dukateko zorra eta 768 maraiko exekuzio-gas- zion. Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Dotuak ordaindu egin zizkion Maria Joanezi, eta honek mingo Lizarrarats, Grazian Etxeandia eta Esteban
ahalordea eta eskubidea eman zizkion Maria Niko- Eztiola semea (ikus [XVI. m. (54-IX) 22] agiria).
lasi, zorra Maria Aranbururi kobra ziezaion.
- 1554-IX-17an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Este- bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Katalina
ban Edarritzaga eta Santiago Ezenarro, eta Zumaiako Iribe, eta, bestetik, Antonio Lizarrarats kalonjea.
Joan Aizarnazabal (ikus [XVI. m. (54-X) 15] agiria).
Katalina Iribek lehenago Martin Lizarrarats zenarekin
1.5.2. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren obligaziosexu-harremanak izen zituen, eta semea eduki zuten.
agiriak
Egun hartan Martin Lizarrarats zenaren partetik,
- 1554-X-5ean, Lasaon, Esteban Eztiola eskribauaren Sevillan kalonje eta Zestoan bikario zen Antonio Lizaaurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zumaiako Ma- rraratsek 25 dukat eman zizkion Maria Nikolas Zabalaria Joanez Etxabekoa (Joan Perez Mantzizidorkoaren Lasao alargunari, eta gero Maria Nikolask obligazioalarguna), eta, bestetik, Maria Nikolas Zabala-Lasao agiria eman zion Katalinari, dukat haiek segurtatuz.
alarguna.
Ondorioz, Katalina Iribek ordainagiria eman zien
Maria Joanez Etxabekoa bere seme-alaba adinga- Martini eta Antoniori. Lekuko hauek izan ziren: Esbeen tutore gisa ere aurkeztu zen. Hark zioenez, Ai- teban Eztiola semea, Domingo Lizarrarats, Grazian
zarnako Domingo Aranburu zenak eta Maria Aranbu- Etxeandia eta Domingo Aisoro.
ru alargunak 13,5 dukateko zorra utzi zioten, eta ordaintzen ez zutelako, Zestoako alkatearen aginduz AiEgun eta leku berean, eskribau beraren eta lekuko
zarnako Aranburu etxea eta bere ondasunak exekutatu beraien aurrean, Zestoako bikario eta Sevillako kaegin zizkien.
lonje Antonio Lizarrarats eta Maria Nikolas ZabalaLasao elkartu ziren.
Gero, ordea, Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak
13,5 dukateko zorra eta 768 maraiko exekuzio-gasEzenarroko Kristobal Uzkangaren Domenja Ezenatuak ordaindu egin zizkion Maria Joanezi, eta honek rro alargunak 30 dukateko zorra ordaindu ez ziolako,
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15. irudia. Lasaoko
markesaren etxea.

Antonio Lizarraratsek Ezenarrogoiko baserria eta ber- nezek konpromisoa hartu zuen bere fidatzaile Joan
tako ondasunak bereganatu egin zituen exekuzio bidez. Etxenagusia fidantza hartatik onik eta kalterik gabe
ateratzeko.
Egun hartan, ordea, Maria Nikolas Zabala-Lasao
andreak Antoniori 30 dukat, auzi-gasutak eta exeObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
kuzio-gastuak ordaindu egin zizkion.
Joanes Garratza apaiza, Joan Potzueta eta Joan Arano
(ikus [XVI. m. (54-III) 6] agiria).
Beraz, Antonio Lizarraratsek eskubide guztiak eta
ahalordea eman zizkion Maria Nikolasi, gero adiera- 1554-III-27an, Zestoako Pedro Altzolaratsen
zitako zorra beretzat kobra zezan (ikus [XVI. m. (54- etxean, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean
IX) 23] agiria).
Arroako Joan Martinez Baltzolakoa eta Zestoako Gabriel Artzubiaga bildu ziren.

1.6. Joan Martinez Baltzolakoaren
obligazio-agiri eta ordainagiriak

Joan Martinezek Gabrieli lehenago, bere Domingo Baltzola semearen bidez, 4 dukat maileguz eman
- 1554-III-26an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- zizkion, eta egun hartan beste 15 dukat eman zizkion
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Iraetako Joan Martinezek. Beraz, hurrengo ekaineko San Joan
Nikolas Martinez Egiakoa jauna, eta bere fidatzai- egunez Joan Martinezi 19 dukat ordaintzeko konprole Arroako Joan Etxenagusia, eta, bestetik, Arroako misoa hartu zuen Gabriel Artzubiagak.
Joan Martinez Baltzolakoa (Baltzola etxearen jabea).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: ZesNikolas Martinezek Joan Martinezi maileguz toako Pedro Altzolarats eta Martin Perez Artzubia20 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 17,5 gakoa, eta Arroako Domingo Baltzola (ikus [XVI. m.
erreal izanik) hartu zion. Zorra hurrengo abuztuko (54-III) 8] agiria).
Andre Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak
Egun berean, hau da, 1554-III-27an, Zestoako Pedro
Beduako errenterian emanda. Burdin haiek Iraetako
burdinolan egindakoak izango ziren. Nikolas Marti- Altzolaratsen etxean, Domingo Amilibia eskribauaren
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aurrean Arroako Joan Martinez Baltzolakoa eta Zes- Baltzolakoa elkartu ziren. Pedrok Joan Martinezi zetoako Martin Perez Artzubiagakoa elkartu ziren.
zenko uherra urrezko 6,5 dukatean erosi zion, eta zorra
hurrengo uztaileko Santiago egunean ordainduko zion.
Joanek Martini egun hartan maileguz 20,5 dukat
eman zizkion, eta Martinek zorra hurrengo ekaineko
Obligazio-agirian lekukoetako bat Martin Indo
San Joan egunean ordainduko zion.
zestoarra izan zen (ikus [XVI. m. (54-V) 4] agiria).
Olbligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako
- 1554-VI-29an, Zestoan, Martin Otxoa ArizPedro Altzolarats eta Gabriel Artzubiaga, eta Arroako tondokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziDomingo Baltzola (ikus [XVI. m. (54-III) 9] agiria).
ren: batetik, Deba parteko Joan Martinez Baltzolakoa, eta, bestetik, Zestoako Domenja Arrona (Joan
- 1554-V-1ean?, Aizarnako Benezian, Martin Otxoa Ganbararen emaztea).
Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Maria Perez Arronakoa (edo AltzolarasLehenago, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
koa) eta, bestetik, Joan Martinez Baltzolakoa.
Domenjak Joan Martinezi obligazio-agiria eman zion,
ondasun bat hipotekatuz eta 6 dukateko zorra ordainJoan Martinezek Maria Perezi maileguz 20 kintal tzeko konpromisoaz. Zorra ordaindu egin ziolako,
burdina pletinaren balioa (1 kintal = 17,5 erreal iza- Joan Martinezek ordainagiria eman zion Domenjari.
nik) hartu zion, eta zorra hurrengo ekaineko San Joan
egunean ordainduko zion, burdinak Beduako errenteLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Zubiaurre,
rian emanda.
Joan Ezenarro eta Urbano Txiriboga (ikus [XVI. m.
(54-VI) 15] agiria).
Lekukoetako bat San Joan Altzolarats izan zen
(ikus [XVI. m. (54-V) 1] agiria).
- 1554-VII-7an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: bate- 1554-V-10ean, Iraetako burdinolan, Debako par- tik, Arroako Joan Martinez Baltzolakoa, eta, bestetik,
tean, Debako Pedro Zigaran? eta Arroako Joan Martinez Zestoako Jakobo Gesalaga eta Josepe Igartza.

16. irudia. Arroagoiko
Baltzola etxea.
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17. irudia. Errezilgo
San Martin
Zallurroakoa elizaren
kanpoko aldea.

Azken biek Joan Martinezi lehenago egindako 8
kintal burdinako zorra ordaindu egin zioten, eta Joan
Martinezek ordainagiria eman zien.

Joan Martinezek Maria Perezi lehenago, Zumaiako
Joan Fernandez Arbestaingoa eskribauaren aurrean
6.000 maraiko edo 16 dukateko zorra egin zion (1
dukat = 375 marai). Egun hartan, ordea, Joan MartiLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Ur- nez Baltzolakoak zorra ordaindu egin zion, eta Maria
bieta, Grazian Etxeandia eta Grazian Ezenarro (ikus Perezek ordainagiria eman zion.
[XVI. m. (54-VII) 8] agiria).
Lekuko Migel Perez Idiakaizkoa eta Joan Arano
- 1554-X-1ean, Zestoako Lilin, Domingo Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m. (54-X) 2] agiria).
eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik,
Katalina Zabala (Joan Perez Lilikoa jaunaren emaz- 1.7. Joan Armendiaren agiriak
tea), eta, bestetik, Arroako Joan Martinez Baltzolakoa.
- 1554-II-14an, Zestoan, Domingo Amilibia eskriKatalinak Joan Martinezi lehenago urrezko 30 ko- bauaren aurrean Arroako Joan Armendia agertu zen.
roako zorra egin zion. Joan Martinezek, berriz, Zestoako Maria Perez Gaintzakoari 16 dukat zor zizkion,
Joanek ahalordea eman zion bere seme Domingo Areta, hain zuzen, Katalina Zabalak ordaindu zizkion. mendiari. Hain zuzen Zestoako Martin Indorekin zuen
Beraz, Joan Martinezek Katalinari 16 dukaten ordain- auzian, eta beste edozein auzitan, aita ordezkatuko zuen.
agiria eman zion, baina handik 30 koroa osatu arteko
zorrak indarrean jarraitu zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, San Joan Amilibia eta Joan Etorraetxea
Lekuko hauek izan ziren: Migel Perez Idiakaizkoa (ikus [XVI. m. (54-II) 3] agiria).
eta Joan Arano (ikus [XVI. m. (54-X) 1] agiria).
- 1554-VIII-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- 1554-X-1ean, Zestoako Lilin, Domingo Amilibia es- kribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
kribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria Arroako Joan Armendia, eta, bestetik, Errezilen bizi
Perez Gaintzakoa, eta, bestetik, Joan Martinez Baltzolakoa. zen Domingo Uztaeta.
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Joan Armendiak Errezilgo Kontzejuari basoa erosi
Santiagok Nikolasi 10 kintal burdina pletina maizion, epe baten barruan bertan ikatza egiteko. Gero leguz eman zizkion, eta Nikolas eta Joan fidatzaileak
Domingo Uztaetak Aiako Joan Aranorekin tratua egin zorra uztailaren amaierarako ordainduko zioten, burzuen, honek basoan ikatza egin zezan, baina epea pasa dinak Beduako errenterian emanda.
eta basoa Errezilgo Kontzejuaren esku geratu zen.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Uztaetak Joan Armendiari eragindako Joan Zubeltzu, Joan Iribarrena eta Aizpuru deiturako
kalteagatik 12 dukat eman zizkion, eta honek hari or- bat (ikus [XVI. m. (54-VI) 12] agiria).
dainagiria eman zion. Joan Aranok, berriz, Domingori
9,5 dukat zor omen zizkion.
- 1554-IX-14an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Iraetako Nikolas MartiOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Pedro nez Egiakoa jauna agertu zen.
Ipintza, Joan Ipintza eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (54-VIII) 3] agiria).
Obligazio-agiria eman zion Iruñeko apezpikuaren
mendeko Joan Asurtza apaiz getariarrari. 36 dukat
- 1554-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- hiru epetan ordainduko zizkion Nikolas Martinezek
bauaren aurrean Arroako Joan Armendia aurkeztu Getariako apaizari: 12 dukat hurrengo Domu Sanzen.
tu egunean, beste 12 dukat hurrengo Pazko garizumakoan, eta azken 12 dukatak 1555. urteko EgubeAhalordea eman zien Zestoako Joan Fernandez rrietan.
Olazabalgoa lizentziatuari eta Joan Ganbarari, eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Pedro
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes GarraGartzia Salzedokoari, Andres Martinez Aroztegikoari, tza, Joan Indo eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus
Joan Elduari eta Fernando Perez Zabalegikoari.
[XVI. m. (54-IX) 15] agiria).
Joan Armendiak auzia zuen Joan Martinez Olotzagakoa kontulariarekin, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten arroarra.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aisoro,
Martin Artazubiaga eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m.
(54-X) 14] agiria).

1.8. Nikolas Martinez Egiakoaren tratu eta
agiriak
1.8.1. Nikolas Martinez Egiakoaren obligazioagiriak

Jarraian, Zestoako Enekosauztegiko hariztian
Kontzejua bilduta zegoela, Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoarekin zuten tratuaz arduratu ziren. Nikolasek, Kontzejuaren aginduz, 36 dukat Getariako
Joan Asurtza apaizari ordaintzeko obligazio-agiria
eman zion.
36 dukat haiek Nikolasi deskontatu egingo zizkioten herri-basoengatik Kontzejuari zor zion kopurutik,
lehenengo egingo zen kobrantza aldian.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Jakobo Elurra,
Joan Ipintza eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (54-IX)
17] agiria).

- 1554-VI-25ean, Iraetako oinetxean, Esteban Eztio- 1554-IX-29n, Iraetan, Domingo Amilibia eskrila eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik,
Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) eta bere bauaren aurrean, Nikolas Martinez Egiakoak eta bere
fidatzaile Joan Etxenagusia arroarra, eta, bestetik, fidatzaile Joan Etxenagusiak obligazio-agiria eman
zioten Maria Saustin Elorriagakoari.
Arroako Santiago Etxeberria (Errementerikoa).
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Maileguz hartutako 60 dukat bi urteko epean ordain- 1554-IX-30ean, Zestoan, Domingo Amilibia estzeko konpromisoa hartu zuten. Nikolas Martinezek, gai- kribauaren aurrean, zestoar hauek elkartu ziren: banera, bere burua behartu egin zuen fidatzailea obliga- tetik Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna, eta,
zio hartatik onik ateratzeko. Lekuko Joan Zubeltzu, bestetik, Maria Lopez Arbekoa alarguna.
Martin Ipintza eta beste bat izan ziren (ikus [XVI. m.
(54-IX) 41] agiria).
Nikolasek Maria Lopezi obligazio-agiria eman
zion, urtebeteko epean 25 dukat ordaintzeko konproEgun eta leku berean, Domingo Amilibia eskri- misoa hartuz. Zelaikoek Maria Lopezi egindako zobauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Irae- rragatik eman zion agri hura.
tako Nikolas Martinez Egiakoa jauna eta bere fidatzaile Joan Etxenagusia, eta, bestetik, Maria Saustin
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza,
Elorriagakoa (San Joan Ermuaren alarguna).
Domingo Garratza eta Joan Azkona (Nikolas Martinezen morroia) (ikus [XVI. m. (54-IX) 45] agiria).
Lehenago Zestoako Kristobal Artzubiaga eskribauaren aurrean, Nikolas Martinezek eta bere fidaEgun berean, Iraetan, Domingo Amilibia eskritzaileak obligazio-agiria eman zioten San Joan Er- bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik Iraetako
muari, 60 dukat ordaintzeko konpromisoaz. San Joan Nikolas Martinez Egiakoa jauna, eta, bestetik, Azpeizenak bere testamentuan 60 dukat haiek Maria Saus- tiko Iñigo Goiatz.
tin emazteari utzi zizkion.
Nikolasek eta Iñigok elkarrekin ordura arte izandako
Egun hartan Nikolas Martinezek eta fidatzaileak tratu guztien kontuak egin zituzten, eta Nikolasi 210,5
60 dukat ordaindu zizkioten Maria Saustini, eta honek dukateko zorra azaldu zitzaion. Nikolas Martinezek
ordainagiria eman zien.
obligazio-agiria eman zion Iñigo Goiazi, zorra 1556ko
apirilaren amaieran ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko honako hauek izan ziren: Tomas Azkona
eta Joan Zubeltzu (Iraetako jaunaren morroiak), eta
Lekuko honako hauek izan ziren: Joanes GarraMartin Ipintza (ikus [XVI. m. (54-IX) 44] agiria).
tza apaiza, Azkarate baserrian bizi zen Tristan Amu-

18. irudia. Iraetako
Granero.
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19. irudia. Iraetako
Olatxo edo Xantana.

be, eta Kristobal Arrizubia zarauztarra (ikus [XVI. m.
(54-IX) 46] agiria).
1.8.2. Nikolas Martinez Egiakoaren hiribilduko
orube-erosketa
- 1554-IX-26an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria
Joanez Ibañetakoa eta Grazia Ibañeta (Joan Gorosarriren alarguna), ahizpa Juliana Ibañeta zenaren Anton Arrona seme adingabea ere ordezkatuz, eta, bestetik, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna.
Maria Joanezek eta Graziak Zestoako hiribilduan
zeukaten orubea saldu zioten Nikolas Martinezi, Zestoako hiribildu osoa erre zenean (1549an), lehenago
Ibañeta etxeak zuen orube handiaren zati batean etxe
berria eraiki zuten, baina libre geratutako beste zatia
edo orubea, 48 dukatean saldu zioten Nikolas Martinezi. Saldutako orubeak mugakide hauek zituen: Ibañeta etxe berria, Nikolas Martinez Egiakoaren orubea,
aurrean herriko kalea, eta atzean kaletxoa eta defentsarako horma (hiribilduan aldenik alden zegoena).

Arretxe-Etxenagusiak eta San Joan Amilibiak balioetsi zuten 48 dukatean, eta Nikolas Martinezek orduantxe ordaindu zien ahizpa saltzaileei prezio osoa.
Prezio hura baino hobea eskainiko zuenik ez zen azaldu, nahiz eta bila ibili.
Maria Joanez Ibañetakoa eta Grazia Ibañeta arduratuko ziren saldutako orubearen saneamenduaz, eta
sortzen ziren auzietako ardura beren gain hartuko zuten. Gainera zin egin zuten salmenta-kontratuan agindutakoa bete egingo zutela.
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza,
San Joan Amilibia eta Joan Gorosarri.
Jarraian, egun eta leku berean, eskribau eta lekuko
berak hantxe izanik, Nikolas Martinez Egiakoa erositako orubera sartu zen. Han zeudenak kanpora atera
eta aiztoaz lurra harrotu zuen, jabea bera zela adieraziz (ikus [XVI. m. (54-IX) 37] agiria).
1.8.3. Nikolas Martinez Egiakoaren beste zenbait
agiri

Orubea bere sarbide, irtenbide eta eskubide guztie- - 1554-IV-23an, Deban, Joan Perez Arriolakoa eskrikin saldu zioten, zerutik lurraren azpi-azpirainokoa, bauaren aurrean bertako Joan Martinez Ipiztikukoa
inolako lotura eta kargarik gabea. Orubea Domingo aurkeztu zen.
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Lehenago, 1548-IX-22an, Joan Martinezek 300 bereganatuko zuten. Nikolas Martinezen ondasunak
dukat emanda, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari kudeatuko zituzten, eta ahalmena zuten edozein koneta Maria Beltran Iraeta emazteari betiko zentsua eza- tratu, agiri, etab. egiteko; baita auzitara jotzeko ere.
rri zien, urteko % 7ko errenta edo zergaz (urtero 21
dukateko zergaz) (ikus [XVI. m. (48-IX) 36] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Martin
Akoa eta Joan Zubeltzu, eta Zumaiako Azpiazu baseHarrezkero Nikolas Martinezek zenbait ordainketa rrian bizi zen Tristan Anarbe? (ikus [XVI. m. (54-IX)
egin zion Joan Martinezi: 64 dukat eskura; beste 21 36] agiria).
dukat Joan Zigaranen bidez; beste 7 dukat Joan Lopez
Irarrazabalgoak (Joan Martinezen aitaginarreba ze- 1554-X-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrinak) Nikolas Martinezi egindako zorra deskontatuz; bauaren aurrean, Ana Kortazarrek obligazio-agiria
eta beste dukat bat Gartzia Arteaga apaizaren bidez.
eman zien Joan Zugastiri eta Domingo Arrona adingabeari. 12 dukateko zorra hurrengo urteko Pazko gaJoan Martinez Ipiztikukoak ordainagiria eman zien rizumakoan ordainduko zion.
Iraetako senar-emazteei, lekuko hauek izanik: San
Joan Ipiztiku, Andres Astigarribia eta Gartzia Arteaga
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Oliden, eta
(ikus [XVI. m. (54-IV) 10] agiria).
Zestoako Joan Olazabal, Esteban Eztiola semea eta
Martin Acosta (ikus [XVI. m. (54-X) 6] agiria).
- 1554-V-9an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean, Zestoako Pedro Egaña 1.9. Maria Akertza adingabearen eta
eta Errezilgo Joan Zabala hargin-maisuak elkartu zi- Martin Akertza tutorearen tratu eta
ren.
agiriak
Zestoako hiribilduan Maria Joanez Ibañetakoaren
eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunaren
etxeen arteko horma berria eta eraikitze-lanak egin ziren. Zurgintzako lanak balioetsi eta Nikolasek Maria
Joanezi 15 dukat eta 2,5 erreal ordaindu behar zizkiola erabaki zuten zurgin-maisuek. Iraetako jaunarentzat geratuko ziren horma berria egin zenean ateratako bost zutabe, bost “uskerrika” eta lau entenga.
Lekuko honako hauek izan ziren: Elgoibarko Martin Andikano eta Zestoako Frantzisko Enparan eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (54-V) 3] agiria).

1.9.1. Maria Akertza eta Martin Akertza Martin
Perez Artzubiagakoarekin auzitan
- 1554-IV-13an, Zestoan, Gipuzkoako Fernando Bezerra korrejidorearen eta Frantzisko Idiakaitz eskribauaren ordezko Frantzisko Perez Idikaizkoaren aurrean, Joan Eldua prokuradorea agertu zen.
Joan Eldua, hain zuzen, Zestoako Esteban Akertza
zenaren Maria Akertza alaba bakar eta oinordeko unibertsalaren ordezkari zen. Gainera Maria Akertzak,
adingabe izenik, Martin Akertza zuen tutore eta administratzaile.

- 1554-IX-26an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
Joan Elduak korrejidoreari demanda aurkeztu zion
jauna agertu zen.
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoaren aurka. 35
kintal burdina eta auzi-gastuetako 5 dukat Estebanek
Ahalordea eman zien bere emazte Maria Beltran Edarritzagako ondasunetatik kobra zitzan, Martin
Iraetari, Domingo Garratzari, Joan Etxaberi? eta Joan Perez Artzubiagakoak emandako eskubideen agiria
Etxenagusiari. Ahalordea zutenek Nikolas Marti- ere aurkeztu zuen Joan Elduak. Honek zioenez, konezek edonon kobratzeko zeukan edozein ondasun rrejidoreak kondenatu egin behar zuen Martin Perez
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20. irudia. Arroako
Akertzaberri.

zor hura ordaintzera eta gai hari buruz zituen agiriak libia eskribauari. Martin Akertza tutoreak eta Maria
ekartzera.
Akertza adingabeak Martin Perez Artzubiagakoarekin
zuten auzian, Martin Perezen eskariz haren eskribau
Korrejidoreak agindua bidali zion Martin Perez izendatu zuen, aurkeztuko zituen lekukoen testiganArtzubiagakoari hiru eguneko epean auzitara aurkez tzak, beste aldearen eskribauarekin batera, har zitzan.
Zein baldintza bete, galdera-erantzunak sekretupean
zedin.
nola hartu, etab. adierazi zion.
- 1554-IV-17an, Zestoan, Azpeitiko Joan Akemen- 1554-V-10ean, Tolosan, Andres Martinez Aroztedi eskribauak korrejidorearen aginduaren berri eman
zion Martin Perezi. Blas Artazubiaga eta Pedro Altzo- gikoak eskea egin zion korrejidoreari bere aldea kondena ez zezan. Horretarako bere aldeko zenbait arralarats izan ziren lekuko.
zoi jakinarazi zizkion, Estensoro batxilerrak egindako
- 1554-IV-26an, Tolosan, Joan Elduak lizentziatu idaztiaren bidez.
eta korrejidore Fernando Bezerrari eskea egin zion,
Egun berean, Zestoan, Domingo Amilibiak korreauzia amiatutzat jo zezan. Korrejidoreak haren berri
Andres Martinez Aroztegikoari (Martin Perez Ar- jidoreak agindutakoa jakinarazi zion Martin Perez
tzubiagakoaren prokuradoreari) ematea agindu zuen. Artzubiagakoari. Lekuko Arroako Domingo Akertza
Pedro Errekabarren, Jeronimo Atxaga eta Asentzio eta Zestoako Joan Arano izan ziren (ikus [XVI. m.
(54-IV) 3] agiria).
Zabala izan ziren lekuko.
- 1554-IV-30ean, Tolosan, korrejidoreak epaia
eman zuen, eta bertan bi aldeak onartu egin zituen
auzitara. Testigantzat aurkezteko 20 eguneko epea
eman zien bi aldeei.

1.9.1.1. Martin Perezek Maria Akertzaren galderei
emandako erantzuna

Martin Perez Artzubiagakoa ez zen korrejidorearen aurrean azaldu, eta Joan Elduak galderak prestatu zizkion,
- 1554-V-9an, Tolosatik, Fernando Bezerra korre- Zandategi lizentziatuaren bidez, Martin Perezi, zin egin
jidoreak agindua bidali zion Zestoako Domingo Ami- ondoren erantzun ziezaien. Hauek ziren galerak:
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1) Ea Martin Perez Artzubiagakoa, eta Maria
Akertza adingabea eta Martin Akertza tutorea ezagutzen zituen. Ea Esteban Akertza zena ezagutu
zuen.
2) Ea zekien hil eta alaba bakar eta oinordeko unibertsal Maria Akertza utzi zuela.
3) Ea zekien Maria Akertzak aitaren herentzia onartu zuela eta tutore bidez ondasunak bereak zituela.
4) Ea zekien Martin Akertza Mariaren tutore korrejidoreak izendatu zuela.

reak. Martin Perezek lekuko zestoar hauek aurkeztu
zituen: Pedro Arretxe lizentziatua (Aizarnako erretorea) eta Joan Fernandez Olazabalgoa mediku lizentziatua. Bakoitzak zin egin zuen egia aitortuko zuela. Zin egitean lekuko Domingo Akertza eta Martin
Akertza (tutorearen semeak) izan ziren.
- 1554-VI-26an, Zestoan, Martin Perez Artzubiagakoak lekuko gisa Donostiako Migel Iartza aurkeztu
zuen. Lekuko Grazian Ezenarro izan zen (ikus [XVI.
m. (54-IV) 3] agiria).
1.9.1.3. Martin Akertzaren lekukoak eta haien
testigantzak

5) Ea zekien hura guztia ezaguna zela.
- 1554-VII-3an, Tolosan, Fernando Zuñiga lizenEgun hartantxe, Zestoan, Domingo Amilibiak tziatu eta korrejidoreak agindua bidali zion Martin
Martin Akertza tutoreari eskea egin zion hurrengo os- Otxoa Ariztondokoari, Martin Perezen eta Maria
tiralean, hilak 11, goizeko zortzietan bere eskribaua Akertzaren arteko auzian testigantzak hartzeko epea
ekar zezan eta lekukoen testigantzak har zitzaten. bi aldeei 80 egunera luzatu ziela adieraziz. Maria
Martin Akertzak Zestoako eskribau hauek izendatu Akertzaren eta tutorearen eskribau izango zen Marzituen: Blas Artazubiaga, Martin Otxoa Ariztondokoa tin Otxoa, eta Martin Perezen eskribauarekin batera,
(edo Artazubiagakoa) eta Esteban Eztiola.
tutoreak aurkeztutako lekukoei testigantzak hartuko
zizkien.
- 1554-V-12an, Tolosan, Joan Elduak korrejidorea- 1554-VII-7an, Zestoan, Martin Otxoa eskribauak
ren agindua erakutsi zuen, eta bertan Martin Perezi
zin egin eta galderei erantzutera joan zedila agintzen Martin Perezei korrejidorearen agindua jakinarazi zion.
zitzaion.
- 1554-VII-10ean, Zestoan, Martin Akertza tuto- 1554-V-19an, Tolosan, korrejidorearen aurrean reak lekuko hauek aurkeztu zituen: Blas Artazubiaga,
Martin Perez Artzubiagakoa azaldu zen, eta egia ai- Pedro Altzolarats eta Grazian Ezenarro zestoarrak.
tortuko zuela zin egin ondoren, Joan Elduak aur- Hirurek zin egin zuten. Zin egitean lekuko Joan Olakezturiko galderei erantzun zien. Lehen biei baiezkoa zabal eta Esteban Eztiola semea izan ziren. Lekukoei
erantzun zien, eta hirugarrenari eta laugarrenari ze- egin beharreko galderak hauek ziren:
gokienez, haiei buruzko agirietara jotzea gomendatu
zuen (ikus [XVI. m. (54-IV) 3] agiria).
1) Ea ezagutzen zituzten auzitan zebiltzanak, eta
ea ezagutu zuten Esteban Akertza zena.
1.9.1.2. Martin Perez Artzubiagakoaren lekukoak
aurkeztea

2) Ea zekiten Esteban zenak alaba bakar eta oinordeko unibertsal Maria Akertza utzi zuela.

- 1554-V-22an, Zestoan, Domingo Amilibia eta Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauak elkartu ziren.
Domingo, hain zuzen, Martin Perez Artzubiagakoak
izendatu zuen, eta Martin Otxoa Martin Akertza tuto- 34 -

3) Ea zekiten Maria Akertzak aitaren herentzia
onartu zuela eta ondasunak tutoreak kudeatzen zituela.
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4) Ea zekiten tutorea Martin Akertza zela, probintziako korrejidoreak izendatuta.
5) Ea zekiten aurreko guztia ezaguna zela.
- Lehenbizi Grazian Ezenarrok, 27 urte ingurukoak, erantzun zuen eta galderei baiezkoa eman
zien. Esteban Akertza aita Cadizen 1547. urte hasieran hil omen zen.
- Pedro Altzolarats lekukoak 39 urte zituen, eta
berdintsu erantzun zien galderei. Martin Perez senide omen zuen, odolkidetasuneko hirugarren mailan,
eta Martin Akertza ere bai, laugarren mailan. Esteban
Akertza Cadizen 6 bat urte lehenago hil omen zen.
- Ondoren Blas Artazubaiagaren txanda izan
zen. 65 bat urte zituen. Maria Akertza eta Martin
Perez Artzubiagakoa senide zituen laugarren mailako odolkidetasunean. Maria Akertzaren aitapontekoa zen. Galderei baiezkoa erantzun zien (ikus [XVI.
m. (54-IV) 3] agiria).
1.9.1.4. Martin Perezen lekukoentzako galderak eta
haien testigantzak

21. irudia. Tolosako udaletxe zaharra.

- 1554-VII-14an, Zestoan, Martin Perez Artzubiagakoak, Domingo Amilibia eta Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauen aurrean lekuko Pedro Altzolarats
eta Grazian Ezenarro (edo Grazian Etxeandia) aurkeztu zituen. Hauek zin egin zuten. Lekukoei galdera
hauek egingo zizkieten:

3) Ea zekiten obligazio-agiriaren azalean zioen
bezala, Esteban Akertzak 210 dukateko obligazioaren ordainagiria eman ziola Martin Perez Artzubiagakoari, bere sinadura ipiniz eta han zeuden
lekukoek ere beren izenaz bertan sinatuz.
4) Ea zekiten aurreko guztia ezaguna zela.

1) Ea ezagutzen zituzten auzitan zebiltzanak eta ea
ezagutu zuten Esteban Akertza zena.

Galderei erantzuten Aizarnako elizako erretore Pedro Arretxe lizentziatua izan zen. 34 urte zituen. Bi2) Ea zekiten Esteban Akertzari, hain zuzen, Es- garren eta hirugarren galderetako obligazio-agiri, orteban Eztiola eskribauaren aurrean egindako 210 dainagiri eta beste agirietako sinadurak ontzat eman
dukateko obligazioaren bidez, Martin Perezek 35 zituen. Berak ikusi omen zuen Esteban Akertza ordainkintal burdina eta auzi-gastuetako 5 dukat (edo agiria sinatzen, 210 dukateko obligazioagatik.
guztira 42 dukat) Edarritzaga etxeko ondasunetatik
- Gero Donostiako Migel Iartzak, 27 urteko adikobratzeko eskubidea eman ziola. Ea zekiten Esteban Akertzak sinatutako eskubidea emateko egun nekoak, erantzun zuen. Obligazio-agiriko azalean,
ordainagirian eta beste agirietan zeuden sinadurak
bereko agirian horixe azaltzen zela.
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egiazkoak ziren. Migelek berak ere sinatu zituen agiri
- 1554-VIII-19an, Tolosan, Andres Martinez Arozhaiek, eta baita hauek ere: Martin Lizarraratsek, Joan tegikoak bere lekukoei hartutako testigantzak aurOlaskoagak, Pedro Arretxe Santa Kutz batxilerrak eta keztu zizkion korrejidoreari.
Martin Zabalak.
Ondoren bi aldeek behin eta berriz, abenduaren
- Pedro Altzolaratsek, 39 urteko zestoarrak, eran- 19a arte, korrejidoreari eskea egin zioten, bakoitzak
tzun zuen gero. Martin Perez Artzubiagakoa senide bere aldearen arrazoiak azalduz. Eskeak Tolosan,
zuen odolkidetasuneko hirugarren mailan, eta Martin Azkoitian eta Seguran egin zituzten. Akemendi liAkertza tutorea laugarren mailan. Aipatutako agiri zentziatuak eta Zandategi lizentziatuak idatziak ziren
guztietako sinadurak egiazkoak zirela zioen.
horietako eskabide batzuk (ikus [XVI. m. (54-IV) 3]
agiria).
- Grazian Ezenarrok (edo Grazian Etxeandiak), 24
urte zituen eta aipatutako agirietako sinadurak egiaz- 1.9.2. Maria Akertzaren heziketari buruzko
koak omen ziren.
lekukotasuna jasotzeko alkateari egindako eskea
- Joan Fernandez Olazabalgoa mediku lizentzia- - 1554-VIII-17an, Zestoan, Pedro Altzolarats alkateatuak 40 urte inguru zituen. Hari aurkezturiko agirietan ren eta Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren auzegoen Esteban Akertzaren sinadura benetakoa zela rrean Martin Akertza agertu zen.
zioen (ikus [XVI. m. (54-IV) 3] agiria).
Martin, hain zuzen, Esteban Akertza zenaren alaba
Maria Akertza adingabearen tutore zen, eta eskea egin
1.9.1.5. Auziaren jarraipena korrejimenduan
zion Pedro Altzolarats alkateari. Maria Akertzak lau
- 1554-VIII-11n, Tolosan, Joan Elduak (Maria Aker- hilabete zeramatzan Zestoako hiribilduan aita Estetzaren prokuradoreak) korrejidoreari eskea egin zion, ban zenaren etxe nagusian bizitzen.
beste aldea zorra ordaintzera kondena zezan. Andres
Bi etxekoandre eta bi neskame zituen etxean, eta
Martinez Aroztegikoak (Martin Perezen prokuradoMariari josten, brodatzen eta haria iruten erakusten
reak), bere aldeko epaia eskatu zion korrejidoreari.

22. irudia. Tolosako
Plaza Berria.
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zioten. Herriko andre aberatsenekin ibiltzen zen, eta Maria Akertzari. Joan Fernandez Sevillatik zestoara
horren guztiaren informazioa bidali nahi zien Valla- etorri zenez gero ari zen Maria Zestoan bizitzen.
dolidko Kantzelaritzako epaileei.
Zestoan Maria Akertzak Iraetako Maria Beltran eta
Beraz, San Joan Idiakaitz batxilerrak prestaturiko Liliko Katalina Zuatzolarekin? hitz egiten zuen, eta
eskea egin zion Martinek alkateari, aurkeztuko ziz- haiekin ibiltzen zen elizan eta elizatik kanpo.
kion lekukoei zin eginarazi eta lekukotasunak eskribauarekin har zitzan.
- Gabriel Artzubiagak ere aurreko lekukoaren antzera erantzun zuen. 31 urte zituen. Lehengusu propioa
Jarraian Martin Akertzak lekuko zestoar hauek zuen ikasleak Mariari liburuak eta otoitzak irakurtzen
aurkeztu zituen: Joan Fernandez Olazabalgoa mediku erakusten zion. Oso ondo zaintzen, hezten eta goberzirujaua, Esteban Eztiola eskribaua, Gabriel Artzubia- natzen omen zuten Maria Akertza. Iraetako, Liliko eta
ga eta Grazian Ezenarro. Zin egin zuten egia aitortuko etxe aberatsetako andreekin hitz egiten omen zuen.
zutela. Zinean lekuko Domingo Garratza, Pedro Akoa
eta Esteban Eztiola semea izan ziren.
- Grazian Ezenarrok ere berdintsu erantzun zuen.
Pazko garizumakoaz gero zegoen Maria Akertza ZesOndoren, Martin Akertzak lekukoei egin beharre- toan. Latinezko eta erromantzezko liburuak irakurko galderak aurkeztu zituen. Hauek ziren galderak:
tzen eta letreiatzen omen zituen.
1) Ea ezagutzen zituzten Maria Akertza, Martin
Akertza eta Zestoan zeuden senideak. Ea zekiten
Esteban Akertza zenak Zestoan zer ondasun izan
zituen eta aita hil ondoren alaba Mariak zein ondasun zituen.

- Esteban Eztiola eskribauak 58 urte zituen. Martin Akertzaren emaztea senide zuen hirugarren odolkidetasun-mailan. Lehenago, urtarrilaren 6an, Martin
Akertzak Zestoako Ana Akertza serorari (Esteban
Akertza zenaren arrebari) eskea egin zion. Zestoako
hiribilduko etxea (Esteban bizi ohi zena) libra ziezaion, bertara Maria Akertza ekarri nahi zuelako.

2) Ea zekiten eske hau hilabeteetan Martinek Maria Akertza adingabea Zestoako etxe nagusian bi
etxekoandrerekin eta bi neskamerekin zeukala, eta
Zestoako alkateak lekukoen testigantzak ikusi
zerbitzari haiek erlijioa eta josten, brodatzen eta ondoren, agindua eman zion Martin Otxoa Ariztonharia iruten erakusten ziotela, Maria adingabeak dokoari, guztiaren kopia sinatuta eta Kontzejuaren
zuen mailaren arabera.
zigiluaz zigilatuta, Martini eman ziezaion (ikus [XVI.
m. (54-VIII) 18] agiria).
3) Ea zekiten Martin Akertzaren eraginez Zestoako
andre aberatsenekin hitz egiten zuela Maria Aker- 1.9.3. Martin Akertzaren ordainagiri eta
tzak, eta Zestoan Gipuzkoako etxe onenetakoak ahalordeak
eta aberatsenetakoak zeudela.
- 1554-VIII-11n, Zestoan, Martin Otxoa Arizton4) Ea zekiten aurreko guztia Zestoan ezaguna zela. dokoa eskribauaren aurrean Arroako Martin Akertza
(Maria Akertza adingabearen tutorea) agertu zen.
- Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatuak erantzun zuen lehenbizi. 41 urte zituen, eta galderei, oro
Maria Akertza, hain zuzen, Esteban Akertza zehar, baiezkoa eman zien. Bi etxekoandre eta neska- naren alaba eta oinordeko unibertsal zen, eta Hondameez gain, Zestoako elizako serorak eta lehengusu rribiko Pedro Santxez Benesakoaren emazte Grazia
propioa zuen ikasle batek ere irakasten zioten erlijioa Montaot andreak zorra ordaindu behar zion. Horre- 37 -
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ren tutore zen. Ahalordea eman zion seme Domingo
Akertzari, Errezila joan eta hango Loidiazpikoa baserrikoei 5 dukateko zorra kobra ziezaien. Horretarako haien ondasunak exekutatu eta enkantean (edo
enkanterik gabe) saldu eta dukatak Maria Akertzaren
izenean kobratzeko ahalmena zuen.
Lekukoetako bi hauek izan ziren: Joa Olazabal eta
Grazian Etxeandia (ikus [XVI. m. (54-VIII) 14] agiria).
- 1554-VIII-29an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean Arroako Martin Akertza
(Maria Akertza adingabearen tutorea) azaldu zen.
Ahalordea eman zion Zestoako Pedro Akoari,
alkatearen edo beste edozein epaileren aurrean Beltran Gallastegirekin tutoretzaz zuen auzian ordezka
zezan. Martin Akertzak Martin Otxoa Ariztondokoa
hautatu zuen bere aldearen eskribau, testigantzak jaso
zitzan. Ahal izanez gero, beste aldeak izendaturiko eskribauarekin batera jasoko zituen testigantzak.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Martin Indo,
Martin Acosta eta Martin Intxaurregi (ikus [XVI. m.
(54-VIII) 26] agiria).

23. irudia. Hondarribiko parrokiako ataria.

gatik Martin tutoreak ahalordea eman zion bere seme
Domingo Akertzari, zor hura kobra zezan.

- 1554-XI-14an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean, Arroako Martin Akertza
aurkeztu zen.

Zestoako Ana Akertza serorak lehenago, ahalordeEsteban Akertza zenaren alaba Maria Akertza
rik eduki gabe, 27 dukat eta 8 errealeko zorra kobratu
zion Grazia Montaot andreari, eta Domingo Akertzak adingabearen tutore zen Martin Akertza, eta Zestoako
Pedro Akoari ahalordea eman zion, Pedrok ordura
ordainketa hura kontuan izango zuen.
arte egindako lanak onartuz. Batez ere Zestoako alkaLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Joan tearen aurrean Maria Ezenarrorekin zuen auzian orOlazabal eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (54- dezkatuko zituen Martin eta Maria Pedro Akoak.
VIII) 8] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Joa- 1554-VIII-16an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- nes Lizasoeta eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (54dokoa eskribauaren aurrean Martin Akertza eta Do- XI) 6] agiria).
mingo Akertza semea elkartu ziren.
- 1554-XI-14an, Zestoan, Martin Otxoa AriztonMartin Akertza, hain zuzen, Esteban Akertza zena- dokoa eskribauaren aurrean, hauek agertu ziren: baren oinordeko unibertsal eta adingabe Maria Akertza- tetik, Arroako Martin Akertza (Maria Akertza adin- 38 -
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gabearen tutore gisa), eta, bestetik, Zestoako Joan eskatu gabe irabaz zezakeen. Martin Akertza prest zeGanbara.
goen Katalina Igartza zerbitzari gisa hartzeko.
Maria Akertzaren izenean Martinek Aiako DominLekuko Martin Indo eta Joanes Lizasoeta tailugigo Ostolatzarengandik 8 dukat kobratzeko zeuzkan, lea izan ziren (ikus [XVI. m. (54-XI) 8] agiria).
arbitroek emandako epaiaren arabera. Joan Ganbarak,
ordea, zor hura ordaindu egin zion Martin Akertzari, 1.10. Maria Otxoa Akertzakoaren tratu
eta honek eskubidea eman zion 8 dukatak Domingo eta agiriak
Ostolatzari kobra ziezazkion.
1.10.1. Martin Enbilek eta semeak Enbil baserria
Lekuko hauek izan ziren: Martin Indo, Joanes Li- zorpetuz Maria Otxoarekin egindako zentsua
zasoeta eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (54-XI) 7]
agiria).
- 1554-X-3an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
- 1554-XI-14an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- Maria Otxoa Akertzakoa alarguna, eta, bestetik, Aidokoa eskribauaren aurrean, Arroako Martin Akertza zarnazabalgo Mateo Enbil eta seme Joan Enbil.
aurkeztu zen, Esteban Akertza zenaren alaba Maria
Akertza adingabearen tutore gisa.
Maria Otxoak Mateo eta Joan aita-semeei urrezko
50 dukat emanda, zentsua sortu zuen, eta aita-semeek
Estebanek bere bizialdian Katalina Igartza ala- (edo ondorengoek) urtero Maria Otxoari (edo ondoba naturala izan zuen, eta Martin Akertzak Zestoako rengoei) 3 dukateko (% 6ko) zerga edo errenta ordainMaria Ezenarrori errekerimendua egin zion; izan ere, duko zioten. Lehen ordainketa 1555-X-3an egingo
Maria Ezenarrok alkatearen aurrean demanda aur- zioten Maria Otxoari Zestoan.
keztu zuen Katalinaren mantenurako dirua eskatuz.
Sortutako zentsu hartan hipotekatuta geratu ziren
Dena den, Katalinak zerbitzari-lanak egin zi- Aizarnazabalgo Enbil baserria eta bere ondasunak,
tzakeen eta bere mantenurako behar zuena Martini hau da, soroak, basoak, sagastiak, gaztainadiak, in-

24. irudia.
Aizarnazabalgo Enbil
baserria.
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txaurdiak, hariztiak, fruta-arbolak, larreak, belardiak,
ganaduak, askak, etab.

baserria hipotekatuta. 3 koroakoa zen (% 6a) urtero
ordaindu beharreko zerga.

Enbil baserriaren lurrek mugakide hauek zituzten:
Beraz, bi zentsu haiek elkarri eragin gabe eta
Intxaurregi baserriaren lurrak, Aizarnazabalgo Atris- bakoitza bere bidetik mantendu nahi zituzten.
tain baserriarenak, Arlaureta baserriarenak, Esnal baserriarenak eta Zumaiaren herri-lurrak.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaraskoa, Grazian Ezenarro, Joan Olazabal eta
Mateo Enbilek eta Joan Enbil semeak beren baserria Joan Lizasoeta (ikus [XVI. m. (54-X) 8] agiria).
eta lurrak ongi zainduta eta konponduta mantenduko
zituzten. Bestela, Maria Otxoak egingo zituen beha- 1.10.2. Maria Otxoa Akertzakoaren ordainagiri
rrezko lanak eta konponketak, aita-semeen kontura.
eta ahalordeak
Mateok eta Joanek bi urtez segidan 3 dukateko
zerga ordaintzen ez bazuten, baserria eta ondasunak
konfiskatuta geratuko ziren, Maria Otxoak zerga kobratuko zuen, edo, nahiago bazuen, aipatutako ondasunak bereganatu egingo zituen.

- 1554-VIII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Azpeitiko Martin Etxeberria, eta, bestetik, Debako Joan
Urain.

Martinek Joani obligazio-agiria eman zion, 20
Mateok eta semeak (edo oinordekoek) ezingo zi- dukat hiru epetan ordaintzeko: 5 dukat hurrengo Egutuzten zorpetutako ondasunak saldu Maria Otxoari ja- berrietan, beste 5 dukat 1555. urteko San Joan egukinarazi gabe, eta honek (edo ondorengoek) salmen- nean (ekainean), eta azken 10 dukatak hurrengo Pazta-prezioan erosteko lehentasuna izango zuen. Ero- ko garizumakotik urtebetera.
siko ez balitu, salmenta bakoitzeko prezioaren % 10a
Maria Otxoak jasoko luke, eta erosle berriak zentsuko
Joanek Martini mandarra eman zion, bere akats
baldintzak bete egin beharko lituzke.
guztiekin, eta Martinek Joani zaldi beltza, bere
akatsekin, trukean. 20 dukateko zorra Martinek katilu
Sutea, uholdea, errege-armada etortzea, harria bategatik egin zuen.
egitea edo beste edozein ezbehar gertatu arren,
Mateok eta Joan semeak hutsik egin gabe ordainLekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiodu beharko zioten urtero zerga Maria Otxoa Aker- la semea, Grazian Etxeandia eta Joan Zubeltzu (ikus
tzakoari.
[XVI. m. (54-VIII) 17] agiria.
Aita-semeek (edo ondorengoek) Maria Otxoari
- 1554-VIII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola es(edo ondorengoei) 50 dukat ordaintzen bazizkioten, kribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
zentsua berreskuratu eta baliorik gabe geratuko zen.
Arroako Joan Perez Areitzagakoa, eta, bestetik, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alarguna.
Denboran zehar zentsuaren zergak 3 dukat baino
gehiago balioko balu, zentsu hartan berdin mantenJoan Perezi Zestoako Domingo Baltzolak 9 dukat
duko litzateke.
eta 7,5 erreal zor zizkion, eta Joan Perezek Maria
Otxoari. Beraz, Joan Perez Areitzagakoak Maria
Mateo Enbilek eta Joan Enbil semeak aitortu zu- Otxoa Akertzakoari ahalordea eta eskubidea eman
tenez, Maria Otxoa Akertzakoak lehenago beste zen- zizkion, zor hura zuzenean Domingori kobra zietsu bat sortu zien urrezko 50 koroa emanda eta Enbil zaion.
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25. irudia. Azpeitiko
Egibar etxea.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, zegokion urrezko 9 ezkutuko zerga edo errenta ordaindu
Pedro Akoa eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. zion Maria Otxoari, Pedro Altzolaratsen bidez. Ordain(54-VIII) 27] agiria).
tzeko epea igarotako uztaileko Santiago egunez bete zen.
- 1554-X-1ean, Zestoako errebalean, Martin Otxoa
Maria Otxoak ordainagiria eman zion Maria PeAriztondokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: rezi, lekuko zestoar hauek izanik: Pedro Akoa, Pedro
batetik, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alarguna, Altzolarats eta Gabriel Artzubiaga (ikus [XVI. m.
eta, bestetik, Azpeitiko Joan Egibar.
(54-XI) 1] agiria).
Lehenago, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
- 1554-XI-16an, Zestoan, Martin Otxoa AriztonJoan Egibarren ondasunen gainean Maria Otxoak zen- dokoa eskribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa
tsua ezarri zuen, eta harrezkero urtero zerga edo errenta (Frantzisko Olazabalen alarguna) agertu zen.
gisa Maria Otxoari urrezko 10 koroa kobratzea zegokion. Urte hartako 10 koroak ordaindu zizkiolako, MaOrdainagiria eman zien Azpeitiko Joan Akotegiri,
ria Otxoak Joan Egibarri ordainagiria eman zion.
Domingo Egibarri, Pedro Zabalari eta Domingo Errekarteri, lehenago ezarritako zentsuagatik urte hartako
Lekuko honako hauek izan ziren: Simon Arriaga, urrezko 10 koroako zerga edo errenta Azpeitiko erreJoan Olazabal eta Joan Ganbara (ikus [XVI. m. (54- toreak Domingo Arriaranen eskutik ordaindu egin zioX) 3] agiria).
lako. Lehenagoko urteetako zerga edo errenten ordainagiria ere (16 dukatekoa) eman zien Maria Otxoak.
- 1554-XI-6an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, zestoar hauek elkartu ziren: batetik
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Aranburu,
Maria Otxoa Akertzakoa alarguna, eta, bestetik, Al- Grazian Ezenarro eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (54tzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alarguna. XI) 9] agiria).
Maria Otxoak, lehenago, Maria Perezi dirua emanda
- 1554-XI-17an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztonbetiko zentsua sortu zion, eta Maria Perezek urte hartan dokoa eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: bate- 41 -
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tik, Maria Otxoa Akertzakoa (Frantzisko Olazabalen
alarguna), eta, bestetik, Joan Aizarnazabal.

- 1554-VIII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Grazia
Lopez Altzolaraskoa (Pedro Ausoroetxearen alarguLehenago sortutako zentsuagatik joandako abuzturai- na), eta, bestetik, Joan Ibañez Zubiaurrekoa.
noko epeaz Joan Aizarnazabalek urrezko 6 koroako zerga zor zion Maria Otxoari, eta kopuru hura ordaindu egin
Joan Ibañezek Pedrori mandar arrea erosi zion, eta
zion. Ondorioz, Maria Otxoak ordainagiria eman zion.
11 dukat eta 5 erreal zorretan utzi zizkion. Zor hura
hurrengo urteko Pazko maiatzekoan ordaintzeko obliLekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez Ola- gazio-agiria eman zion, lekuko zestoar hauek bertan
zabalgoa lizentziatua, Grazian Etxeandia eta Joan zirela: Pedro Zubiaurre, Martin Zubiaurre eta Joan
Zubiaurre (ikus [XVI. m. (54-VIII) 24] agiria).
Ganbara (ikus [XVI. m. (54-XI) 10] agiria).
- 1554-IX-22an, Zestoan, Domingo Amilibia es- 1554-XI-24an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean, zestoar hauek elkartu kribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: batetik, Joan
ziren: betetik, Maria Ezenarro, eta, bestetik, Maria Ibañez Zubiaurrekoa (Isabel Iraetaren koinata), eta,
bestetik, Joanes Ibañeta apaiza.
Otxoa Akertzakoa alarguna.
Maria Ezenarrok Martin Otxoa Irarrazabalgoari oihaletan 19 dukat eta 4 errealeko balioa zorretan hartu
zion, eta zor hura Maria Otxoa Akertzakoak ordaindu
zuen. Beraz, Maria Ezenarrok Maria Otxoari obligazio-agiria eman zion, diru hura hurrengo urtarrilaren
amaierarako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Joan Oliden maisua eta Joanes Lizasoeta (ikus [XVI.
m. (54-XI) 13] agiria).

1.11. Joan Ibañez Zubiaurrekoaren
agiriak

Joan Ibañezek obligazio-agiria eman zien Joanes
Ibañetari, Maria Joanez Ibañetari, Grazia Ibañetari
eta Juliana Ibañeta zenaren oinordekoei. Hil hartako
San Migel egunetik bi urteko epean Joan Ibañezek 15
dukat eta 6 erreal ordainduko zizkien.
Zestoako hiribilduan ibañetatarrek beren etxearen
eta Isabel Iraetaren etxearen artean eraikuntza-lanak
egin zituzten, eta ordenantzaren arabera, haiek balioetsi eta erdia (15 dukat eta 6 erreal) Isabelek zor
zuen. Zor hura, ordea, Joan Ibañez Zubiaurrekoak ordainduko zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
eskribaua, Grazian Ezenarro eta Joan Ganbara (ikus
[XVI. m. (54-IX) 29] agiria).

- 1554-IV-17an, Valladoliden, Felipe printzeak zedula bidali zien errege-kontularitzakoei. Francisco Lagunaren kontularitzako Diego Navarro kontularia hil
egin zen, eta printzeak haren ordezko Agustin Zarate 1.12. Domingo Baltzolaren agiriak
izendatu zuen. Agustini emango zizkioten Diegoren
liburu eta kontuak.
- 1554-VI-24an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean Joan Martinez Baltzolakoa aita
- 1554-IV-20an, Valladoliden, Agustin Zaratek zin eta Domingo Baltzola semea aurkeztu ziren.
egin zuen bere kontulari-kargua zintzo beteko zuela. Hain zuzen Agustin Zarate kontulari hau izan zen
Bien artean ordura arte izandako tratuen kontuen
hurrengo urteetan Zestoako Joan Ibañez Zubiaurre- inbentarioa egin zuten. Tratuetan bitarteko hauek izan
koarekin Antonio izeneko esklabo beltzaz auzia izan ziren: Pedro Akoa, Juliana Ibarreta, Azpeitiko Bernal
zuena (ikus [XVI. m. (54-IV) 1] agiria).
merioa, Ibiakaizkoak, eta Gabriel Artzubiaga.
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26. irudia. Zestoako
Iraeta etxea.

Tratuetan erabilitako gaiak hauek ziren: diruak ga, Pedro Altzolarats eta Martin Acosta (ikus [XVI.
(dukatak, errealak, ezkutuak), Itziarko kofradiak, idiak, m. (54-VII) 25] agiria).
erlauntzak, ardiak, txerriak eta ahuntzak.
- 1554-VII-22an, Iraetako burdinolan, Martin
Joan Martinez aitari 213 errealeko zorra atera zi- Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean arroar
tzaion, Domingo semeari ordaintzeko, baina Domin- hauek elkartu ziren: batetik, Domingo Baltzola, eta
gok aitari idiengatik 7 dukat zor zizkiolako, deskon- bestetik, Maria Baztan.
tua eginda aitak semeari 136 errealeko zorra ordaindu
behar zion. Obligazio-agiria eman zion Joan MartiLehenago Domingok sexu-harremanak izan zituen
nezek Domingori, eskatutakoan 136 erreal haiek or- Mariarekin, eta birjintasuna galarazi zion. Ondorioz,
daintzeko konpromisoa hartuz.
Maria Baztanek demanda ipini zion Domingo Baltzolari Probintziako korrejidorearen aurrean, baina egun
Lekuko Zestoako Pedro Altzolarats eta Jakobo Ge- hartan auzia gerarazi eta akordioa egin zuten.
salaga, eta Debako beste bat izan ziren (ikus [XVI. m.
(54-VI) 11] agiria).
Domingo Baltzolak Maria Baztani hauek ordainduko zizkion: auzi-gastuetako 18 erreal, emakume- 1554-VII-19an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- kapa egiteko 1,25 kana oihal (kanaren balioa 16
dokoa eskribauaren aurrean Azkoitiko Joan Urteaga errealekoa izanik) eta 12 dukat. Auzi-gastuak eta
eta Zestoako Domingo Baltzola aurkeztu ziren.
oihala hurrengo Santa Ana egunean emango zizkion
Domingok, eta 12 dukatak bi epetan: erdia 1555ko
Joanek eta Domingok elkarrekin egun hartara arte Pazko garizumakoan, eta beste erdia 1555ko Eguizandako tratuen kontuak garbitu zituzten, eta elkarri berrietan.
ordainagiria eman zioten. Egun hartan Joan Urteagak
Domingo Baltzolaren alde egindako obligazio-agiria
Domingo Baltzolak bere fidatzaile Pedro Balbaino ez zen indarrean geratu.
tzola anaia aurkeztu zuen. Bi aldeek bermeak eman
zituzten akordio-agiriak zioena betetzeko konproLekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubia- misoaz.
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Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Sorazu bika- balgoa lizentziatua, Domingo Amilibia eskribaua eta
rioa, Grazian Leizaola eta Joan Oliden?, eta Zestoako Grazian Ezenarro.
Frantzisko Egia (ikus [XVI. m. (54-VII) 26] agiria).
Zin egin ondoren Olazabal lizentziatuak zioenez,
1.13. Domingo Arrona adingabearen Joan Domingo Arrona zena bizi zen etxea berreraikitzea
oso komenigarria eta onuragarria zen, Domingo adinZugasti tutorearen tratu eta agiriak
gabeak onibar ugari zuelako Zestoan eta inguruetan,
eta bizitzeko etxea edukitzea komeni zitzaiolako.
1.13.1. Zestoako hiribilduan etxea eta Arroako
Etxeandian horma eraikitzeko eskea
Berdintsu erantzun zuten Domingo Amilibia es- 1554-V-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- kribauak eta Grazian Ezenarrok. Ondoren, Pedro Alren eta Pedro Altzolarats alkatearen aurrean, Arroako tzolarats alkateak agindua eman zion Esteban Eztiola
Joan Zugasti agertu zen, Zestoako Domingo Arrona eskribauari, jasotako informazioaren kopia Joan Zugastiri eman ziezaion.
adingabearen tutore gisa.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ganbara,
Domingo adingabea, hain zuzen, Domingo Arrona
Esteban Eztiola semea eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m.
zenaren eta Ana Baltzola alargunaren semea zen.
(54-V) 2] agiria).
Domingo adingabeak Zestoako hiribilduan zuen
- 1554-VII-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrietxea, hiribildu osoarekin batera, erre egin zen (1549.
urtean), eta han Joan Zugastik etxea berreraiki egin bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Arroako
nahi zuen. Horretarako eskea egin zion alkateari, aur- Joan Zugasti (Domingo Arrona adingabearen tutore
keztuko zizkion lekukoei zin eginarazi eta testigan- gisa), eta, bestetik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua.
tzak jaso ziezazkien.
Joan Zugastik, adingabearen izenean, lekuko zestoar hauek aurkeztu zituen: Joan Fernandez Olaza-

Domingo hargin-maisuak Joan Zugastiri Arroako
Etxeandian, erortzen ari zen lekuan horma berria erai-

27. irudia. Arroagoiko
Etxenagusia.
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kiko zuen kareharriz, eta bertan Garate-harriaz portada egingo zuen, karez eta hareaz harriak lotuta.

erortzeko arriskua zegoelako. Gainera, komeni zen
han portada egitea. Horrela jendeak ez zuen ganaduen
ukuilutik igaro beharrik izango; izan ere, etxe hura
Alde bakoitzak bere ikertzailea izendatuko zuen ostatu eta taberna baitzen. Zortzi “estadoko” horma
amaieran, lanak balioesteko. Bi ikertzaileak ados ez ba- berria egitea aski izango zen.
zeuden, hirugarren ikertzailea izendatu ahal izango zuten.
Lanen kostua zenbatekoa izango zen ez zekien,
baina lanak egin ondoren ikertu eta balioestea zen biLanak hurrengo ekaineko San Joan egunerako derik onena.
amaituta egongo ziren. Bestela Joan Zugastik lanak
beste bati eman ahal izango zizkion, Domingo harginJoan Urbieta eta Fernando Sorazabal lekukoek
maisuak ordaintzekotan.
berdin erantzun zuten, eta Joan Zigaranek han gertatuaren agiriaren kopia Joan Zugastiri ematea agindu
Joan Zugastik Domingori lanen balioaren herena zuen (ikus [XVI. m. (54-VII) 33] agiria).
hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion, eta
Joan Zugastik Domingori Zestoako hiribilduko etxea- 1.13.2. Arroako Ana Kortazarrekin izandako
ren hormak eraikitzea ordaindu (egina zuten agiriaren auzi, tratu eta agiriak
arabera) eta urtebetera bigarren herena. Azken herena
handik beste urtebetera ordainduko zion.
- 1554-VII-7an, Tolosatik, Gipuzkoako Fernando Zuñiga korrejidoreak, Joan Beltran eskribauak idatzitako
Lekuko hauek izan ziren: Joan Sorazu (Arroako agindua bidali zien Debako alkateari eta alkateordeari.
bikarioa), Pedro Akoa eta Esteban Eztiola semea
(ikus [XVI. m. (54-VII) 15] agiria).
Zestoako Domingo Arrona adingabearen Joan Zugasti tutoreak auzia jarri zion Arroako Julian Otalora
- 1554-VII-26an, hau da, 13 egun geroago, Arroan zenari, 24 dukateko zorra ordaintzen ez ziolako. JuEsteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Zugasti lian Otalora zenak eta Ana Kortazar alargunak seme(Domingo Arrona adingabearen izenean) eta Debako alaba adingabe hauek izan zituzten: Maria Otalora,
Joan Zigaran alkatea elkartu ziren.
Ana Otalora, Grazia Otalora eta Joanes Otalora (hurrenez hurren 15, 13, 8 eta 6 urtekoak).
Joan Zugastik zioenez, Arroan Domingo adingabeak zuen Etxeandian komeni zen eroritako hormaAna Kortazar amak bere seme-alaben tutore eta
zatia konpontzea eta han portada egitea. Horretarako zaintzaile izan nahi zuen, auzian parte hartzeko, eta
informazioa jaso nahi zuen alkatearen bidez, honen korrejidoreak tutore izenda zezala agindu zion Deaurrean lekukoak aurkeztu eta zin eginda.
bako alkateari, beharreko agiri eta izapideak eginda.
Zandategi lizentziatuak Ana Kortazarrentzat eginJoan Zugastik lekuko hauek aurkeztu zituen: Zes- dako eskea ontzat hartu zuen korrejidoreak.
toako San Joan Amilibia hargin-maisua eta Joan Urbieta, eta Arroako Fernando Sorazabal. Hirurek zin
- 1554-VII-9an, Deban, Joan Zigaran alkateaegin zuten alkatearen aginte-makilak zuen Gurutzean ren aurrean Ana Kortazar ama bere seme-alabekin
eskuineko eskua ipinita.
aurkeztu zen. Alkateak galdetuta, seme-alabek ama
hobetsi zuten tutore eta zaintzaile izan zedin.
San Joan Amilibiak aitortu zuenez, Etxeandiak
plaza aldera zuen hormaren zati bat erorita zegoen,
Ana Kortazar amak zin egin zuen bere seme-alaeta komeni zen hura berreraikitzea, bestela teilatua ben tutore- eta zaintzaile-kargua zintzo beteko zuela.
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28. irudia. Arroako
Zugastiberri.

Fidatzailetzat Debako Bartolome Alos izendatu zuen
Dena kontuan hartuta, Ana Kortazarri eta seme(ikus [XVI. m. (54-VII) 10] agiria).
alabei, 14 dukateko zorra geratu zitzaien, eta bi aldeek onartuta, eskea egin zieten epaileei auziak ber- 1554-X-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- tan behera gera zitezen.
kribauaren aurrean, hauek agertu ziren: batetik,
Arroako Joan Zugasti, Domingo Arrona adingabeaAna Kortazarrek 14 dukateko zorra bi epetan orren tutore gisa, eta, bestetik, Julian Otaloraren Ana dainduko zuen: 2 dukat orduantxe, eta beste 12 dukat
Kortazar alarguna, bere seme-alaba adingabeen tu- hurrengo urteko Pazko garizumakoan. Anak eta bere
tore ere izanik.
seme-alabek Etxeandia hurrengo Domu Santu egunean utzi egingo zuten.
Bi aldeak auzitan zebiltzan korrejidorearen eta beste
epaile batzuen aurrean, desadostasunak zituztelako. Joan
Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Acosta
Zugastik dirua eskatzen zion Ana Kortazarri Etxeandiko harakina, Esteban Eztiola semea eta Arroako Joan
errentagatik. Gainera Domingo Arrona zenak (adinga- Oliden (ikus [XVI. m. (54-X) 4] agiria).
bearen aitak) ganaduak eman zizkion Ana Kortazarri,
eta haiek eskatzen zizkion Joan Zugastik. Anak, berriz,
Leku eta egun berean, Esteban Eztiola eskribauaEtxeandian hobekuntzak egin zituela zioen.
ren aurrean, Ana Kortazarrek obligazio-agiria eman
zien Joan Zugastiri eta Domingo Arrona adingabeaAna Kortazarrek ganaduak eman zizkion Joan Zu- ri. 12 dukateko zorra hurrengo urteko Pazko garizugastiri: 4 behi eta 26 ardi (22 dukat eta 8 erreal ba- makoan ordainduko zion.
lio zutenak). Beste ganadu batzuk ere eman zizkion
(32 dukateko baliokoak). Joan Zugastik Etxeandiko
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Oliden, eta
errenta kobratzeko zuen, baina Ana Kortazarrek lehen Zestoako Joan Olazabal, Esteban Eztiola semea eta
egindako zentsuagatik 5,5 dukateko zerga kobratu be- Martin Acosta (ikus [XVI. m. (54-X) 5] agiria).
har zuen urtero, 90 dukat kobratu eta zentsua baliogabetu arte. Domingo Arronak, gainera, gaztainadiko
- 1554-X-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaadarrekin ikatza egin zuen.
ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Arroako
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Joan Zugasti, Domingo Arrona adingabearen tutoSagastiak urtean 20 otarrekada baino sagar gehiare gisa, eta, bestetik, Zestoako Domingo Baltzola go ematen hazi eta gutxiago ematen hasten zen arteko
(Arroako Joan Martinez Baltzolakoaren semea).
denboraldian erdi bana hartuko zuten sagarra, eta gero
Joan Sorazuk sagastia utzi egingo zion Joan Zugastiri,
Domingo Arrona adingabea, Domingo Arrona ze- itxiturak egoera onean zituela. Beste zenbait baldintza
naren eta Ana Baltzola alargunaren semea zen. Hain ere adostu zuten.
zuzen egun batzuk lehenago, urriaren 1ean, egindako
obligazio-agiriaren bidez, Arroako Ana Kortazarrek
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Es(Julian Otaloraren alargunak) 12 dukat zor zizkion teban Eztiola semea, Martin Artazubiaga eta Pedro
Domingo Arrona adingabeari. Bestalde, Arroako Joan Ipintza, eta Arroako Santiago Etxeberria (ikus [XVI.
Martinez Baltzolakoak beste 4 dukat zor zizkion Do- m. (54-VI) 9] agiria).
mingo adingabeari
- 1554-VIII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Zugasti tutoreak 12 + 4 (edo 16) dukat haiek bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Arroako
kobratzeko eskubidea eta ahalordea Domingo Baltzola- Joan Zugasti (Zestoako Domingo Arrona adingabeari eman zizkion, elkarren arteko tratuen kontuak eginda ren tutore gisa), eta, bestetik, Zestoako Etxeberriko
Joan Zugastik eta adingabeak zor zizkiotelako. 16 dukat Petri Sara eta bere emazte Ana Aldalur.
haiez gain beste 23 dukat ere zor zizkioten Domingo
Baltzolari, eta zor hark indarrean jarraitu zuen.
Joan Zugasti nagusiak senar-emazteei Txiriboga etxea,
bere errota, presa, ubide, aldaparo, errotarri, turtuki eta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan tresneriarekin 6 urterako errentan eman zizkien. ErrenOlazabal eta Domingo Lizarrarats, eta Debako Joan tan eman zizkien, halaber, Txiribogako lursailak, baratzeak, sagastiak eta gaztainadiak, baina basoak ez.
Urain (ikus [XVI. m. (54-X) 20] agiria).
1.13.3. Arroako Joan Sorazuri emandako lursaila
eta Petri Sarari emandako Txiribogako errota

Errenta aldia hurrengo azaroko Santa Katalina
egunean hasiko zen, eta maizterrek urtero 12 anega
gari (Zestoako neurrikoak) eta Eguberrietan kapoi pa- 1554-VI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren rea emango zizkioten Joan Zugastiri. Aipatutako 12
aurrean, hauek agertu ziren: batetik, Arroako Joan Zu- anegak urtean zehar hiru hilabetero (hau da, urtean
gasti, Domingo Arrona adingabearen tutore gisa, eta, lau alditan) emango zituzten (aldiko 3 anega).
bestetik, Arroako San Esteban elizako Joan Sorazu
bikarioa. Domingo Arrona adingabearen aita Domingo
Joan Zugastik etxearen gailurra, errotarena, presa,
Arrona zena izan zen, eta Ana Baltzola zuen ama.
ubideak, turtukiak, etab. martxan utziko zizkien Petriri eta Anari, eta behar zenean hauek egingo zituzten
Joan Zugastik, adingabearen izenean, tratua egin konponketak.
zuen Joan Sorazurekin. Arroako elizaren ondoko lursaila eman zion, bertan erdi bana sagar-landareak alInork ezingo zuen oinetik gaztainondorik edo haritzik
datuta sortuko zuten sagastiko sagarra Joan Sorazuk moztu, eta adarrik ere ezingo zuten moztu, Joan Zugaszaindu eta erdi bana izan zedin.
tiren baimenik gabe. Errenta aldia amaitzean soroetako
hesiak egoera onean utziko zituzten maizterrek.
Joan Zugastik hesolak emango zizkion bikarioari,
eta honek egingo zituen itxiturak. Sagarrondoak urErrenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi altean bitan aitzurtuko zituen Joan Sorazuk, eta bi urtez deek elkarri beren asmoen berri emango zioten, Txiribehin simaurtuko.
bogako errotan jarraitzeko ala uzteko.
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29. irudia. Debako
Elorriagako
Sorazuaundi.

Ana Aldalurrek, emakume ezkondua zelako, zin sua, Sagastizabalgoa, izendatu zuen ikertzaile, eta Joan
egin zuen errentamendu-kontratuan agindutakoa bete Zabalak Aiako Joan Legarrola zurgin-maisua. Bi ikeregingo zuela.
tzaileek zin egin zuten beren lana zintzo beteko zutela.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztiola semea eta Joan Martinez Akoakoa, eta Debako
Joan Martinez Usarragakoa (ikus [XVI. m. (54-VIII)
25] agiria).
1.13.4. Hiribilduko etxeko lanen balioespena eta
horma berriaren baldintzak

Ondoren, bi ikertzailek Joan Zabalak egindako lanak aztertuta, desadostasunak zituzten, eta hirugarren
ikertzailea izendatu zuten: Areriako Ezkioko Joan
Beisagasti zurgin-maisua. Honek ere zin egin zuen
bere lana ongi eta zuzen beteko zuela.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Olazabal
eta Joan Basabe (ikus [XVI. m. (54-IX) 8] agiria).

- 1554-IX-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako Joan
- 1554-IX-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriZugasti (Domingo Arrona adingabearen tutore gisa) bauaren aurrean, Domingo Arrona adingabearen izeeta adingabearen ama Ana Baltzola alarguna, eta, bes- nean Arroako Joan Zugasti tutoreak eta Errezilgo Joan
tetik, Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua.
Zabala zurgin-maisuak, etxean egindako zurgintzalanak balioesteko hiru ikertzaile izendatu zituzten:
Aurreko urtean, 1553-XI-13an, bi aldeek kontra- Martin Sagastizabal azpeitiarra, Joan Legarrola aiarra
tua egin zuten Joan Zabalak Zestoako hiribilduan Do- eta Joan Beisagasti ezkiotarra.
mingo Arrona adingabeari (izen-deitura bereko aita
zenaren semeari) etxea eraiki ziezaion (ikus [XVI. m.
Hiru ikertzaileek, lanak eta etxearen egoera zehatz(53-XI) 16] agiria).
mehatz aztertu ondoren, 83 dukat eta erreal batean balioetsi zuten Joan Zugastik Joan Zabalari etxeagatik
Eraikitze-lanak amaituta zeudenez gero, alde bakoi- ordaindu beharrekoa. Hiru ikertzaileei eta eskribauari
tzak bere ikertzailea izendatu behar zuen lanak balioes- beren lanagatik ordaindu beharreko florinak ere zeteko. Joan Zugastik Azpeitiko Joan Arriaga zurgin-mai- haztu zituzten beren erabakian.
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30. irudia. Akoa bailara
eta Izarritz.

Lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa, Joan Ezenarro eta Joan Gorosarri.

hutsuneak utziko zituzten, Katalinak eta senarrak beren etxea berreraiki nahi zutenerako. Orduan hormaren kostuaren erdia Joan Zugastiri eta bere Domingo
Joan Zugastik lehendik Joan Zabalari ordainketa adingabeari ordaindu egin beharko zioten.
batzuk egin zizkiolako, 56 dukateko zorra geratu zitzaion, eta Joan Zugastik haiek ordaintzeko konproAgirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Amimisoa hartu zuen obligazio-agiria eginez.
libia eskribaua, Grazian Ezenarro eta Migel Perez
Idiakaizkoa (ikus [XVI. m. (54-IX) 11] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ipintza, Pedro Ipintza eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (54-IX) 1.13.5. Joan Zugastiren ordainagiriak
9] agiria).
- 1554-IX-14an, Zestoako Enekosauztegin, Esteban
Leku eta egun berean, Esteban Eztiola eskribaua- Eztiola eskribauaren aurrean, batetik, Arroako Joan
ren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik Joan Zu- Zugasti (Zestoako Domingo Arrona adingabearen tutogasti (Domingo Arronaren tutorea), eta, bestetik, Ka- re gisa), eta, bestetik, Bartolome Etxabe aurkeztu ziren.
talina Perez Idiakaizkoa (Jakobo Ipintza senarraren
izenean).
Lehenago Bartolomek eta bere fidatzaile Martin
Etxezarreta zenak 22 kintal burdina maileguz hartuta
Zestoako hiribilduan Domingo Arronak eta Ka- zorra egin zioten Domingo Arrona zenari. Gero, ortalinak ondoz ondo zeuzkaten etxeak erre egin ziren dea, Domingo Arrona zenak bere testamentuan Barto(1549. urtean). Bi etxeen arteko horma berria eraiki lomeri 7 dukat eta 30 dukat barkatu egin zizkion, eta
nahi zuen Joan Zugastik, eta hormaren erdia Katali- burdinen balioari haiek deskontatuta, Joan Zugastik
naren eta Jakoboren lurrean zegoen.
ordainagiria eman zion Bartolome Etxaberi.
Horrelako etxeak eta hormak berreraikitzeko, ZesLekuko hauek izan ziren: Martin Akoa, Joan
toako Kontzejuak ordenantza egina zuen, eta hura Ganbara eta Pedro Olaskoaga (ikus [XVI. m. (54-IX)
beteko zuten: zutabeetan eta behar ziren lekuetan 14] agiria).
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Egun berean, Zestoako Enekosauztegiko hariztian, (ikus [XVI. m. (53-III) 9], [XVI. m. (53-III) 11] eta
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu [XVI. m. (53-XII) 10] agiriak).
ziren: batetik, Arroako Joan Zugazti, Domingo Arrona adingabearen tutore gisa, eta, bestetik, Altzolaras- 1554-I-11n, Sevillan, Joan Ibañez de Medina esko Maria Perez Arronakoa alarguna.
kribauaren bidez, Jeronimo Catano eta Joan Espindola genoarrek, ahalordea eman zioten Gonzalo Baeza
Domingo Arrona adingabea, hain zuzen, Domingo kontulariari, haiek Domingo Lizarraratsen porrot
Arrona zenaren eta Ana Baltzola alargunaren semea egindako bankuaren hartzekodun gisa zituzten auziezen. Maria Perez, berriz, San Joan Perez Idiakaitz- tan ordezka zitzan.
Lilikoa lizentziatuaren alarguna zen. Maria Perezek
lehenago Domingo Arrona aita zenari, 6 dukatekoa
Lekuko Sevillako eskribau Sebastian Sanchez eta
zorra egin zion, eta zorra ordaindu egin zuelako or- Diego Ruiz izan ziren.
dainagiria eman zion Joan Zugasti tutoreak.
- 1554-II-26an, Valladoliden, Jeronimo CaLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Martin tano eta Joan Espindolaren izenean, Joan Uribe
Akoa, Joan Ganbara, Bartolome Etxabe eta Pedro prokuradoreak eskea egin zien Indietako Errege
Olaskoaga (ikus [XVI. m. (54-IX) 18] agiria).
Kontseilukoei.

1.14. Domingo Lizarraratsen bankuaren
porrotaren ondorengo auzia

Joan Uribek zioenez, Melchor de Leon lizentziatu eta epaileak, errege-aginduz Sevillan informazioa
jaso zuen haien aldeari buruz, Domingo Lizarraratsen
Zestoako Domingo Lizarraratsek Sevillan zuen bankuari buruz eta Habanatik erregearentzat ekarribankuak porrot egin ondoren, hartzekodunen or- tako zilarrei buruz.
dezkari Jeronimo Catano eta Joan Espindola genoaAuzia Sevillatik Valladolida ekarri zuten, baina
rrek, prokuradore bidez, lehenbizi Sevillako Indietako
Kontratazio Etxeko epaileekin izan zuten auzia, eta Sevillan Indietako Kontratazio Etxeko epaileek ere
gero Valladoliden, Indietako Errege Kontseilukoekin gai berean parte hartzen zuten haien aurka. Zuzenbi-

31. irudia. Valladolidko
unibertsitatea.
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dez auziak aldi berean bi lekutan egoterik ez zuenez, Katalina itsasontziari eman beharreko 1.000 dukatak
Joan Uribek eskea egin zien Valladolidko Errege bankuaren hartzekodunek jaso nahi zituzten.
Kontseilukoei, Sevillako epaileek ezer ez egiteko
errege-gutuna eman ziezaioten.
Diego Zarate eta Diego Hernandez lizentziatua
epaileen aurrean Joan Matutek aurkeztu zien esErrege Kontseilukoek agindua eman zioten Joan kabidea. Etxeko lizentziatua arduratuko zen gaia
Uriberi, bere aldearen ordezkaritza-agiriak azal zitzan. aztertu eta erabakia hartzeaz (ikus [XVI. m. (54-I)
8] agiria).
Biharamunean jakinarazi zioten Joan Uriberi agindua, eta honek Jeronimo Catanok eta Joan Espindolak 1.14.1. Bankuko hartzekodunek lekukoentzat
emandako ahalordea aurkeztu zuen.
aurkeztutako galderak
Egun berean, Valladoliden, Migel Lertxundi eskribauaren aurrean, Gonzalo Baeza kontulari sevillarra
azaldu zen Jeronimo Catano eta Joan Espindolaren
ahalordeaz, eta beste ahalorde bat eman zion Joan
Uriberi, hau da, Indietako Errege Kontseilukoei eskea
egin zienari.
Lekuko Antonio Villegas, Joan Angiano eta San
Joan Loredo (Gonzaloren morroia) izan ziren.

- 1554-II-3an, Sevillako Indietako Kontratazio Etxean,
bertako epaileek Domingo Lizarraratsen bankuko
hartzekodunen izenean Joan Matute prokuradoreak
galderak aurkeztu zizkien. Haien bidez, lekukoek zin
egi ondoren, beren testigantzak emango zituzten Hondarribiko Pedro Santxez Benesakoa almirantearekin
eta Kontratazio Etxeko Francisco Mejia fiskalarekin
zuten auzirako. Hauek ziren galderak:

- 1554-III-2an, Valladolidko epaileek auziaren
egoerari buruzko errege-agiria Joan Uriberi ematea
agindu zuten (ikus [XVI. m. (54-I) 4] agiria).

1) Ea ezagutu zituzten Zestoako Domingo Lizarrarats bankari zena eta Sebastian Igurrola ontzimaisu zena. Ea ezagutzen zuten Domingo Igurrola
eta ea Santa Katalina izeneko almirante-ontziaren
berririk zuten.

Sevillan, Zestoako Domingo Lizarraratsen bankuak
porrot egin zuelako, hartzekodunek bost ordezkari
izendatu zituzten, bankuak kobratzeko zeuzkan zorrak jaso eta hartzekodunei emateko (ikus [XVI. m.
(53-III) 9] agiria). Gainera ordezkariek Joan Matute
izendatu zuten prokuradore, beren auzietarako (ikus
[XVI. m. (53-III) 11] agiria).

2) Ea zekiten Santa Katalina itsasontzia errege-armadako flotakoa izanik, Bartolome Carreño kapitain jeneral zela Indietara joan-etorriko bidaia egin
zuela, Sevillako Kontratazio Etxeko epaileek sinatutako upel, gela eta abarren txostenaren arabera.

- 1554-I-24an, Sevillan, Zestoako Domingo Lizarraratsen bankuak porrot egin ondoren, hartzekodunek eta Domingo Igurrolak eskea egin zieten hango
epaileei.
Erregearen zerbitzuan, itsas armadan, besteak beste Santa Katalina izeneko itsasontzia ibili zen (Bartolome Carreño kapitain jeneralaren agindupean), eta
han ibilitako itsasontziei 1.000na dukat ordaintzen
ari ziren, egindako zerbitzuen kontura. Beraz, Santa
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3) Ea zekiten Santa Katalina almirante-ontzi gisa
Indietatik itzuleran ere errege-zerbitzuan ibili zela
bost hilabetez.
4) Ea zekiten Santa Katalina itsasontzia Indietara
joan eta itzuli zenean errege-zerbitzuan ibili zela, eta
jabeak hauek zirela: Zestoako Domingo Lizarrarats
(itsasontziaren bi heren ziren bereak) eta Donostiako
Domingo Igurrola (itsasontziaren herena zuen berea).
Ea zekiten Santa Katalina itsasontzi berria Domingo
Igurrolak eta Domingo Lizarraratsek ordaindu zutela.
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32. irudia. Lizarrarats.

5) Ea zekiten Donostiako Sebastian Igurrola (Do- hen galderan aipatutakoak. Sanlucar de Barramedamingoren anaia) bi ontzijabeek izendatuta Santa tik Indietara abiatutako espedizioan Santa Katalina
Katalina-ko ontzi-maisu izan zela, eta lan hartan almirante-ontzian bera izan zen almirante. Flotako
buru Bartolome Carreño kapitain jenerala joan zen.
ari zela hil egin zela.
Panamako Colon probintziako Nombre de Dios hirian egon zen, eta 1553ko maiatzean itzultzen hasi zi6) Ea zekiten hura guztia ezaguna zela.
ren. Urrian heldu ziren Azoreetako Terceira uhartera
Lekukoei egin beharreko galderak Sevillako Kon- ekaitzagatik.
tratazio Etxean Francisco Tello altxorzainari, Diego
Terceirako portuan, itsasontzia oso kalteturik zeGarate kontulariari eta Diego Hernandez faktoreorgoelako, hango urre eta zilarrak (erregearenak, bideari aurkeztu zizkien Joan Matute prukuradoreak.
daiarienak eta merkatarienak) atera zituzten. Tome
Ondoren Joan Matutek lekuko gisa hauek aurkeztu Nuñez ontzi-maisuak itsasontzia, konpondu ezin zezituen: Hondarribiko Pedro Santxez Benesakoa almi- lako, Terceirako epaileen esku utzi zuen.
rantea eta Tomas Eskortza. Biek ere zin egin zuten
Domingo Igurrola eta Domingo Lizarrarats ontziegia aitortuko zutela.
jabeek Sebastian Igurrola izendatu zuten ontzi-maisu.
- 1554-II-5ean, Sevillan, Joan Matutek Martin Sebastian, hain zuzen, Indietako Kolonbiako Santa
Arano aurkeztu zuen lekukotzat. Honek ere zin egin Marta hirian hil egin zen. Sebastianek bere testamenzuen. Biharamunean Domingo Antxieta ontzi-maisua tuan Pedro Santxez Benesakoa albazea izendatu zuen,
eta Andres Berastegi aurkeztu zituen, eta zin egin zu- eta Santa Martako elizan ehortzi zuten.
ten (ikus [XVI. m. (54-I) 7] agiria).
- Hurrengo Sevillan bizi zen Tomas Eskortza ontzi-maisuak eman zituen erantzunak. 27 urte zituen
1.14.2. Lekukoen erantzunak
eta Santa Katalina itsasontzian askotan egona zen.
- Pedro Santxez Benesakoa lekukoak zioenez, 40 urte Itsasontzia 1552-XI-4an abiatu zen Sanlucar de Babaino gehiago zituen. Aspalditik ezagutzen zituen le- rramedatik, flotaren parte izanik. Itzuleran Azoree- 52 -
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tako Terceira uhartean utzi zuten bertako epaileen Sebastian Igurrolari bidaiarako ahalordea. Domingo
esku, oso kalteturik eta konpontzeko aukerarik gabe Antxietak galderei beste lekukoen antzera erantzun
zegoelako.
zien.
Santa Katalina galeoia Donostian eraiki zen Do- Andres Berastegi despentsaria zen, Hernanikoa,
mingo Igurrolak eta Domingo Lizarraratsek dirua ipi- 41 urte beteak zituena, eta Sevillan zebilen. Santa Kanita. Tomas Eskortzak galderei baiezkoa eman zien, talina itsasontziko despentsari zen Indietatik AzoreePedro Santxez Benesakoa almirantearen antzera.
tako Terceira uhartera iritsi zirenean. 1553ko maiatzean Panamako Nombre de Dios hiritik abiatu eta 5
- Gipuzkoako Martin Aranok (31 urteko adine- hilabete geroago, urrian, heldu ziren Terceira uhartekoak) erantzun zuen gero. Seguruenik Aizarnako ra. Itsasontzia guztiz apurtuta eta konpondu ezineko
Arano baserrikoa izango zen. Donostian itsasontzia egoeran omen zegoen.
eraikitzen ikusi zuen, eta gero Sevillan Guadalquivir
ibaian. Itsasontziaren bi herenak Zestoako Domingo
Joaneko bidaian Sebastian Igurrola ontzi-maisua
Lizarrarats zenarenak ziren, eta beste herena Donos- Kolonbiako Santa Marta hirian hil zenean, oinordetiako Domingo Igurrolarena.
ko unibertsal bere anaia Domingo Igurrola izendatu
zuen.
- Domingo Antxieta ontzi-maisuak 50 urte zituen,
gutxi gorabehera. Sevillan zebilen eta Santa Katali- 1554-II-7an, Sevillan, Indietako Kontratazio
na almirante-itsasontzia Bartolome Carreño kapitain Etxeko epaileek Garcia de Leon jaun epaileari inforjeneralaren flotan joan zen. Panamako Nombre de mazioa eman zioten Santa Katalina galeoiari eta bere
Dios hiritik bueltan etorri zen, Tome Nuñez ontzi- jabeei buruz. Indietara egindako bidaiaren kontura
maisu zuela. Terceira uhartean oso kalteturik utzi 1.000 dukat eman zituzten. Haien bi herenak (250.000
zuen.
marai) bankuko hartzekodunenak ziren, eta heren bat
(125.000 marai) Domingo Igurrolarentzat. Bi hereSanta Katalina ontziaren jabeek Sevillako Pedro nak Pedro Morgaren bankuan ezarri behar ziren (ikus
Gutierrez de Padilla eskribauaren bidez eman zioten [XVI. m. (54-I) 7] agiria).

33. irudia. Panamako
Nombre de Dios.
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1.14.3. Sebastian Igurrolaren testamentua

Azkaeta, Frantzisko Artzubiaga, Domingo Apallua zirujaua, Francisco Hernandez Moreno pilotua eta Joan
- 1554-II-14an, Sevillako prozesuari Sebastian Igu- Villarreal.
rrolak egindako testamentua erantsi zioten.
Testamentu honi Sevillan 1554-II-26an kopia atera
Testamentuak zioenez, Sevillatik Indietako Pana- zioten, lekuko Anton Martin eta Cristobal de la Cerda
mako Nombre de Dios hirira zihoan, Santa Katali- izanik (ikus [XVI. m. (54-I) 7] agiria).
na galeoiaren ontzi-maisu izanik 1553-I-31n. Ohean
gaixo zegoen eta zenbait limosna eman zituen: Sevi- 1.14.4. Domingo Lizarraratsen hartzekodunen
llako Antiguako Andre Mariaren elizari; Donostiako auziaren jarraipena
eliza nagusiari, 4 dukat, eta Donostiako behartsuei, 50
dukat. Hainbat meza ere emango zuten haren arima- - 1554-II-15ean Domingo Lizarraratsen hartzekodunren alde, hiltzen zen portuan eta Donostian.
ek eta Domingo Igurrolak eskea egin zieten Kontratazio Etxeko epaileei 1.000 dukat ordain ziezazkieten.
Ondoren Sebastianek kobratzeko zeuzkan zorrak
zerrendatu zituen. Hauek ziren zordunak: Migel Jau- 1554-II-17an, Sevillan, epaileek 1.000 dukat
regi ontzi-maisua; Ruilo? Perez (La Concepcion ka- ordaintzea agindu zuten. Bi heren Alonso Espinosa
rabelakoa); Sevillako Pedro izeneko bat; Errodrigo eta Pedro Espinosaren bankuan edo Pedro Morgaren
Ruiz Osirondokoaren oinordekoak (Asentzio Altzo- bankuan ezarriko zituzten hartzekodunentzat. Epaile
lak eta Migel Jauregik? emandako epaiagatik); Se- Francisco Tello, Diego Zarate eta Martin Alonso livillako upel-epaileak (itsasontziko upel-ardoagatik); zentziatua izan ziren.
Francisco Hernandez pilotua; eta Pedro Santxez Benesakoa almirantea.
Egun hartantxe Sevillako epaileek Garcia de Leon
zinegotziari Santa Katalina galeoiak egindako lanaJarraian bere zorrak eta egin beharreko ordainke- gatik jabeei 1.000 dukat eman zitzaizkiela jakinarazi
tak aipatu zituen. Hauek ziren hartzekodunak: Irun- eta auziaren berri eman zioten.
Urantzuko Andre Maria; Joan Makatzaga despentsaria; Martin Indaneta? itsasmutila; Espainia Berrira
- 1554-III-13an, Sevillan, Joan Matutek bankuko
(Mexikora) joandako beste itsasmutila; Pedro Me- hartzekodunen izenean eskea egin zien epaileei, gadina? ontzi-maisua; Martin Mendiola; Frantzisko leoiak egindako zerbitzuengatik beste 1.300 dukat orMakua?; Maria Espinosa (Zestoako Andres Perez dain ziezazkieten.
Lilikoa eskribauak Nombre de Dios-en saldutakoarekin ordainduko zuen); Esteban Aginaga pilotua; Joan
- 1554-IV-2an, Sevillan, Kontratazio Etxeko epaiLeguros?; Francisco Medrano; Domingo Lizarrarats; leek Garcia de Leon zinegotziari hartzekodunekin
Pedro Durango, eta Gregorio Tello barberua.
zuten auzia zein egoeratan zegoen jakinarazi zioten.
Agindua eman zioten Pedro Morgaren bankuan hartzeBere oinordeko unibertsal Sebastian Igurrolak Do- kodunentzat beste 250.000 dukat ezar zitzan. Garcia
mingo Igurrola anaia izendatu zuen. Testamentu-be- de Leon zinegotziak apirilaren 6an bete zuen agindua.
tearazle hauek izango ziren: Pedro Santxez Benesakoa
almirantea, Zestoako Andres Perez Lilikoa eskribaua
- 1554-V-18an, Valladoliden Felipe printzeak erre(Joan Perez Lilikoaren anaia) eta Domingo Apallua ge-zedula bidali zion Villagomez lizentziatu eta Errezirujaua. Galeoiko Andres Perez Lilikoa eskribauak ge Kontseiluko epaileari. Domingo Lizarrarats zenaidatzi zuen testamentua, lekuko hauek izanik: Diego ren bankuak porrot egin ondoren hartzekodunek eta
Ibarra kontularia, Pedro Santxez Benesakoa, Martin hauen ordezkariek egindako urratsen berri emanez.
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34. irudia. Sevilla.
Indietako Kontratazio
Etxea.

- 1554-V-30ean, Sevillan, Joan Matutek eskea
egin zien epaileei, eta portugesez idatzitako agiria ere
aurkeztu zuen, Pedro Santxez Benesakoa almiranteaZedulan agindua eman zen gai hari zegozkion urrats rekin hartzekodunek zuten auzirako. Epaileek agiria
guztiak Villagomez epaileak bakarrik bidera zitzan. Or- gaztelaniara itzularazi egin zuten.
dura arte Urrunako? kondeak eta Ramirez Alarcon lizen- 1554-V-31n, Sevillan, Villagomez alkateak hartziatu eta epaileak prozesuan bildutako guztia emango
zioten; baita Baldo Lomar, Gaspar Herrera eta Fernando tzekodunei fidantzak emanarazi zizkien, gero haiek
Sevillako banku publikoetan dirua jaso zezaten.
Muñoz alkateek ere (ikus [XVI. m. (54-I) 7] agiria).
Printzearen Joan Vazquez de Molina idazkariak ere
sinatu zuen zedula.

1.14.5. Hartzekodunak Pedro Santxez
Benesakoarekin auzitan

- 1554-VI-1ean, Sevillan epaileen agindua jakinarazi zioten Pedro Santxez almiranteari. Lekuko hauek
izan ziren: Sancho del Castillo eta Gregorio Diaz.
- 1554-V-16an, Sevillan, hartzekodunen izenean Joan Francisco del Portillo izan zen eskribaua.
Matutek eskea egin zien epaileei. Hark zioenez, Indie- 1554-VI-6an, Sevillan, epaileen agindua Francistatik itzulerakoan Pedro Santxez Benesakoa almiranteak
Sebastian Igurrola ontzi-maisu zenaren ardurak bere co Mejia fiskalari jakinarazi zion Francisco Portillo
gain hartu zituen. Artilleria osoa eta munizioak Azoree- eskribauak. Lekuko Diego Rodriguez? Morcillo eta
tako Terceira uhartean lehorrera deskargatu ziren. Haiek Pablo Mercado izan ziren.
beste karabela batean kargatu ziren (bi pieza izan ezik)
- 1554-VI-8an, Sevillan, Pedro Santxez Benesaeta Sanlucar de Barramedako barraraino eraman zituzten. Han karabela hondatu eta karga galdu egin zuten, koak epaileei eskea egin zien. Joan Matute prokuartilleria-pieza batzuk gero uretatik atera bazituzten ere. radoreak Santa Katalina itsasontziko artilleria, munizio eta beste gaiez adierazitakoaz ez zegoen ados.
Beraz, artilleriako material haren galeraren ardura Sebastian Igurrola hil zenean, Andres Perez Lilikoa
en zen ontzijabeena izan, Pedro Santxez almirantea- (edo Idiakaizkoa) jabetu zen artilleriaz, eta hura izan
zen ontzi-maisu. Gero Tome Nuñez izan zen, Barrena baizik.
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bi itsasontzi kortsario frantziarrei aurre egin behar
izan zien, bestela preso hartuko zituzten eta.
Sevillarako bidean, itsaso txarragatik Portugalgo Tavira hiriko portuan babestu ziren. Gero handik
etorrita, karabela portugaldarra Sanlucar de Barramedako barran hondoratu zen. Harrezkero barra hartatik artilleria-pieza batzuk berreskuratu zituzten (ikus
[XVI. m. (54-I) 7] agiria).
1.14.6. Bankuko hartzekodunen auziaren
jarraipena
- 1544-VI-7an, Sevillan, Pedro Santxez Benesakoak
ahalordea eman zion Francisco Aguilar prokuradoreari, aipatutako hartzekodunekin zuen auzian ordezka
zezan. Francisco Estrada eta Martin Mendiola izan
ziren lekukoetako bi.
- 1554-VI-8an, Sevillan, Joan Matutek bere aldeko
arrazoiak azaldu zituen, eta kartzelan preso zegoen.
Pedro Santxez Benesakoari jakinarazi zizkion. Fernando Molina eskribauak Pedro Argarain eta Migel
izeneko presoa izan ziren lekuko.

35. irudia. Hondarribiko gazteluaren sarrera.

- 1554-VI-12an, Sevillan, Joan Matutek auzia
tolome Carreñok eta Diego Biruesek (Domingo Lizarraratsen faktoreek) Nombre de Diosen izendatu amaitutzat ematea eskatu zien epaileei. Egun berean
Domingo Igurrolak ahalordea eman zion Gregorio
zutelako.
Molina prokuradoreari, ordezka zezan. Lekuko Joan
Indietatik itzuleran itsasontzia kaltetu eta ura uga- Morales eta Anton Martin Xarielo? izan ziren.
ri sartu zitzaien, matxura handiak zituelako. Terceira
- 1554-VI-16an, Sevillan, hartzekodunek berriz
uhartean Pedro Santxezek itsasontziko urrea, zilarra,
ere auzia amaitutzat jotzea eskatu zuten.
artilleria eta hainbat gai lehorreratu zituen.
Uharte hartan Hondarribiko Pedro Santxez almiranteak dirua eskatu zion Tome Nuñez ontzi-maisuari, hango 55 soldadu eta artilleroen mantenurako,
baina ez zion eman. Orduan, gastu gehiago ez egitearren, karabela portugaldarra hartu zuen, aurrez 70.000
marai ordainduta, Sevillako Las Muelas portura lehenbailehen iristearren.

- 1554-VI-20an, Sevillan, Pedro Santxez Benesakoaren izenean Francisco Aguilar prokuradoreak bere aldeko arrazoiak azalduz agiria eman zien epaileei. Epaileek
haren berri Francisco Mejia fiskalari ematea agindu zuten.
- 1554-VI-25ean, Sevillan, Francisco Mejia fiskalak bere arrazoiak azaldu zituen, auzi hartan noraino
parte hartuko zuen adieraziz.

Han artilleriako 4 pieza txiki eta brontzezko 8 kanoitxo kargatu zituen, eta Sevillarako bidean haiekin
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Santa Katalina galeoiak egindako iblibidearen berri
eman zuen, bere aldearen arrazoiak azalduz.
Horrela jarraitu zuten hurrengo egunetan, alde
bakoitzak bere eskeak eginez eta arrazoiak azalduz.

- 1554-VIII-31n, Joan Matutek eta Domingo Igurrolak lekuko gisa hauek aurkeztu zituzten: Joan Zestona eta Domingo Arimegi? Biek zin egin zuten.
- 1554-IX-11n, Joan Matutek eta Domingo Igurrolak
Domingo Apallua zirujaua aurkeztu zuten lekuko gisa.

- 1554-VII-10ean, Sevillan, Indietako KontrataHauek ziren hartzekodunek aurkezturiko lekukoei
zio Etxeko epaileek beren epaia eman zuten, auzi
hartan bankuaren hartzekodunak, Pedro Santxez egin beharreko galderak:
Benesakoa eta Francisco Mejia fiskala parte zirela
1) Ea ezagutzen zituzten auziko aldeetako partaiadieraziz, eta bakoitzak bere aldeko frogak eta tesdeak eta Pedro Santxez Benesakoa, eta ea ezagutu
tigantzak aurkez zitzala aginduz. 20 eguneko epea
zuten Sebastian Igurrola.
eman zieten horretarako. Anton Martin Carrillo eta
Pablo Macado izan ziren lekuko (ikus [XVI. m. (542) Ea zekiten Sebastian Igurrola Santa Katalina
I) 7] agiria).
geleoiko ontzi-maisu izanik Indietako Santa Marta
hirian hil zela, Nombre de Dios hirira heldu baino
1.14.7. Hartzekodunek aurkeztutako lekukoak eta
lehen.
egin beharreko galderak
- 1544-VIII-28an, Sevillan, Joan Matutek Santiago
Uzu? lekukoa aurkeztu zuen, eta honek zin egin zuen
egia aitortuko zuela.
Biharamunean Pedro Lopez lekukoa aurkeztu
zuen, eta hilaren 30ean Leonis Ureña lekukoak ere
zin egin zuen.

36. irudia. Azoreetako
Terceira uhartea.
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3) Ea zekiten Pedro Santxez Benesakoak, almirante izanik, galeoiko artilleria, munizio eta hornigaien ardura bere gain hartu zuela, Bartolome
Carreño kapitain jeneralaren oniritziaz.
4) Ea zekiten Santa Katalina itsasontzia armadako
flotan Indietara joan eta etorri egin zela, beti ere
kapitain-ontziaren ondoan eta jeneralari obedituz.
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5) Ea zekiten Indietatik itzulerakoan, Azoreetatik
- Pedro Lopez lekukoa Sevillako Madalena auzoan
200 legoa ingurura ekaitz gogorra izan zutela eta bizi zen, eta 30 urte zituen. Indietan zegoela Kolongaleoia flotatik bananduta atzean geratu zela.
biako Cartagenan Santa Katalina galeoian itsasoratu
zen, eta bertan artillero gisa lan egin zuen.
6) Ea zekiten Santa Katalina galeoia zenbait ekaitzen ondorioz hautsita eta oso kalteturik zegoela
Pedro Santxez almiranteak Terceira uhartean artilleTerceira uhartean portura heldu zenean.
ria kaian ipini omen zuen, eta munizioa etxe batean gorde omen zuen. Galderei baiezkoa erantzun zien, oro har.
7) Ea zekiten Terceira uhartean galeoi kaltetua enkantean saldu egin zela bertako epaileen
- Pedro Diaz lekuko sevillarra, bertako eliza naaginduz, eta lehenago itsasontziko urre, zilar eta gusiko auzoan bizi zen, eta 29 urte zituen. Sebastian
hainbat gai atera egin zirela.
Igurrola Santa Martan lurperatzen ikusi omen zuen.
Bermuda uhartetik Terceira uharterainoko bidaia egin
8) Ea zekiten Pedro Santxez almiranteak bere ar- zuen. Galderei baiezkoa eman zien.
durapean zetozen artilleria-piezak, munizioak,
etab. itsasontzitik uhartean deskargatu eta hark
- Leonis Ureña lekukoa sevillarra zen, Madalena
nahi bezala ipini zirela.
auzoan bizi zena, eta 28 urteko adina zuen. Itsas armadan joan zen, Santa Katalina galeoian. Gero Joan
9) Ea zekiten Pedro Santxez almiranteak artilleria Tello de Guzman jeneralaren itsasontzian joan zen,
eta munizioak beste karabela batean kargatu eta Terceira uharteko artilleria jaso zuenean. Galderei,
gainerakoan, baietz erantzun zien.
Sevillara bidali zituela.
- Joan Zestona lekukoak zioenez, Bizkaiko Zes10) Ea zekiten artilleriako bi pieza, zenbait bala,
koilara eta baketa Terceira uhartean geratu zirela, toakoa zen,1 Sevillan zebilen eta 34 urte zituen. Inalmiranteak aginduta.
dietara egindako espedizio hartan joan zen. Azkenean
Terceira uhartetik Sevillara Joan Tello de Guzman je11) Ea zekiten orain arte adierazitakoa egia zela neralaren itsasontzian itzuli zen. Galdera bakoitzari,
(ikus [XVI. m. (54-I) 7] agiria).
oro har, baiezkoa eman zion.
1.14.8. Hartzekodunen lekukoek emandako
erantzunak

- Domingo Arimegi? Hondarribiko artilleroa zen,
55 urtekoa, eta Santa Katalina galeoian egin zuen bidaia. Egindako galderei, oro har, baiezkoa erantzun
- Lehentxeago aipatutako galderei lehenbizi Sevillako zien.
Santa Maria auzoko Santiago Uzu? lekukoak erantzun
zien. Indietara egindako espedizioan, Bartolome Ca- Domingo Apallua zirujaua, Ondarroakoa zen eta
rreñok aginduta La Habanara sartu zela zioen. Pedro 35 urte zituen. Sebastian Igurrolaren ehorzketan KoSantxez Benesakoa almiranteak gobernatzen omen lonbiako Santa Marta hirian izan zen. Espedizioan
zituen artilleria eta soldaduen mantenua.
joan-etorria egin zuen, eta galderek ziotena egia zela
aitortu zuen.
Santiago Uzu? lekukoa, hain zuzen, Santa Katalina
itsasontziko pilotua zen. Lekukoak zioenez, Terceira
- Joan Santxez Elduaiengoa gipuzkoarrak 34 urte
uhartean utzitako artilleria gero Joan Tello de Guzman inguru zituen. Santa Katalina itsasontzian espedijeneralak jaso eta Sanlucar de Barramedara eraman zioan parte hartu zuen marinel gisa. Galderei baiezkoa
omen zuen. Galderei, oro har, baiezkoa erantzun zien. eman zien (ikus [XVI. m. (54-I) 7] agiria).
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37. irudia. Sevillako
katedrala.

1.14.9. Pedro Santxez Benesakoak aurkezturiko
lekukoak eta ekarritako gaien zerrenda

aurkeztu zituen, eta hauek ere zin egin zuten.

- 1554-VIII-30ean, Pedro Santxez Benesakoak lekuko gisa Sevillan bizi ziren Pedro Santxez Ibarburukoa eta Alonso Villarreal aurkeztu zituen. Biek zin
egin zuten egia aitortuko zutela, Cristobal de la Cerda
eta Anton Martin Carrilloren aurrean.
Egun berean Sevillako Santa Cruz auzoan bizi zen
Martin Zaballa kapitaina aurkeztu zuen. Honek ere
zin egin zuen.

- 1554-IX-18an, Sevillan, Pedro Santxez almiranteak lekukotzat hauek aurkeztu zituen: Pedro Lopez
sevillarra, Hondarribiko Martin Ribera kapitaina eta
Ondarroako Domingo Apallua zirujaua. Agiria Francisco Portillo eskribauak idatzi zuen, Tomas Eskortza
eta Martin Aranoren aurrean.
Ondoren Pedro Santxez Benesakoak almirante-ontziarenak ziren eta Terceira uhartean Gaspar Gonzalez
portugaldarraren karabelan salbatu ziren artilleria eta
munizioen zerrenda erakutsi zuen.

Biharamunean, Pedro Santxez almiranteak Sevillako Vicencio Vecino? eta Hondarribiko Esteban
Hau zen zerrendak zioena: brontzezko kanoi txikia;
Aginaga lekukoak aurkeztu zituen. Hauek ere zin beste kanoitxoerdi bat; 2 eskukanoi txiki; 8 kanoitxo
egin zuten Joan Morales eskribauaren eta Cristobal txiki 12 ganberarekin; 8 upel bolbora eta 2 upel erdi;
de la Cerdaren aurrean.
kobrezko 3 galdara; kobrezko 2 kurkuiz; onila; upelen
8 polea; 68 eltze bolbora; 12 granada; 18 su-bonba; 60
Egun hartantxe, Pedro Santxezek lekukotzat Hon- pilota eskukanoietarako; 148 pilota kulebrina erdiendarribiko Domingo Zaikegi eta Martin Igirezabal gi- tzat; eusteko 11 uztai; larruzko 6 bolbora-zaku; otarrea
puzkoarra aurkeztu zituen. Zin egin zuten, gainerako metxa batzuekin; burdinazko xafla kulebrina erdientzat; burdinazko upel-uztaiak (Terceira uhartean deselekukoek bezala.
ginak eta 15 dukateko baliokoak); 8 azpi-oihal (ogiareEgun berean Pedro Santxezek Pedro Vilamayor? nak); 10 bat kintal bizkotxo; urez betetako 9 upel; eta
sevillarra eta Martin Perez Alkaraetakoa kapitaina ardoz betetako 2 upel (ikus [XVI. m. (54-I) 7] agiria).
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1.14.10. Pedro Santxez Benesakoak aurkezturiko
lekukoei egin beharreko galderak
Hauek ziren galderak:

9) Ea zekiten itsasontzian 65 soldadu (erregearen
kontura) eta beste 40 marinel zetozela. Ea zekiten
haien soldatak aurrezteko almiranteak Tome Nuñez ontzi-maisuari dirua eskatu eta honek ukatu
egin ziola.

1) Ea ezagutzen zituzten auzitan ari ziren aldeak.
2) Ea zekiten Bartolome Carreño kapitain jenerala
buru zela Indietako Nombre de Dios portura eta
beste zenbait lekutara joan zirela.
3) Ea zekiten Pedro Santxez Benesakoa almirantea
agintari joan zela itsas armada hartan Santa Katalina
itsasontzian, Sebastian Igurrola ontzi-maisu izanik.
4) Ea zekiten armadako kapitain jenerala ezinduta zegoenean edo edozergatik kanpoan zebilenean
almirantea zela armadan agintari nagusi, jeneralak
zituen aginpideak bere eginik.

10) Ea zekiten Terceira uhartean geratuta soldatatan gastu handia egiten zelako, almiranteak Gaspar
Gonzales? portugaldarrarekin tratua egin zuela,
haren karabelan soldaduak, artilleroak, artilleria,
munizioak, etab. Sevillara eramateko, eta almiranteak 70.000 marai hantxe ordaindu zizkiola.
11) Ea zekiten portugaldarraren karabelan soldaduak, artilleroak, zenbait marinel eta lehenago
emandako zerrendan zeuden gaiak ontziratu zituztela. Ea zekiten artilleriako pieza bat edo beste Terceira uhartean geratu zela, pisu handikoak zirelako.

5) Ea zekiten flota itsasoan ekaitzak harrapatzen
zuenean edo beste zerbaitegatik, itsasontziren bat
flotatik aldentzen zenean, almiranteak zuela aldendutako itsasontzi horretako aginpide osoa.

12) Ea errege-altxortegiarentzat mesedegarria izan
zen karabela hartan soldaduak eta gaiak ekartzea
eta artilleria ekartzea, bidean kortsario frantziarrak
zebiltzalako eta espainiarrak galeretara kondenatzen zituztelako.

6) Ea zekiten itsas armada guztietako kapitain jeneralek (eta jeneralik ezean almiranteek) itsasontzi
batetik bestera ibiltzeko eskubidea zutela, eta armak, artilleria, munizio, soldadu eta abar ere itsasontzi batetik bestera eramateko aginpidea zutela.

13) Ea zekiten Hondarribiko Pedro Santxez almirantea karabela portugaldarrean zetorrela, San Bizente lurmuturraren inguruan bi itsasontzi kortsario frantziarrekin borroka latza izan zutela eta artilleriari esker ez zituztela preso hartu.

7) Ea zekiten Santa Katalina itsasontzia Indietako
Nombre de Dios hiriko portura joan eta handik
Sevillako Las Muelas portura abiatu zirela, Bartolome Carreño kapitain jeneral eta Pedro Santxez
almirante izanik. Ea zekiten Sebastian Igurrola hil
ondoren Tome Nuñez izan zela ontzi-maisua eta
ekaitzagatik Terceira uhartean babestu zirela, flotatik aldenduz. Ea zekiten itsasontzia oso kalteturik
iritsi zela eta lan handia egin zutela honda ez zedin.

14) Ea zekiten karabela portugaldarrak eguraldi
txarragatik Sanlucar de Barramedako barra ezin
zuela igaro eta Portugalgo Tavirako portura joan
zirela. Ea zekiten Tavira hirian soldaduak, artilleroak eta marinelak lehorreratu zirela.

8) Ea zekiten Pedro Santxez almiranteak lan handia egin zuela Santa Katalina itsasontzitik urrea,
zilarra, artilleria, munizioak, etab. lehorreratzen.
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15) Ea zekiten Sevillako Kontratazio Etxeko epaileek, almirantearen iritziari jarraituz, errekerimendua egin zietela Tavirako epaileei, handik soldadu,
artilleria, etab. lehenbailehen Sevillara joan zitezen.
16) Ea zekiten karabela portugaldarra Sanlucar de
Barramedako barran hondoratu egin zela eta arti-

(1554)

lleria eta zenbait gai galdu egin zirela, almiranteak
errurik izan gabe.
17) Ea zekiten Pedro Santxez Benesakoa asko
saiatu zela hondoratutako piezak berreskuratzen
eta, besteak beste, 3 kanoi atera zituela.
18) Ea zekiten Joan Tello de Guzman jeneralaren
itsas armadaren zain egon gabe Pedro Santxezek
karabela pleitatuta errege-altxortegiari 3.500 dukat
edo gehiago aurreztu zizkiola.
19) Ea zekiten orain arte adierazitakoa ezaguna
zela (ikus [XVI. m. (54-I) 7] agiria).
1.14.11. Pedro Santxez Benesakoak aurkeztutako
lekukoen erantzunak
- Pedro Santxez Ibarburukoak, Sevillan Santa Maria
auzoan bizi zenak, erantzun zien lehenbizi galderei.
50 urte zituen. Nombre de Dios hirian izan zen itsas
armadan. Galderei, oro har, baiezkoa erantzun zien.
Santa Katalina galeoian itzuleran zetozela ekaitz go38. irudia. Hondarribiko Casadevante etxea.
gorrak harrapatu omen zituen. Terceira uhartean lehorreratu ziren, itsasontzia oso kalteturik zegoelarik. bere ondasunak galdu egin omen zituen. Galderei, oro
har, baietza eman zien.
San Bizente lurmuturretik 20 bat legoara kortsa- Vicencio Vezino? Sevillako Triana auzokoa zen,
rio frantziarren bi itsasontzirekin borrokan egin omen
45 urtekoa. Indietarako bidaia hartan parte hartu
zuten.
zuen, bere itsasontzian flotan joanez. Zazpi bat urte
- Pedro Villamayor lekukoa Sevillan bizi zen San lehenago Indietara itsas armadan joan zen eta bidean
Isidro auzoan, eta 60 urte zituen. Galdera gehienei kapitain jenerala La Vela lurmuturrean, Kolonbiako
baiezkoa erantzun zien, baina bat edo bestek zioena ez Guajira penintsulan, tximistak jota hil egin omen zen.
zekiela aitortu zuen. Indietarako bidaia hartan ibili zen. Orduan Domingo Antxieta almiranteak hartu omen
zuen flotako agintaritza, Sevillara iritsi ziren arte.
- Lorenzo Villarreal Sevillan San Bizente auzoan Egin zizkioten galderei Vicencio sevillarrak baietza
bizi zen, eta 35 urte zituen. Indietarako espedizioan eman zien.
ibili zen. Galdera guztiek ziotena ontzat eman eta be- Jarraian Hondarribiko Domingo Zaikegi artillerretsi egin zuen.
roak erantzun zien galderei. 55 urte zituen eta Santa
- Hurrengo Hondarribiko Esteban Aginaga bonbar- Katalina galeoian Indietara joana zen. Terceira uhardariaren txanda izan zen. Santa Katalina galeoian tetik itzuleran zetorrela, San Bizente lurmuturraren
joan zen, 53 urte zituen eta, Indietatik etxera zetorrela, inguruan bi itsasontzi frantziarrekin borroka egin zuTerceira uhartetik irtenda, karabela portugaldarrean ten. Galderei baietza erantzun zien.
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- Ondoren Martin Igirezabal? gipuzkoarraren txanda izan zen. 32 urte zituen. Indietarako espedizio
hartan marinel joan zen Santa Katalina itsasontzian.
Itzuleran Tavira hiriko portuan babestu omen ziren.
Gainerako galderei baietza eman zien.

- Azkenik, Ondarroako Domingo Apallua zirujauak
hitz egin zuen. 35 urte zituen eta Indietara Santa Katalina itsasontzian joan zen espedizio hartan. Itzuleran karabela portugaldarrean zetorrela, kutxa galdu omen zuen,
bere arropa eta gauzekin (ikus [XVI. m. (54-I) 7] agiria).

- Martin Zaballa kapitain sevillarrak (Santa Cruz
auzokoak) 43 urte zituen. Bere itsasontzian joan zen
flotan Nombre de Dios hirira antolatu zuten espedizioan. Lehenago Joan Escalante jenerala hil egin omen
zen Ingalaterran Wigt uhartean, eta orduan almiranteak
hartu omen zuen flotako agintea, ohi bezala.

1.15. Antonio Lizarrarats bikario eta
kalonjearen agiri eta tratuak

- Hurrengo Martin Perez Alkaraetakoak, infanteriako kapitainak, erantzun zuen. 50 urte zituen eta
egin zizkioten galderei baiezkoa erantzun zien.

1.15.1. Antonio Lizarraratsek Gabriel
Artzubiagarekin kontuei buruz zuen auzia
- 1554-IX-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Sevillako kalonje eta Zestoako bikario
Antonio Lizarrarats agertu zen.

Antoniok, hain zuzen, Zestoako Gabriel Artzubia- Gero Pedro Lopez sevillarrak (Madalena auzoan garekin tratuak izan zituen, baina Gabrielek zioenez,
bizi zenak) 30 urte zituela aitortu zuen, eta ados ze- bere zorra ez zen bikarioak zioena adinakoa. Desagoen egindako galderek ziotenarekin. Indietako Nom- dostasunak ebazteko, Antonio Lizarraratsek Zestoako
bre de Dios hirira egindako bidaian parte hartu zuen. Grazian Ezenarro eta Getariako Antonio Isasti izenBaiezkoa erantzun zien galderei.
datu zituen kontuak, obligazio-agiriak eta gainerako
agiriak azter zitzaten. Gabriel Artzuriagak izendatu- Hondarribiko Martin Ribera kapitainak 53 urte riko kontulari edo ordezkariarekin batera argituko zizituen, eta galderek ziotena ontzat eman zuen.
tuzten tratuen kontuak.

39. irudia. Ondarroa
eta portua.
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Antonio Lizarraratsek ahalordea Grazian Ezena- Lizarraratsek zioenez, Gabriel Artzubiagak dirua zor
rrori eman zion, Gabriel Artzubiagarekin konpromi- zion, baina Gabrielek zioenez, dena ordaindu zion eta
so-agiria egin zezan eta Gabrielen kontulariarekin, Antonio zen zorduna.
epaia eman zezan. Bi arbitroak ados ez bazeuden, hirugarrena izendatu ahal izango zuten.
Elkarren artean auzirik izan ez zezaten, arazoa
arbitro epaileen esku uztea erabaki zuten. Grazian
Lekukoetako bi zestoar hauek izan ziren: Joan Li- Ezenarrok, Antonioren izenean, Pedro Altzolarats
zarrarats eta Grazian Etxeandia (ikus [XVI. m. (54- izendatu zuen arbitro, eta Gabrielek Martin Perez ArIX) 1] agiria).
tzubiagakoa. Hauek hurrengo egunean emango zuten
epaia. Bi arbitroak ados jartzen ez baziren, hirugarren
- 1554-IX-16an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban arbitroa izendatuko zuten (ikus [XVI. m. (54-X) 21]
Eztiola eskribauaren aurrean Sevillako elizan kalonje eta agiria).
Zestoakoan bikario zen Antonio Lizarrarats azaldu zen.
- 1554-X-9an, Zestoan, Domingo Amilibia eskriZestoako Gabriel Artzubiagarekin tratuak izan bauaren aurrean, Pedro Altzolarats, eta Martin Perez
zituen, baina haien kontuak eginda desadostasunak Artzubigakoa aurkeztu ziren.
zituzten, Gabrielek Antoniok esandakoa baino zor
txikiagoa zuela zioelako. Ondorioz, bi aldeek auzia
Lehenago, Antonio Lizarraratsek (Zestoako bikaarbitro epaileen esku uztea erabaki zuten.
rio eta Sevillako elizako kalonjeak) eta Gabriel Artzubiagak Pedro eta Martin arbitro epaile izendatu zituzAntonio Lizarraratsek herritik kanpora joan beha- ten Esteban Eztiola eskribauaren bidez, bien arteko
rra zuelako, ahalordea eman zion Grazian Ezenarrori, desadostasunak aztertu eta epaia eman zezaten. AhalGabriel Artzubiagarekin batera auzia arbitro epaileen mena zutelako, Pedrok eta Martinek hirugarren arbiesku utz zezaten. Alde bakoitzak arbitro epaile bat tro Grazian Etxeandia izendatu zuten, auzian epaia
izendatuko zuen, eta behar izanez gero, hirugarren ar- eman zezaten.
bitroa ere hautatuko zuten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Otxoa
Arbitroek emandako epaia Antonio Lizarraratsek, Ariztondokoa (Zestoako eskribaua) eta Joan Olazabal
Grazianen bidez, bete egingo zuen. Bestela 50.000 ma- (ikus [XVI. m. (54-X) 22] agiria).
raiko isuna ordainduko zuen. Antoniok, gainera, zin egin
zuen Grazian Ezenarrok Gabriel Artzubiagarekin eta ar- 1554-X-9an, hau da, egun eta leku berean, Dobitroekin egindako konpromisoa bete egingo zuela.
mingo Amilibia eskribauaren aurrean, behar zuten
informazioa jaso ondoren, hiru arbitroek beren epaia
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Mar- eman zuten.
tin Acosta, Joan Urbieta eta Joan Ganbara (ikus [XVI.
m. (54-IX) 20] agiria).
Kondenatu egin zuten Antonio Lizarrarats bikario
eta kalonjea, Gabriel Artzuriagari 26.557 marai or- 1554-X-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- daintzera. Erdia zaldun-inaute egunean ordainduko
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Grazian Eze- zion, eta beste erdia abuztuko Andre Mariaren egunarro, Antonio Lizarrarats kalonjearen ahalordeaz, nean. Betiko isiltasuna agindu zieten epaileek bi aldeei, hau da, gai harekin ezingo zuten auzitara jo.
eta, bestetik, Gabriel Artzubiaga.
Asteartez eta arratsaldeko zortzietan eman zuten
Antoniok eta Gabrielek desadostasunak zituzten
elkarrekin izandako tratuen kontuei buruz. Antonio Zestoan epaia. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako
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40. irudia. Aizarnako
Ibarraberri.

Joan Perez Altzolaraskoa eta Ezkioko unibertsitateko hartu zen errentamenduan. Errenta gisa baserrian jaJoan Beisagasti maisua eta Joan Gartzia Irizarkoa.
sotako labore guztiaren laurdena emango zion maizterrak nagusiari.
Hurrengo egunean, hilaren 10ean, Domingo Amilibia eskribauak Antonio Lizarraratsi epaiaren berri
Ibarran zegoen ganadu guztia maizterrak erdi bana
eman zion. Lekuko hauek izan ziren: Blas Artazubia- haziko zuen, behar bezala zainduta. Antonio Lizarraga eta Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauak, eta Pe- ratsek ganadu hauek utzi zizkion: bi idi, 22 ahuntz, 22
dro Ipintza.
ardi eta 5 behi. Ganadu guztiek 59 dukat balio zuten,
eta horren erdia Joan “Gorri”k errenta aldiaren amaieOndoren, Domingo Amilibiak Gabriel Artzubiagari ran etekinetatik edo beste edozein eratara ordainduko
jakinarazi zion epaiak zioena. Lekuko hauek izan ziren: zion Antonio kalonjeari.
Pedro Olaskoaga, Martin Acosta, Urbano Txiriboga eta
Martin Intxaurregi (ikus [XVI. m. (54-X) 23] agiria).
Nagusiak maizterrari baserria teila eta lataz erreteila eginda utziko zion, baina handik aurrera erreteila
Joanek egingo zuen, nagusiak teila emanda.
1.15.2. Aizarnako Ibarra baserria Joan “Gorri”
Lizasoetari errentan emanez egindako kontratua
Soroetako hesiak maizterrak egoera onean utziko
- 1554-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zituen, errenta aldiaren amaieran, eta baserrian utziko
ren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Sevillako ka- zituen hango lasto eta simaurrak.
lonje Antonio Lizarrarats, eta, bestetik, Joan “Gorri”
Lizasoeta.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baseAntonio nagusiak Joan maizterrari errentan Aizar- rrian jarraitzeko ala uzteko.
nako Ibarra baserria, bere lur, soro eta ondasunekin,
hiru urterako eman zion errentan. Errenta aldia huLekuko hauek izan ziren: Joan Urkidi, Domingo
rrengo Domu Santu egunean hasiko zen, eta Pagio Lizarrarats, eta Grazian Etxeandia (ikus [XVI. m.
baserriaren barreneko gaztainadiaren erdia ere barne (54-IX) 31] agiria).
- 64 -

(1554)

- 1554-X-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Joan
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Antonio Li- Iribarrena, Grazian Etxeandia (ikus [XVI. m. (54-X)
zarrarats kalonjea, eta, bestetik, Aizarnako Joan Iri- 19] agiria).
barrena.
1.15.3. Aizarnako Urrutikoetxea baserria
Joanek Antoniori Aizarnako Ibarra baserrian Domingo Legardari errentan emanez egindako
hormak (horma lehorrak) eta beste zenbait lan egin kontratua
ziolako, kalonjeak 18 dukat eman zizkion. Gainerako beste tratu eta harremanen kontuak ere egin - 1554-VII-24an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskrizituzten, eta Joan Iribarrenak ordainagiria eman bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Sevillan
zion.
kalonje eta Zestoan bikario zen Antonio Lizarrarats,
eta, bestetik, Aizarnako Domingo Legarda.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Martin Indo eta Joan Gorriaran (ikus [XVI. m. (54-X) 18]
Antonio nagusiak Domingo maizterrari Aizarnako
agiria).
Urrutikoetxea baserria hiru urterako errentan eman
zion, eta errenta aldia hurrengo iraileko San Migel
- 1554-X-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- egunean hasiko zen
ren aurrean, hauek bildu ziren: batetik, Aizarnako Ibarra baserriaren jabe Antonio Lizarrarats kalonjea, eta,
Maizterrak nagusiari errenta gisa urtero uztan jabestetik, Joan “Gorri” maizterra.
sotako laborearen laurdena emango zion; baita kapoi
parea ere. Bertako ganadua ere erdibana haziko zuen.
Lehenago Antoniok eta Joanek egina zuten Ibarra Sagarra eta intxaurra ere ordura arte Urrutikoetxeako
baserrirako errenta-kontratua, baina Antoniok kon- maizterrak bezala eramango zituzten.
tratuan adierazitakoa baino ganadu gehiago (behia
bere txahalarekin) eta beste zenbait gauza ere eman
Domingok sagarrondoak urtean bitan aitzurtu
zizkion. Joan maizterrak onartu egin zituen haiek eta bi urtetik behin simaurtuko zituen. Errenta aldia
guztiak, horretarako egindako agirian.
amaitzen zenean, soroetako itxiturak egoera onean

41. irudia. Aizarnako
Urrutikoetxea.
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utziko zituen, eta bertan utziko zituen han zegoen las- 1554-IX-17an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskritoa eta simaurra. Urtebete lehenago elkarri jakinara- bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Antoziko zioten zer asmo zuten, baserrian jarraitzeko ala nio Lizarrarats kalonjea, eta, bestetik, Joan Egaña.
baserria uzteko.
Maria Martinez Zabalakoa alargunak Antonio LiErrentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren: zarraratsi 5 dukateko zorra egin zion, eta zor hura JoaEsteban Eztiola semea, Domingo Lizarrarats eta Do- nek bere gain hartu zuen. Horregatik, obligazio-agiria
mingo Aisoro (ikus [XVI. m. (54-VII) 30] agiria).
eman zion Antonio kalonjeari, hurrengo San Migel
egunetik urtebetera 5 dukatak ordaintzeko konpromi- 1554-VII-24an, Aizarnan, hau da, egun eta leku soa hartuz.
berean, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Antonio Lizarraratsek maileguz 2 dukat eman zizkion
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Domingo Legarda maizterrari. Honek zorra urtebete- semea, Domingo Aisoro, Joan Lizarrarats eta Dominko epean ordainduko zion, edo lehenago, erdi bana go Lizarrarats (ikus [XVI. m. (54-IX) 25] agiria).
hazten ari zen zezenkoa saltzea lortzen bazuen. Horretarako zezenkoa hipotekatu egin zuen (ikus [XVI.
- 1554-IX-30ean, Zestoako errebalean, Esteban
m. (54-VII) 31] agiria).
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik, Antonio Lizarrarats kalonjea, eta, bestetik,
1.15.4. Antonio Lizarraratsen ahalorde,
Joan Bengoetxea.
ordainagiri eta gainerako agiriak
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Joan Ben- 1554-VII-1ean, Zestoako Lizarraratsen, Esteban goetxeari 18 dukat zor zizkion, zezenko parea erosi
Eztiola eskribauaren aurrean, Maria Artsuaga alargu- ziolako. Aldi berean, Joan Bengoetxeak Antonio kalonna aurkeztu zen. Mariaren senar Esteban Artiga Indie- jeari zor zizkion 18 dukatak. Beraz, Joan Bengoetxeak
tan hil zen, eta biek izandako Madalena Artiga adin- eskubidea eta ahalordea eman zizkion kalonjeari zorra
gabearen tutore zen Maria ama.
Joan Martinezi zuzenean kobra ziezaion.
Maria Artsuagak 90 dukateko ordainagiria eman zion
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe (AizarSevillan bizi zen eta han Domingo Lizarrarats zenaren nako erretorea), Grazian Etxeandia eta Joan Lizarrabankuan kutxazain izan zenaren Martin Mendiolari.
rats (ikus [XVI. m. (54-IX) 47] agiria).
Esteban Artigak Indietara egindako bidaian soldata
eta saria irabazi zituen, eta pilotua tarteko zen kontuetan azaltzen ziren 90 dukatak. Kopuru horretatik Martin Mendiolak deskontatu egin zuen mandoa erosteko
Estebani maileguz Antonio Lizarrarats kalonjeak eman
zion dirua. Beste 30 dukat ere deskontatu zituen, Domingo Lizarraratsen bankuari Estebanek zor zizkiolako. Azkenik, 36 dukat deskontatu zizkion, Antonio
Lizarraratsi Maria Artsuagak berak zor zizkiolako.

- 1554-IX-30an, Zestoako Lizarrarats etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren:
batetik, Antonio Lizarrarats kalonjea, eta, bestetik,
Joan Bengoetxea.
Joan Bengoetxeak bere etxean Antonio kalonjearen
behiak zituen, erdi bana hazteko. Joan Bengoetxeak
ganaduen balioaren erdia etekin eta ugalketetatik ordainduko zion Antonio Lizarraratsi.

Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Grazian
Egun hartan, ordea, Joan Bengoetxeak bere erdia
Etxeandia, Arroako Joan Sorazu bikarioa eta Martin ordaindu egin zion kalonjeari, eta honek ordainagiria
Perez Artzubiagakoa (ikus [XVI. m. (54-VII) 1] agiria). eman zion.
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42. irudia. Txiribogako
Bengoetxea.

Lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe (Aizarnako erretorea), Grazian Etxeandia eta Joan Lizarrarats (ikus [XVI. m. (54-IX) 48] agiria).
- 1554-X-4an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Antonio Lizarraratsek ahalordea eman zien Domingo Urbieta apaizari eta Grazian
Etxeandiari.

uzteko ere bai. Behar zenean hirugarren arbitroa izendatuko zuten.
Antonio Lizarrarats han balego izango zukeen
aginpide osoa zuten Domingo Urbieta eta Grazian
Etxeandia ahalordedunek.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Bengoetxea, Joan Urbieta eta Domingo Lizarrarats (Antonio
Antonio Lizarrarats, hain zuzen, Sevillako elizan Lizarraratsen anaia). Kontuan hartu behar da Sevikalonje zen, eta Zestoako elizan bere bizialdirako llako zenbait agiritan Antonioren Domingo Lizarrabikario. Badirudi Zestoatik kanpo bidaiaren bat egi- rats anaia bankaria hiltzat jotzen dela (ikus [XVI. m.
tekoa zela eta, ondorioz, bi ahalordeak eman zituela. (54-X) 9] agiria).
Lehenik eta behin, lehendik emanak zituen ahalordeak baliogabetu egin zituen. Beraz, egun hartan
emandakoek baino ez zuten balioko. Haiekin Antoniori zor zizkioten diru, burdina, herentzia eta gainerako ondasunak jaso eta kobratuko zituzten. Obligazio-agiriak, ordainagiriak eta beste zenbait agiri egin
ahal izango zuten.

1.16. Joan Fernandez Olazabalgoaren
tratu eta agiriak
Ustez 1554-IV-29an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua eta Joan Olazabal agertu ziren.

Lehenago biek Moztiko karobiari buruzko agiria
Antonioren ondasunak kudeatu egingo zituzten, egina zuten, baina egun hartan, biak ados jarri ziren
ondasunak errentan emanez edo hobekuntzak eginez. egindako agiri hura baliogabetu eta deuseztatzeko.
Elizaren eta erregearen auzitegietara jotzeko ahalmena zuten, eta arbitro epaileen esku desadostasunak

Lekukoak Joan Zabaleta? eta Gregorio Lizasoeta?
izan ziren (ikus [XVI. m. (54-IV) 12] agiria).
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- 1554-VI-29an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik, Deba parteko Joan Olazabal hargina, eta, bestetik, Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua.

Zestoako Martin Indori, Gipuzkoako korrejimenduko
prokuradore Fernan Perez Zabalegikoari, Joan Elduari,
Andres Martinez Aroztegikoari, Jeronimo Atxagari eta
Pedro Gartzia Salzedokoari, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Cortiguera, Joan
Angulo eta Pedro Ruiz Antezanakoa prokuradoreei.

Joan Olazabal harginak lizentziatuarentzat Moztierrekan karobia eta karea egin zituen, eta hura guztia
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Blas
Joan Fernandezi saldu zion 10 dukatean. Lizentziatuak Artazubiaga, Martin Acosta? eta Joan Etxezarreta
prezio osoa ordaindu zion, eta saldutakoaren balioa 10 (ikus [XVI. m. (54-VI) 14] agiria).
dukat baino handiagoa baldin bazen, Joan Olazabalek
diferentzia dohaintzan eman zion Joan Fernandezi.
- 1554-VIII-22an, Zestoako Lizarraratsen, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, hauek elkartu
Joan Olazabal arduratuko zen saldutako ondasu- ziren: batetik, Aizarnako Martin Etxeberriaren Maria
nen saneamenduaz. Lekuko honako zestoar hauek Askatsua emaztea, eta, bestetik, Joan Fernandez Olaizan ziren: Joan Ganbara, Joan Arbestain eta Gregorio zabalgoa mediku lizentziatua. Bertan ziren, halaber,
Joan Urbieta apaiza eta Antonio Lizarrarats (Zestoako
Elizalde (ikus [XVI, m. (54-VI) 14] agiria).
betiko bikarioa eta Sevillako elizako kalonjea).
- 1554-VII-6an, Zestoan, Martin Otxoa AriztonJoan Fernandezek Maria Askatsua korrejidorearen
dokoa eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua, eta, aurrean salatu egin zuen, haren eta familiaren aurkako
hitz iraingarriak esan zituelako. Maria Askatsuak, orbestetik, Domingo Garratza.
dea, hura dena ukatu egin zuen.
Lizentziatuak 8 bat egun lehenago Joan Olazabal
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Lizarrarats,
harginari Moztierrekan karobia eta karea erosi zizkion 10 dukatean. Egun hartan, ordea, Joan Fernan- Martin Etxeberria eta San Joan Altzolarats (ikus
dezek karobia eta bertako karea 6 dukatean saldu zion [XVI. m. (54-VIII) 21] agiria).
Domingo Garratzari. Anega karea 6 maraian balioetsi zuten. Lehenbizi karobia hustu eta 200 anega kare
- 1554-IX-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJoan Olazabali emango zizkioten. Joan Olasok eta ren aurrean Fernando Olazabal medikua eta bere seme
bere laguntzaileek ireki zuten karobia.
Joan Fernandez Olazabalgoa lizentziatua agertu ziren.
Eskribauari bere lanagatik 2 erreal eman zizkioten.
Fernando medikuak berea zuen Aizarnako Aranburu
Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Artazubiaga, baserria, Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoarekin izanJoan Ipintza eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (54-VII) dako eskubide-aldaketen ondorioz. Orduan Domingo
6] agiria).
Aranguren eta bere emaztea maizter ziren baserrian.
- 1554-VII-11n, Zestoan, Martin Otxoa AriztonDena den, Fernando medikuak bere seme Joan
dokoa eskribauaren aurrean bertako Joan Fernandez Fernandez Olazabalgoari ahalordea eman zion, baOlazabalgoa aurkeztu zen.
serriaren jabetza har zezan, errenta-kontratuak egin
zitzan, errentak jaso zitzan eta baserria kudea zezan.
Martin Etxeberriaren emazte Maria Askatsuari demanda ipini zion, eta auziaren segimendua egin eta
Lekukoetako bi Grazian Ezenarro eta Esteban Eztioordezka zezaten, ahalordea eman zien honako hauei: la semea izan ziren (ikus [XVI. m. (54-IX) 27] agiria).
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43. irudia. Deba
parteko Olazabalak.

- 1554-IX-21ean, Aizarnako Aranguren etxe ataMaria Askatsuak zioenez, egun batzuk lehenarian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Fernando go norbaitek Joan Fernandez Olazabalgoa mediku
Olazabal medikuaren seme Joan Fernandez Olazabal- lizentziatuari Mariak haren aurka hitz iraingarriak
goa lizentziatua aurkeztu zen.
esan zituela jakinarazi zion, hau da, sasiko semea
zela eta gurasoak ezkongabeak zirela. Ondorioz, liBere aita Fernando Olazabal medikuaren izenean, zentziatuak auzia ipini zion Mariari korrejidorearen
Aranguren baserriaren eta bere ondasunen jabetza bere aurrean.
gain hartu zuen. Migel Iurrita eta Katalina Zubide senar-emazte maizterrak etxetik atera egin zituen, eta bera
Maria Askatsuak aitortu zuenez, lizentziatua Fersartu eta bertako ateak itxi eta ireki egin zituen. Gero nando Olazabal medikuaren eta Maria Joan Ausoroesagastira, gaztainadira, baratzera, hariztira, soroetara txea legezko emaztearen semea zen. Familiako denak
eta abarretara joan zen, eta han zuhaitzen adar batzuk ziren kapareak eta legezko ezkontzatik sortuak.
moztu zituen, lurreko belarra kendu zuen, sagar batzuk
hartu zituen eta beste zenbait ekintzaren bidez jabetza
Maria Askatsuak eta, Joan Fernandezen izenean,
bere gain hartu zuen, aitaren ahalordeaz baliaturik.
Martin Indok, aitorpen haren agiria eskatu zuten.
Gero lizentziatuak maizterrak etxera sartu zituen,
Lekuko hauek izan ziren: Joan Azkona eta Joan
eta nagusiak nahi zuen artean egongo ziren han. Le- Potzueta (Iraetako jaunaren morroiak), eta Frantzisko
kuko Jakobo Elurra eta Lazaro Aranburu izan ziren Egia (ikus [XVI. m. (54-IX) 42] agiria).
(ikus [XVI. m. (54-IX) 28] irudia).
- 1554-IX-29an, Aizarnan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, Maria Askatsua (Martin Etxeberriaren emaztea) azaldu zen. Bertan ziren beste zestoar hauek ere: Nikolas Martinez Egiakoa, Joanes
Garratza eta Joanes Ibañeta apaizak, Esteban Eztiola
eskribaua, San Joan Etxegarai eta Martin Indo.

1.17. Joan Perez Areitzagakoaren agiriak

- 1554-VI-9an, Arroako Igarategi baserriaren ondoan,
Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren aurrean,
hauek elkartu ziren: betetik Ana Perez Baltzolakoa
(Joan Perez Areitzagakoaren alarguna), eta, bestetik,
Joan Perez Areitzagakoa, aurreko bien semea.
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44. irudia.
Arroako Areitzaga
Joandomingonea.

Joan Perez aita zenak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez testamentua egin zuen, eta Areitzagagoiena etxeko oinordeko unibertsal Joan Perez Areitzagakoa semea izendatu zuen. Herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion. Ana Perez amak senar
zenaren testamentua aztertu eta han zioena onetsi eta
berretsi egin zuen.
Joan Perez Areitzagakoa semeak, bere ama Ana
Perezi mesede eta zerbitzu asko egin zizkiolako, amak
semari dohaintza-agiria eman zion. Bere eta senar zenaren ondasun hauek eman zizkion: Areitzagagoiena
etxea bere lur, baso, zuhaizti, sagasti, harizti, gaztainadi, intxaurdi, fruta-arbola eta eskubide guztiekin;
Arroako San Esteban elizan zituen hilobi eta eserlekua; Ana Perezek bere ezkontzara ekarritako dotea;
Joan Martinez Amilibikoa eskribau zenaren bidez
Pedro Martinez Baltzolakoa aitak testamentuan utzi
zizkion 200 dukat (Maria Perez Baltzolakoa ahizpari kobratu beharrekoak), eta ama Katalina Ipintzaren
ondasunetan zituen eskubideak; etxeko upelak, tresneria, nekazaritzako lanabesak eta oheak; eta bertako
behi, txrerri, ardi eta ahuntzak.

Joan Perez Areitzagakoak baldintza batzuk beteko zituen, dohaintza jasotako ondasunekin. Lehenik
eta behin, Ana Perez amak beretzat gordeko zuen dohaintzan emandako ondasunen gozamenaren erdia,
bizi zen artean, eta beste erdia Joan Perez semearentzat izango zen. Amak, bizirik zela, gozamenaren bere
erdia semeari uzten bazion, honek elikatuko eta mantenduko zuen ama.
Areitzagagoienako basoak lehen aldiz mozten zirenean, 24 dukat Ana Perez amarentzat izango ziren.
Ana ama bigarren moztu aldia baino lehen hiltzen
bazen, testamentu bidez beste 40 dukat nahi bezala
erabiliko zituen. Etxeko ganaduetatik behi bat bere
bigarekin Ana Perez amarentzat izango zen.
Joan Perez Areitzagakoa semea arduratuko zen
amaren hiletak eta gainerako elizkizunak egiteaz, urtero bost festaburuetako opalkuntzak ematea barne.
Areitzagagoiena etxeko hildakoen aldeko urteurrenak
ere egingo zituen.

Ana Perez Baltzolakoa ama arduratuko zen dohaintzan emandako ondasunen saneamenduaz.
Horiez gain, Areitzagagoienako basoak lehen aldiz Erreklamazioei erantzun egingo zien, behar izanez
lepatu eta moztuta lortuko zen etekina eman zion dohain- gero auzitara jota. Horretarako bermeak eskaini zitzan amak semeari, bere arreben senipartea ordaintzeko. tuen.
- 70 -

(1554)

Ama-semeek zin egin zuten dohaintza-agirian
Katalina, Domenja, Grazia eta Madalena ahizpek
bakoitzak agindutakoa bete egingo zutela.
ziotenez, haientzat aitak testamentuan bakoitzari agindutako 50 dukateko senipartea kobratzea zen baldintza
Lekuko honako hauek izan ziren: Iraetako Nikolas bakarra. Hori kobratzekotan, uko egin zioten AreitzaMartinez Egiakoa jauna, Arroako Joan Sorazu bikario gagoienan eta bere ondasunetan izan zitzaketen eskubieta batxilerra, eta Zumaiako Joan Martinez Etxabekoa deei, anaia Joan Perez Areitzagakoaren alde.
(ikus [XVI. m. (54-VI) 2] agiria).
Katalinak, emakume ezkondua zelako, eta beste
- 1554-VI-9an, hau da, egun berean, Arroako hiru ahizpek, 25 urte bete gabeak zirelako, zin egin
Igarategi baserriaren ondoan, Zestoako Domingo zuten agiriak zioena bete egingo zutela.
Amilibia eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren:
batetik, Katalina Areitzaga (Joan Olearen emaztea),
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez
Domenja Areitzaga, Grazia Areitzaga eta Madalena Egiakoa, Joanes Sorazu eta Joan Martinez Etxabekoa
Areitzaga, eta, bestetik, Joan Perez Areitzagakoa (ikus [XVI. m. (54-VI) 2] agiria).
anaia. Bost anai-arrebak ziren Joan Perez Areitzagakoa zenaren eta Ana Perez Baltzolakoa alargunaEgun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
ren seme-alabak.
hantxe izanik, Joan Perez Areitzagakoak obligazio-agiria eman zien Katalina, Domenja, Grazia eta Madalena
Lau ahizpek ziotenez, aita Joan Perez Areitza- Areitzaga arrebei, epeka eta urtero 10 dukat ordainduz,
gakoak Esteban Eztiola eskribauaren bidez testa- bakoitzari seniparteagatik 50 dukat ordaintzeko konmentua egin zuen. Domingo Amilibia eskribauaren promisoa hartuz (ikus [XVI. m. (54-VI) 4] agiria).
laguntzaz testamentuak zioena ulertu eta aztertu ondoren, onetsi eta berretsi egin zuten; baita egun har- 1.18. Pedro Arretxe erretore eta
tan ama Ana Perezek Joan Perez Areitzagakoa anaia- lizentziatuaren agiriak
ri egindako dohaintza ere. Hain zuzen Ana Perezen
Joan Perez semea zen Areitzagagoieneko oinordeko
- 1554-VII-7an, Zestoako Lizarraratsen, Dominunibertsala.
go Amilibia eskribauaren eta Pedro Altzolarats alka-

45. irudia. Arroako
Areitzagagoiena.
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tearen ordezko Grazian Etxeandiaren aurrean, hauek
azaldu ziren: batetik, Aizarnako erretore Pedro Arretxe lizentziatua (Domingo Arrona zenaren testamentu-betearazlea), eta, bestetik, Domingo Arrona adingabearen tutore Joan Zugasti. Domingo Arrona zena
eta Ana Baltzola ziren adingabearen gurasoak.

Perez Lilikoak emanda, baina 34 kintal eta 60 libra
baino ez ziren agertzen. Dirudienez, 35 kintal burdina
barra burdina pletina bihurtzean lerma edo murrizketa
izan zuten, eta Joan Anton? Urangari eta lagunei ordaintzeko 84 libra burdina falta ziren.

Beraz, Pedro Arretxek Joan Zugasti tutoreari 4.915
Pedro Arretxek, testamentu-betearazle gisa bere marai ordainduko zizkion, eta horrez gain aurreko zalanak egin ondoren, kontuak agertu zizkion Joan lantzazko hiru kontuei buruz erabakitzen zena.
Zugastiri, baina honek ez zituen onartu. Beraz, alde
bakoitzak kontulari bat izendatu zuen: Pedrok, hain
Txosten honen berri Domingo Amilibia eskribauak
zuzen, Martin Perez Artzubiagakoa, eta Joan Zugastik Joan Zugastiri eta Pedro Arretxe lizentziatuari eman zien.
Arroako Joan Sorazu bikarioa. Pedrok eta bi kontulariek zin egin zuten beren lana zintzo beteko zutela.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joanes
Garratza, Gabriel Atzubiaga eta Joan Olazabal (ikus
Lekuko apaiz zestoar hauek izan ziren: Antonio [XVI. m. (54-VII) 16] agiria).
Lizarrarats (Sevillan kalonje zena), Domingo Urbieta
eta Joanes Garratza (ikus [XVI. m. (54-VII) 9] agiria).
- 1554-VII-17an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, Joan Zugasti tutorea eta Aizar- 1554-VII-13an, Zestoan, Pedro Altzolarats alka- nako Pedro Arretxe erretorea elkartu ziren.
tearen eta Domingo Amilibia eskribauaren aurrean,
Joan Sorazu bikarioa eta Martin Perez Artzubiagakoa
Arroako Joan Sorazu bikarioak eta Zestoako Maraurkeztu ziren.
tin Perez Artzubiagakoak prestaturiko kontuak ikusita, Pedro Arretxek Joan Zugasti tutoreari 4.915 marai
Domingo Arrona zenaren testamentua eta Pedro ordaindu zizkion, lehenago ordaindutako 4 kintal burArretxe testamentu-betearazleak alkateari aurkeztu- dina barne izanik.
tako kontu-txostenak (Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean aurkezturikoa barne) aztertu zituzten bikaOndorioz, Domingo Arrona adingabearen izenean
rioak eta Martin Perezek, eta zenbait gaitan baldin- Joan Zugasti tutoreak ordainagiria eman zion Pedro
tzak ipini zituzten.
Arretxe lizentziatuari 4.915 maraiengatik. Aparte eta
indarrean geratu ziren zalantzazko hiru kontuak, haiei
- Domingo Arrona zenduarena zen Arroako Etxean- buruzko erabakia hartu arte.
dia, eta Pedro Arretxe lizentziatuak Julian Otalorari
eta Ana Kortazar emazteari konponketak egiteko 10
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez
dukat eman omen zizkien. Egiaztatu egingo zuten 10 Artzubiagakoa, Gabriel Artzubiaga eta Domingo Gadukat edo gutxiago gastatu ziren, horretarako epeak rratza (ikus [XVI. m. (54-VII) 21] agiria).
eta baldintzak ipinita.

1.19. Pedro Zubiaurreren eta Joan
- Pedro Arretxe lizentziatuak Joan Mobiedrori 20 Arbestainen tratu eta agiriak

dukat ordaindu omen zizkion, baina 18 dukaten agiria
baino ez zeukan lizentziatuak.

- 1554-I-6an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean zestoar hauek agertu ziren: batetik Ana
- Lizentziatuak 35 kintal burdina jaso zituen: 20 Aisoro (Migel Artazubiagaren alarguna), eta, bestetik,
kintal Lasaoko andreak emanda, eta beste 15ak Joan Pedro Zubiaurre.
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Ana Aisorok premia izan zuenean, Pedrok bi alditan 8 eta 2 dukat (guztira 10) eman zizkion, eta Anak
obligazio-agiria eman zion, zorra urtebeteko epean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Arbestain,
Jakobo Gesalaga eta Joan Etorraetxea (ikus [XVI. m.
(54-I) 3] agiria).
- 1554-VII-6an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean zestoar hauek agertu ziren: batetik Ana Aisoro (Migel Artazubiagaren alarguna), eta,
bestetik, Pedro Zubiaurre (Zubiaurre etxearen jabea).
Pedrok Anari maileguz 11 dukat eman zizkion, eta
Anak konpromisoa hartu zuen zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko.
Anak Pedrori urte hartako urtarrilaren 6an emandako 10 dukateko beste obligazio-agiriak ere indarrean irauten zuen. Beraz, bi zor egin zizkion Anak
Pedrori urte hartan.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo
Gesalaga, Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua eta
Arroako Domingo Zigaran (Joan Zigaranen semea)
(ikus [XVI. m. (54-VII) 19] agiria).

46. irudia. Zestoako Arretxeko portalea.

tzolarats (ikus [XVI. m. (54-IV) 7] agiria).

- 1554-IV-15ean, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- 1554-V-20an, Aizarnazabalen, Domingo Amilidokoa (edo Artazubiagakoa) eskribauaren aurrean, bia eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik,
Pedro Egaña eta Joan Arbestain elkartu ziren.
Zestoako Joan Arbestain, eta, bestetik, Oikiako Joan
Martinez Mantzizidorkoa.
Pedrok Joani errentan lau urterako soro bat eta sagasti bat eman zizkion. Garia egiteko soroa Zestoako
Joan Martinezek Joan Arbestaini mandar
Bergazelain zegoen, eta errenta gisa urtero 7 erreal gaztainkara 26,5 dukatean erosi zion, eta 12 dukat
ordainduko zizkion Joanek.
hantxe bertan eman zizkion. Ondorioz, Joan Martinezek zestoarrari 14,5 dukat 20 eguneko epean
Sagastia ere Zestoan zegoen eta Joan Arbestainek ordaintzeko konpromisoaz obligazio-agiria eman
jasotako sagarraren erdia bilduta eta pilatuta emango zion. Lekuko Zestoako Joan Etorraetxea eta Grazian
zion urtero Pedro Egañari. Joanek sagastia urtean bi- Ezenarro eta Saiazko Domingo Izeta izan ziren (ikus
tan aitzurtuko zuen.
[XVI. m. (54-V) 7] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Zabaletako Joan
Ezenarro, Joan Martinez Arretxekoa eta San Joan Al-

- 1554-VIII-11n, Zestoan, Joan Arbestainek testamentua egin ondoren, 1554-X-4an oleazioa eman
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zioten, eta isilpean emazteari eta Domingo Amilibia
Lehenago, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean,
eskribauari enkargua eman zien. Hiltzen zenean Joa- Joan Zugastik 60 dukateko zorra egin zion Bizenteri,
nes Garratzari lauzpabost dukat emango zizkioten, baina egun hartan zorra ordaindu egin ziolako, Bizenaginduta bezala eta haren arimaren alde erabil zitzan tek Joani ordainagiria eman zion.
(ikus [XVI. m. (54-X) 11] agiria).
Lekuko debar eta zestoar hauek izan ziren: Fernando Zubeltzu, Joan Martinez Baltzolakoa, Asentzio
1.20. Arroako Bizente Sorazuren eta Blas
Arretxe eta San Joan Altzolarats (ikus [XVI. m. (54Artazubiagaren agiriak
VI) 6] agiria).
- 1554-VI-12an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- 1554-X-2an, Zestoan, Domingo Amilibia esbauaren aurrean arroar hauek bildu ziren: batetik, Bikribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan
zente Sorazu, eta, bestetik Fernando Zubeltzu.
Martinez Olotzagakoa kontularia (bere emazte Maria
Bizentek Fernandori Arroakolan 40 kintal eta 20 libra Lopez Altzolaraskoa, Bekolakoa, ere ordezkatuz),
burdina pletina erosi zizkion (1 kintal = 20 erreal izanik), eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua, Getariako
eta haien prezioa, 812,5 errealekoa, bi epetan ordainduko Beltran Untzeta ere ordezkatuz.
zion: ekaineko San Joan egunean urrezko 12 dukat, eta
Joan Martinez eta Maria Lopez ezkondu zirenean,
gainerakoa abuztuko Andre Mariaren egunean.
Blasek, Beltranek eta beste zenbaitek fidantza eskaini
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako eta obligazioa bere gain hartu zuten, Bekolako etxe,
Joan Martinez Baltzolakoa eta Joan Zugasti, eta Zes- burdinola, errota eta gainerako ondasunen saneamentoako Asentzio Arretxe eta San Joan Altzolarats (ikus duaz arduratzeko.
[XVI. m. (54-VI) 5] agiria).
Orduan kontulariak agindu zuenez, hark dote
- 1554-VI-12an, Zestoan, Domingo Amilibia es- gisa 1.500 dukat eramango zituen ezkontzara, Makribauaren aurrean, Arroako Bizente Sorazu eta Joan ria Lopez emaztearen anai-arreben seniparteak eta
aita Pedro Lopez Altzolaraskoa zenak utzitako zoZugasti elkartu ziren.

47. irudia. Elorriagako
Sorazuaundi.
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rrak ordaintzeko. Pedro Lopezek Aizarnako Ramos
Gorosarriri zorra egin zion, eta honek zor hura kobratzeko eskubideak Aizarnako elizari eman zizkion. Elizaren izenean San Joan Amilibia harginmaisuak zorra Joan Martinez Olotzagakoari eskatzen zion, eta Joan Martinezek korrejidorearen
aurrean eta Valladolidko Kantzelaritzan Blas Artazubiaga eta Beltran Untzeta fidatzaileen aurkako
demandak ipini zituen.

Getariako Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren bidez, Beltran Untzetaren ahalordea zuen.
Blasek eta Joan Otxoak, onetsi egin zuten bost
egun lehenago Joan Martinez Olotzagakoarekin eta
emaztearekin egin zuten akordioa. 52 kintal burdinaren prezioa ordaindu zioten San Joan Amilibiari.
Honek ordainagiria eman zien Blasi eta Joan Otxoari
(edo Beltran Untzetari), hauek beren lagun fidatzaileei beren zatia kobra ziezaieten.

Egun hartan, ordea, Blas Artazubiagak eta Beltran
Untzetak konpromisoa hartu zuten Aizarnako elizaAizarnako elizari Blasek eta Beltranek ordainduri (San Joan Amilibiaren bidez) 52 kintal burdinako tako zorrari buruzko agiri batzuk Iruñeko elizbarruzorra ordaintzeko, eta Joan Martinez kontulariak es- tiko bikario nagusiak zituen, baina hilabeteko epean
kubidea eman zien Blasi eta Beltrani beste fidatzaileei ekarri eta bi ordaintzaileei emango zizkieten.
beren partea kobratzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo GaLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez rratza, Grazian Ezenarro eta Pedro Olaskoaga (ikus
Artzubiagakoa, Gabriel Artzubiaga, Pedro Akoa eta [XVI. m. (57-X) 17] agiria).
Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (54-X) 7] agiria).

1.21. Martin Otxoa Irarrazabalgoaren eta
- 1554-X-7an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- Martin Zuuberen tratu eta agiriak

bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako San Joan Amilibia hargin-maisua, Aizarnako
elizaren ordezkari gisa, eta, bestetik, Blas Artazubiaga zestoarra eta Getariako Joan Otxoa Basurtokoa
(Beltran Untzetaren suhia). Joan Otxoak, hain zuzen,

- 1554-III-12n, Deban, Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Debako
Joan Oliden, eta, bestetik, bertako Martin Otxoa Irarrazabalgoa merkataria.

48. irudia. Aizarnako
Igartzaundi.
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Martin Otxoak Joani zilarrezko 75 erreal balio zuAurreko hilaren 15ean bi aldeek arbitrotzat San
ten oihalak saldu zizkion, eta Joanek obligazio-agiria Joan Idiakaitz batxilerra eta Pedro Altzolarats izeneman zion, hilabeteko epean zorra ordaintzeko kon- datu zituzten.
promisoa hartuz.
Epea igarota arbitroek ez zuten artean epairik
Lekuko debar hauek izan ziren: Joakin Erreten, Pe- eman, eta bi aldeek berriz ere ahalmena eman zieten
dro Aziro eta Asentzio Zerain (ikus [XVI. m. (54-III) lehengo bi arbitroei, 10 eguneko epean epaia eman
4] agiria).
zezaten. Epe hura beste 5 egunez luzatzea ere izango
zuten.
- 1554-III-12n, Deban, Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, ZesArbitroen epaia obeditzen ez zuenak 20 dukateko
toako Martin Zubiaurre, eta, bestetik, Debako Martin isuna eta auzi-gastu guztiak ordaindu behako zituen.
Otxoa Irarrazabalgoa merkataria.
Isunaren erdia errege-altxortegirako izango zen, eta
beste erdia obeditzen zuen aldearentzat.
Martin Otxoak Martin zestoarrari 3 dukat balio
zuten oihalak saldu zizkion, eta honek konpromisoa
Agirian lekuko hauek izan ziren: Grazian Ezenahartu zuen zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren rro, Joan Zuube eta Joan Zelaia.
egunean ordaintzeko.
Jarraian Azpeitian bizi zen Grazia Igartzak ahalObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes ordea eman zion Grazian Ezenarrori, arbitroen auAmuskotegi, Pedro Intxausti jostuna eta Roberto Bur- rrean zuen auzia ordezka zezan. Joan Zelaia, Joan
deos (ikus [XVI. m. (54-III) 5] agiria).
Zuube eta Pedro Altzolarats izan ziren lekuko (ikus
[XVI. m. (54-V) 8] agiria).
- 1554-IV-15ean, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: ba- 1554-VIII-7an, Deban, Joan Perez Arriolakoa estetik Martin Zuube, eta, bestetik, Grazia Igartza (Joan kribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, ZesZuuberen alarguna).
toako Bartolome Etxabe, eta, bestetik, Debako Martin
Otxoa Irarrazabalgoa merkataria.
Martinek eta Graziak desadostasunak zituzten
Graziak bere ezkontzara ekarri zuen dote eta arreoaz.
Martin Otxoak Bartolomeri zilarrezko 75 erreal
Beraz, biek arbitro epaile bana aukeratu zuten, auzian balio zituen oihalak saldu zizkion, eta Bartolomek zoberen epaia hilabeteko epean eman zezaten. Martin rra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Zuubek San Joan Idiakaitz batxilerra izendatu zuen
arbitro, eta Grazia Igartzak Pedro Altzolarats. Bi alObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
deek beteko zuten arbitroen epaia. Bestela 20 dukate- Dornutegi, Joan Enbil eta Andres Arestizabal (ikus
ko isuna ordainduko zuen obeitzen ez zuenak.
[XVI. m. (54-VIII) 6] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Joan Urbieta eta Pedro
Akoa (ikus [XVI. m. (54-IV) 6] agiria).

- 1554-VIII-24an, Deban, Joan Perez Arriolakoa
eskribauaren aurrean Martin Otxoa Irarrazbalgoa aurkeztu zen.

- 1554-V-20an, Zestoako Enekosauztegiko hariztian,
Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek
Lehenago Zestoako Andres Aranburuk eta Deazaldu ziren: batetik, Zestoako Martin Zuube, eta beste- bako Joan Zigaran fidatzaileak zilarrezko 166 erreatik, Grazia Igartza (Joan Zuuberen alarguna).
leko zorra egin zioten Martin Otxoari. Honek onda- 76 -
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sunak exekutatu egin zizkien zordunei, korrejidorearen aginduz. Gero, ordea, Zestoako Maria Nikolas
Zabala-Lasao andreak zorra eta auzi-gastu guztiak
ordaindu egin zizkion Martin Otxoari, eta honek
ordainagiria eta ahalordea eman zizkion, zorra eta
auzi-gastuak Andresi eta fidatzaileari kobra ziezazkien.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Ipintza,
Esteban Eztiola semea eta Alonso Salinas (ikus [XVI.
m. (54-I) 6] agiria).
- 1554-VIII-14an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Frantzisko Enparan, eta, bestetik, Esteban Eztiola
semea eta emazte Maria Martinez Amilibikoa.

Lekuko debar hauek izan ziren: Joakin Erreten,
Joan Ugarte eta Asentzio Zerain (ikus [XVI. m. (54Lehenago Esteban Eztiola semeak eta emazteak FranVIII) 22] agiria).
tzisko Enparani maileguz 12 dukat hartu zizkioten, eta
egun hartan zorra ordaindu ziotelako, ordainagiria eman
zien Frantziskok. Egun hartara arte elkarrekin izandako
1.22. Esteban Eztiola aita-semeen eta San
tratu guztien kontuen ordainagiria ere eman zien.
Joan Idiakaitzen agiriak
- 1554-I-17an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Esteban Eztiola eskribaua eta Azpeitiko
Martin Landeta zurgin-maisua elkartu ziren.

Lekukoetako bi Domingo Lizarrarats eta Joan Gorosarri izan ziren (ikus [XVI. m. (54-VIII) 13] agiria).

- 1554-XI-17an, Zestoan, Martin Otxoa AriztonMartin Landetak Estebani bere etxean zurgintzako dokoa eskribauaren aurrean Esteban Eztiola eskrilanak egin zizkion, 55 dukat balio zutenak, eta Es- baua agertu zen. Ahalordea zuen, Donostiako Joan
teban Eztiolak hantxe ordaindu zizkion. Ondorioz, Idiakaitzek eta honen ama eta tutore Grazia Olazabalek emana. Tutore-agiria Donostian 1554-VI-12an
Martinek Estebani ordainagiria eman zion.
egina zen, Migel Idiakaitz eskribauaren aurrean.
Joan Aranoren etxean ere lan egin zuen Martinek,
Zestoako elizetako hamarrenak zegozkielako, Joan
eta etxearen Joanen erdiagatik Estebani 30 erreal zoOlazabalek, San Joan Amilibiak, Pedro Akoak eta
rretan utzi zizkion.

49. irudia. Donostiako
udaletxea.
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Joan Arbestainek guztira 88 dukat eta 4 erreal eman emango zizkion, eta Domingo Amilibiak Maria
behar zizkioten Esteban Eztiolari ama-semeentzat. Otxoari egindako zorra kitatu egingo zuen.
Kopuru hura Maria Otxoa Akertzakoak ordaindu zion
Estebani lau zordunen izenean, eta honek ordainagiria
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal
eman zien.
zurgina, Esteban Eztiola semea eta Pedro Ipintza
(ikus [XVI. m. (54-III) 1] agiria).
Lekukoetako bi Zestoako Grazian Ezenarro eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (54-XI) 1.23. Joan Olazabalen eta Joan Zabalaren
11] agiria).
agiriak
- 1554-III-5ean, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola
eskribauarern aurrean bertako Joan Perez Lilikoa jauna eta bere anaia San Joan Idiakaitz batxilerra elkartu
ziren.

- 1554-VI-22an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Debako Joan Olazabal hargina, eta, bestetik, Maria Martinez Amilibikoa (Esteban Eztiolaren emaztea).

Joan Perezen koinatu Domingo Amilibia eskribauak, 90 kintal burdina pletina zor zizkion Zestoako
Maria Otxoa Akertzakoari, eta zor hura Joan Perez
Lilikoak ordainduko zion. Horretarako batxilerrari
ahalordea eman zion, Joan Perezen zordunei 90 kintalak kobra ziezazkien eta gero kintal haiekin Maria
Otxoari zorra ordain ziezaion.

Joan Olazabalek Maria Martinezi maileguz 15
erreal hartu zizkion, eta obligazio-agiria eman zion,
zorra hurrengo uztaileko Santiago egunez ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Frantzisko Enparan eta Martin Acosta
(ikus [XVI. m. (54-VI) 10] agiria).

Lekuko hauek izan ziren: Domingo Amilibia eskribaua, Debako Fernando Zubeltzu eta Azkoitiko Joan
Irarraga (ikus [XVI. m. (54-I) 9] agiria).

- 1554-VII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Sastarrainen bizi zen Olasoko Joan Olazabal hargina, eta,
- 1554-III-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bestetik, Zestoako Grazian Ezenarro.
bauaren aurrean bertako San Joan Idiakaitz batxilerra
eta Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa merkataria
Joanek Graziani, Moztierrekako karobian, 100
bildu ziren.
anega kare on egin eta emango zizkion hurrengo
abuztuko San Bartolome egunerako. Grazian EzenaSan Joanek bere anaia Joan Perez Lilikoaren ahal- rrok 600 marai ordaindu zizkion kareagatik, eta Joan
ordea zuen, eta hura baliatuz, 90 kintal burdina pleti- Olazabalek hipotekatu egin zituen bere kare guztiak
na erosi zizkion Beduan Joan Fernandez azpeitiarrari. Grazian zerbitzatu arte.
Kintal bakoitzak 2 dukat balio zituen, eta salmentaalkabala batxilerraren kontura joango zen.
Obligazio-agirian lekukoetako bat Joan Zubeltzu
(Iraetako jaunen morroia) izan zen (ikus [XVI. m.
San Joan Idiakaitzek konpromisoa hartu zuen 180 (54-VII) 28] agiria).
dukateko zorra hurrengo uztaileko Santiago egunean
ordaintzeko. Ordaindu ezean, batxilerra eta Joan Pe- 1554-IX-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrirez Lilikoa anaia preso hartu eta ondasunak exekuta- bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Erreziltu egingo zizkieten. Gainera, San Joan batxilerrak 90 go Joan Zabala zurgin-maisua, eta, bestetik, Zestoako
kintal burdina haiek gero Maria Otxoa Akertzakoari Domenja Aizarna.
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50. irudia. Lili.

Joanek Domenjari etxea eraiki zion, eta Domenjak
Ondoren, bi ikertzaileek beren ikerketa eta balioeszenbait ordainketa egin zion, lan hura ordaintzeko, eta penaren berri eman zuten. Etxean egindako lanengabeste tratu batzuen kontuak ere egin zituzten. Beraz, tik Maria Lilik Joan Zabalari 20 dukat ordainduko
elkarri ordainagiria eman zioten.
zizkion: 6 dukat hurrengo San Migel egunean, eta 14
dukat hurrengo Eguberrietan.
Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Joan
Zugasti eta Zestoako Pedro Akoa eta Joan Gorosarri
Maria Lilik bere etxean erdi bana ondokoarekin zuen
(ikus [XVI. m. (54-IX) 10] agiria).
lurzoruagatik (Mariak parte izan gabe) Joan Zabalak ordaindu egin beharko zuen San Joan Amilibia eta Domin- 1554-IX-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- go Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuek erabakitakoa.
bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua, eta, bestetik, Zestoako
Bi aldeek bi ikertzaileei dukat erdi bana emango
Maria Lili.
zieten, eta eskribauari ere dukat erdia.
Joanek Mariari Zestoako hiribilduan etxea eraiki
zion, eta lan haiek balioesteko alde bakoitzak ikertzaile bana izendatu zuen: Joan Zabalak, hain zuzen,
Joan Legarrola zurgin-maisua, eta Maria Lilik Azpeitiko Joan Sagastizabal zurgin-maisua. Behar izanez gero, hirugarren ikertzailea izendatuko zuten. Bi
ikertzaileek zin egin zuten beren balioespen-lana ahalik eta zuzenena eta ongiena egingo zutela. Ikertzaileen epaia betetzen ez zuenak 10.000 maraiko isuna
ordainduko zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Pedro
Akoa eta Joan Basabe.

Lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabalgoa, Domingo Garratza eta Pedro Akoa.
Jarraian Maria Lilik eta Joan Zabalak elkarrekin
izandako tratu guztien kontuak egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman zioten. Mariari 14 dukateko zorra geratu zitzaion ordaindu gabe, eta haiek bi epetan
ordainduko zituen: 6 dukat hurrengo San Migel egunean, eta beste 8 dukat hurrengo Eguberrietan.
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa, Domingo
Aisoro eta Frantzisko Enparan (ikus [XVI. m. (54-IX)
12] agiria).
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1.24. Joan Ruiz Arteagakoa, Joan Beltran
Oliden eta Joan Gorriaranen agiriak
- 1554. urteko Sevillako erregistro-orri honetan Sevillatik Indietara itsasontziak eraman zituzten ontzimaisuen izenak daude, eta nabarmentzekoak dira
Lope Gartzia Isasikoa eta Joan Mondragon.

Aialdek Joan Armendiari beste 4 dukat zor zizkion.
Beraz, Domingok Joan Gorriarani zuzenean obligazio-agiria eman zion, zortzi eguneko epean 4 dukatak
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Potzueta, San Joan Amilibia eta Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoa jauna (ikus [XVI. m. (54-III) 7] agiria).

Indietarako bidaiarietan euskal deiturako bat Zumaiako Joan Ruiz Arteagakoa zen (Joan Lopez Artea- 1.25. Martin Ondalde eta lagunak Maria
gakoaren eta Grazia Fernandez Askizukoaren semea). Ortiz Ondaldekoarekin auzitan
Panama aldera joan zen Nikolas Aranbururen faktore
gisa.
1.25.1. Auzia Gipuzkoako korrejimenduan
Lezamako Martin Lezama izan zen beste bidaiari
bat. Joan Ortiz Azpilagakoaren eta Katalina Longarairen semea zen. Mexikoko artzapezpikuaren morroi
joan zen Indietara. Kontuan hartu behar da Mexikoko
lehen artzapezpikua Durangoko Joan Zumarraga fraide frantziskotarra izan zela, 1548. urtean hil zen arte
(ikus [XVI. m. (54) 1] agiria).

- 1554-IV-7an, Zestoan, Gipuzkoako Fernando Bezerra korrejidorearen eta Joan Beltran Segurola eskribauaren (Frantzisko Idiakaitzen ordezkoaren) aurrean, Fernan Perez Zabalegikoa prokuradorea azaldu
zen.

Arroako Joan Armendiak Joan Gorriarani 4 dukateko zorra egin zion, baina, hain zuzen, Domingo

Egun berean, Altzolarasko Urbietan, Jorje Goiabide eskribauak korrejidorearen aginduaren berri Joan

Fernan Perez, hain zuzen, Saiazko Joan Arbestain
eta Maria Ortiz Ondaldekoa emaztearen ordezka- 1554-III-11n, Itziar elizatean, Joan Perez Arrio- ri zen. Demanda ipini zien Aizarnako Pedro Ausolakoa eskribauaren aurrena hauek elkartu ziren: bate- roetxeari, Joan Ondalderi, Joan Paginori eta Martin
tik, Elgoibarko Pedro Mugurutza maisua, eta, beste- Ondalde-Ausoroetxeari. Hauek 1536an Maria Ortiz
tik, Debako Joan Beltran Oliden.
Ondaldekoa ezkondu zenean, dote gisa 74 dukat, 3
ohe oso, behia txahalarekin, soinekoa eta gainjantzia
Pedrok Joani zaldi beltza erosi zion 11,25 dukatean, agindu zizkioten (ikus ZESTOAREN HISTORIA (1)
eta zorra bi epetan ordainduko zion: erdia Itziarko hu- CDko V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) lirrengo “kofradia nagusietan”, eta beste erdia 1555. buruaren [XVI. m. (36-VI) 6] agiria).
urteko Pazko garizumakoan.
Dotearen zati bat ordaindu zioten Maria Ortiz OnObligazio-agirian lekuko debar hauek izan ziren: daldekoari, baina artean 53 dukat, 2 ohe, soinekoa
Joan Diaz Antsorregikoa, Joan Gartzia Txertudikoa eta gainjantzia kobratu gabe zeuzkan. Beraz, korrejieta Domingo Erreten (ikus [XVI. m. (54-III) 3] agi- doreari beste aldea zorra ordaintzera kondena zezala
ria).
eskatu zion. Lekuko Jeronimo Atxaga eta Asentzio
Zabala izan ziren.
- 1554-III-27an, Zestoako Lizarrarats etxearen
aurrean, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean LiOndoren, lizentziatu eta korrejidore Fernando Bezasoetako Joan Gorriaran eta Aiako Domingo Aialde zerrak agindua bidali zien Pedro Ausoroetxeari eta
elkartu ziren.
lagunei, hiru eguneko epean auzitara aurkez zitezen.
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51. irudia.
Motrollamendiko
Ondalde.

Paginoren emazte Santxa Ausoroetxeari eman zion. 1.25.2. Korrejidorearen epaiak
Lekuko Joan Bengoetxea eta Martin Bengoetxea izan
- 1554-IV-21ean Fernan Perezek eske bera egin zion
ziren.
korrejidoreari, eta honek, hiru egun geroago epaia
Jarraian, lekuko berak han izanik, Jorje Goiabidek eman zuen, eta bi aldeak auzitara onartu zituen. Pedro
Pedro Ausoroetxeari eman zion aginduaren berri, eta Ausoroetxearen eta bere lagunen prokuradore Joan
Ondalde baserrian Martin Ondalde-Ausoroetxeari Eldua ere korrejimenduan zen epaia eman zuenean.
ere bai.
- 1554-VI-13an, Zestoako Martin Otxoa AriztonEgun hartantxe, Joan Segurola eskribauaren bidez, dokoa (edo Artazubiagakoa) eskribauak epaiaren beJoan Arbestainek eta emazte Maria Ortiz Ondalde- rri Martin Ondalderi eman zion. Martin Indo zestoakoak ahalordea eman zien korrejimenduko prokura- rra izan zen lekuko. Gero, Ausoroetxean, Pedro Ausodore hauei: Fernan Perez Zabalegikoari, Jeronimo roetxea zenaren ama Domenja Ausoroetxeari jakinaAtxagari, Andres Martinez Aroztegikoari, Asentzio razi zion epaiak zioena. Grazia Lopez Altzolaraskoa
Zabalari, Pedro Lezetari, Joan Arteagari eta Martin emazte alargunari ere halaxe egin zion.
Martinez Jauregikoari.
Hurrengo egunean, Arroan, epaiaren berri Joan
Ahalordea eman zieten, halaber, Valladolidko Ondalderi eman zion, lekuko Joan Zugasti izanik.
Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Joan An- 1554-VI-19an, Tolosan, Fernando Zuñiga korregulo, Joan Cortiguera, Alonso Bilbao eta Albar Perez Espinaredokoa prokuradoreei, auzian ordezka jidoreak epaia eman zuen. Pedro Ausoroetxearen aldeak Maria Ortiz Ondaldekoari, 9 eguneko epean, 53
zitzaten.
dukat, 2 ohe oso, soinekoa eta gainjantzia (edo horien
- 1554-IV-9an, Zestoan, Fernan Perez Zabalegikoa balioa) eman beharko zizkion. Epaia ematean lekuko
prokuradoreak eskea egin zion korrejidoreari. Beste Jeronimo Atxaga eta Asentzio Zabala izan ziren. Joan
aldekoak ez ziren auzitara azaldu eta auzia amaitutzat Eldua prokuradoreak epaiaren aurka gora jotzeko asmoa agertu zuen.
jo behar zuen (ikus [XVI. m. (54-IV) 2] agiria).
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- 1554-VII-13an, Ondalde etxean, Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauak korrejidoreak emandako
epaia jakinarazi zion Martin Ondalderi. Martin Indo
izan zen lekuko.
Gero, Martin Otxoa eskribauak Ausoroetxean, bertako Pedro Ausoroetxearen Grazia Lopez Altzolaraskoa alargunari eta Domenja Ausoroetxea amari jakinarazi zien epaiak zioena.

gikoa eta Joan Eldua prokuradoreei, auzian ordezka
zezaten. Halaber, ahalordea eman zien Valladolidko
Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Antezana eta Gregorio Trezen prokuradoreei. Lekuko Bartolome Etxabe, Iñigo Atxukarro? eta Pedro Ausoroetxea zestoarrak izan ziren.
- 1554-X-23an, Azkoitian, Joan Eldua prokuradorea agertu zen korrejidorearen aurrean, bere aldea
(Pedro Ausoroetxea eta lagunena) ordezkatuz.

Biharamunean, Arroan, Martin Otxoak gauza bera
- 1554-VII-16an, Tolosan, Martin Agirre eskriegin zion Joan Ondalderi, Joan Zugasti lekuko izanik
bauaren aurrean, Juoan Elduak korrejimenduko Joan
(ikus [XVI. m. (54-IV) 2] agiria).
Beltran Segurola eskribauari porzesuaren kopia eskatu zion, Valladolidko Kantzelaritzara eramateko. Bere
1.25.3. Auziaren jarraipena Valladolidko
lanagatik Joan Beltrani zilarrezko erreala aurreratu
Kantzelaritzan
zion.
- 1554-X-9an, Ausoroetxean, Getariako Fortun PeLekuko Pedro Errekabarren, Bartolome Munagarez Colindreskoa eskribauaren aurrean Grazia Lopez
Altzolaraskoa alarguna agertu zen, bere seme-alaba rai eta Lukas Salere? izan ziren.
adingabeen tutore gisa. Hauek ziren seme-alabak: Pe- 1554-VII-24an, Valladoliden, Joan Otxoa Urkidro Ausoroetxea (aita zenaren izen-deitura berekoa),
Frantzisko Ausoroetxea, Grazia Ausoroetxea, Maria zukoa prokuradorea azaldu zen Kantzelaritzan, Pedro
Ausoroetxearen aldea ordezkatuz.
Anton Ausoroetxea eta Ana Ausoroetxea.
- 1554-VII-27an, Valladolidtik, Joan Arbestaini eta
Ahalordea eman zien korrejimenduko Jeronimo
Atxaga, Asentzio Zabala, Andres Martinez Arozte- emazte Maria Ortiz Ondaldekoari errege-gutuna bida-

52. irudia. Urola ibaia
Azkoitian.
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li zieten Kantzelaritzako epaileek. 15 eguneko epean
auzitara aurkeztu behar zuten, beren prokuradorearen
bidez.
Gipuzkoako korrejimenduko eskribauari ere agindua bidali zioten, 6 eguneko epean prozesuaren kopia
egin zezan.
- 1554-VIII-10ean, Tolosan, Joan Eldua prokuradoreak Fernando Zuñigari (Gipuzkoako korrejidoreari) errege-gutuna erakutsi zion. Lekuko Jeronimo
Atxaga eta Asentzio Zabala izan ziren.
Joan Beltran Segurola eskribauak esandako epean
aterako zuen prozesuaren kopia.
- 1554-VIII-25ean, Tolosan, Joan Eldua prokuradoreak prozesuaren kopia eskatu zion Joan Beltrani,
eta honek berehala eman zion (ikus [XVI. m. (54-IV)
2] agiria).

1.26. Otxoa Martinez Beduakoaren agiriak
Joan Beltran Iraeta 1537-IV-27an hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatua Alonso Idiakaitzi kendu eta eliztarrentzat berreskuratzearren, Otxoa Martinez Beduakoak gastuak egin zituen.
Otxoa Martinez, hain zuzen, gero Oikia eta Aizarnazabalgo eliztarrei gastu haiek kobratu ezinik ibili eta
hil egin zen. Geroztik Martin Otxoaren ondorengoak
zebiltzan auzitan korrejidorearen aurrean zorra eliztarrei kobratu nahian.
- 1548-III-27an, Azpeitian, Otxoa Martinez Beduakoa zenak auzian egin zituen gastuak aztertu eta
egiaztatu egin zituen Joan Akemendi eskribau azpeitiarrak. Zarauzko Beltran Mendia eskribauak ere aztertu zituen gastu haiek (ikus [XVI. m. (48-III) 22]
agiria).

53. irudia. Oikiako parrokia.

zen. Otxoa Martinez Beduakoa zenaren ondorengoen
prokuradorea zen, eta aspaldiko auzi baten prozesua
aurkeztu zuen. Saiazko eta Oikiako unibertsitateekin
zuten auzia.
Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak
ateratako kopia zen. Alonso Idiakaitzen aurka Aizarnazabalgo San Migel eta Oikiako San Bartolome
elizetako hamarrenei eta patronatuari buruzkoa zen
auzia.
Otxoa Martinezek auzi hartan gastuak egin zituen
Saiaz eta Oikiako eliztarren prokuradore gisa, eta
Beltran Mendiak eta Joan Akemendik lehenago beren iritzia eman zuten gastuei buruz. Beltran Mendiaren iritziz, 20.942 maraiko gastuak egin zituen Otxoa
Martinezek Saiaz eta Oikiako eliztarren defentsan.

- 1554-IV-15ean, Zestoan, Gipuzkoako Fernando
Andres Martinez prokuradoreak eskea egin zion
Bezerra korrejidorearen aurrean, bertan Joan Beltran Segurola eskribaua (Frantzisko Idiakaitzen or- korrejidoreari, diru hura bere aldeari (Otxoa Mardezkoa) egonik, Andres Martinez Aroztegikoa agertu tinezen ondorengoei) aipatutako unibertsitateetako
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eliztarrek ordain ziezaioten. Lekuko Pedro Lizeeta eta
Lekuko honako debar hauek izan ziren: Martin UrMartin Martinez Jauregikoa izan ziren.
kiola, Joan Astola eta Domingo Garate (ikus [XVI. m.
(54-V) 6] agiria).
Egun berean korrejidoreak agindua bidali zien
Saiaz eta Oikiako eliztarrei auzitara aurkez zitezen.
- 1554-V-21ean, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean Debako Joan Olazabal
Egun hartantxe, Oikiako Goiburubekoa etxean, hargina eta Zestoako Maria Oliden bildu ziren.
Martin Gorostiaga eskribauak, Beduako Maria Perez Arronakoa andrearen eskariz, aginduaren beMariak Joani maileguz dukat bat eta 50 anega karri Saiaz eta Oikiako Joan Olaskoaga zinegotziari reren prezioa eman zizkion, eta Joanek zorra bi epetan
eman zion.
ordainduko zion: dukata hurrengo hileko (ekaineko)
San Joan egunean, eta 50 anega kare Moztierrekan egi- 1554-IV-17an, Zestoan, Andres Martinez Arozte- ten hasita zeukan karobiko kareak ateratzen zituenean.
gikoak auzia amaitutzat jo zezala eskatu zion korrejidoreari, beste aldea bere epean aurkeztu ez zelako.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Akertza, Martin Akertza eta Joan Oliden (ikus [XVI. m. (54-V) 11]
- 1554-IV-24an, Tolosan, berriz ere Andres Mar- agiria).
tinez Aroztegikoak korrejidoreari eskea egin zion,
auzia amaitutzat jo zezan. Lekuko Joan Arteaga eta
- 1554-V-29an, Zestoan, Domingo Amilibia esOtxoa Gorosterratzu izan ziren (ikus [XVI. m. (54- kribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: batetik, AzIV) 8] agiria).
peitiko Pedro Alkorta maisu zapataria, eta, bestetik,
Zestoako Kristiana Agaramont, bere seme Joan Etorraetxea gaztetxoarekin.
1.27. Martin Alos Amilibikoa, Maria

Oliden eta Joan Etorraetxearen agiriak

- 1554-V-16an, Deban, Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik, Martin Alos Amilibikoa, eta, bestetik, bere anaia Bartolome Alos Amilibikoa.
Biak Joan Alos Amilibikoaren eta Maria Perez
Amilibikoaren seme ziren, eta Bartolome zen gurasoen oinordeko. Beraz, Martin Alos anaiak, berari
gurasoen herentzian zegozkion senipartea eta eskubideak dohaintzan Bartolome anaiari eman zizkion.
Bartolome Alosek, ordea, anaia Martin Alos bere
bizialdi osoan elikatu eta mantendu egin beharko
zuen, eta Martin hiltzen zenean Bartolomek egingo
zizkion hiletak eta elizkizunak. Martin Alosek bermeak eman zizkion Bartolomeri dohaintzako ondasunei buruz, haiek ez zizkiola eskatuko segurtatzearren.
Gainera, zin egin zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela.

Pedro maisuak Joan gazteari bost urte eta erdiko
epean zapatari-ofizioa erakutsiko zion, eta Joan
aprendizak lanera hutsik egin gabe beteko zituen bere
eginkizunak. Kristiana amak eta Pedro maisuak, erdi
bana, oihalezko soinekoa emango zioten aprendizari.
Pedro Alkortak elikatu, jantzi eta mantenduko
zuen Joan Etorraetxea esandako bost urte eta erdiko
denboraldian. Alkandorak amak egingo zizkion Joani,
eta ordainetan Pedrok bi zapata pare emango zizkion
urtero Kristiana amari: bi zorukoa pare bat, eta zoru
bakarrekoa beste parea.
Aprendiz aldia amaitzen zenean, Pedrok Joani 5
dukat emango zizkion, eta orduan ofizial maila izango zuen. Lanera huts egindako ordu eta egunak gero
sartu egin beharko zituen Joanek.
Kristiana Agaramontek bere fidatzaile Zestoako
Pedro Altzolarats aurkeztu zuen. Kristianak konpro-
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54. irudia. Altzolarats
jauregiaren aurriak.

misoa hartu zuen Pedro Altzolarats fidantza eta obliZestoako Martin Indo, Martin Akoa eta Arroako
gazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
Domingo Akertza izan ziren agirian lekuko (ikus
[XVI. m. (54-VI) 1] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez Artzubiagakoa, Domingo Garratza eta Grazian Etxean- 1554-VI-27an, Aizarnako Etxeberrin, Domingo
dia (ikus [XVI. m. (54-V) 12] agiria).
Amilibia eskribauaren aurrean San Joan Idiakaitz batxilerra azaldu zen.

1.28. Joan Perez Altzolaraskoa,
Martin Lizarrarats eta Maria Perez
Idiakaizkoaren agiriak

San Joan batxilerrak, hain zuzen, Zestoako Joan
Perez Lilikoaren ahalordea zuen, Donostian urte hartako urtarrilaren 19an Domingo Altzega eskribauaren
- 1554-VI-6an, Zestoako Martin Otxoa Ariztondokoa aurrean emana.
eskribauaren bidez, Joan Perez Altzolaraskoak ahalAhalordean zioenez, Zestoako Martin Lizarrarats hil
ordea eman zien honako hauei: bere seme Pedro
Altzolaratsi eta Gipuzkoako korrejimenduko proku- zenean, legezko emazte Maria Zugastirekin izandako
radoreei (Fernan Perez Zabalegikoari, Joan Elduari, Martin Lizarrarats seme adingabea utzi zuen oinordeko
Asentzio Zabalari, Andres Martinez Aroztegikoari eta unibertsal. Martin Lizarrarats aita zenak bere testamentuan semearentzat bi tutore izendatu zituen: Joan
Jeronimo Atxagari).
Perez Lilikoa eta Maria Perez Idiakaizkoa (adingaAhalordea eman zien, halaber, Valladolidko proku- bearen amona).
radore hauei: Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Angulori,
Martin Lizarrarats zenak ondasunak Gipuzkoan, AnJoan Cortiguerari eta Pedro Rruiz Antezanakoari.
daluzian, Indietan eta beste zenbait tokitan utzi zituen.
Joan Perez Altzolaraskoak auzia zuen Azpeitiko Haiek kobratu eta kudeatzeko eraz Joan Perez Lilikoak
Eizagirre deiturako batekin eta Zumaiako Andres desadostasunak zituen Maria Perezekin. Horregatik,
Martinez Malleakoarekin, eta aipatutako semeak eta Joan Perez Lilikoak, Donostiako Domingo Altzega eskribauaren bidez, urte hartako urtarrilaren 19an ahalorprokuradoreek ordezkatuko zuten.
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dea eman zion San Joan Idiakaitz batxilerrari. Ahalmen
osoa eman zion edozein motatako agiri, auzi, izapide,
kobrantza, kontu, salgai, diru, ondasun, etab. bideratzeko, eskuratzeko eta etekina aterata kudeatzeko, Maria
Perez Idiakaizkoarekin adostuta. Joan Perez Lilikoak
berak adina eskubide eta ahalmen zuen horretarako.

ipini zuten Indietako Kontratazio Etxeko epaileen aurrean, eta Zestoako alkate Pedro Altzolaratsen bidez
errekisitoria egin zitzaion Martin Lizarraratsi urre eta
zilar batzuei buruz.

Beraz, komeni zen Martin Lizarrarats zenak Pedro
Durangorekin, besteak beste, 610 marko zilarrez egin
Lekuko donostiar hauek izan ziren: Pedro Casa- zituen kontratuez informazioa jasotzea eta Sevillan
nueva, Tomas Sistiaga eta Migel Arburu.
prokuradoreak izendatuz ahalordeak ematea.
San Joan Idiakaitz batxilerrak zioenez, Sevillan
Maria Perez Idiakaitzek zioenez, biharamunean,
bizi zen Hondarribiko Pedro Durangok jakinarazi larunbatez, legegizonaren iritzia jaso ondoren bere
zionez hango Indietako Kontratazio Etxetik erreke- erantzuna emango zuen.
rimendua bidali zuten. Indietatik Martin Lizarrarats
zenarentzat, batetik 304 marko zilar, eta, bestetik, 306
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
marko zilar eta 6 ontza, bidali zituzten.
semea, Joan Arano eta Joanes Garratza (ikus [XVI. m.
(54-VI) 16] agiria).
Pedro Durangok zioenez 335 marko zilar bereak
zituen, itsasontziko kargamentua Martinena eta berea 1.29. Madalena Ariztondo, Martin Acosta
(biena) zelako.
eta Martin Zubiaurreren agiriak
20 eguneko epean Kontratazio Etxeko epaileen aurrean Martin Lizarrarats adingabearen prokuradoreek
aurkeztu behar zuten. Ondorioz, San Joan Idiakaitz
batxilerrak ahalordea eman zien Sevillan zebiltzan
hauei: Bergarako Martin Perez Antsotegikoari eta
Martin Gartzia Amezketakoari, eta Elgetako Joan
Joakin Urrupaini.

- 1554-VI-30ean, Zestoako ibaiaren zubian, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean azkoitiar bat agertu zen.

Obligazio-agiria eman zion Zestoako Madalena
Ariztondori (Kristobal izeneko baten emazteari) urte
haren barruan 3 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Madalena Ariztondok 3 dukaten balioa ogi, sagardo, haragi eta beste janari batzuetan eman zien
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Iraetako Nikolas azkoitiarrari eta, Joan Zigaran tartean zela, oholak
Martinez Egiakoa jauna, Migel Perez Idiakaizkoa eta garraiatzen ibili zirenei.
Joan Zubeltzu (ikus [XVI. m. (54-VI) 13] agiria).
Agirian lekukoetako bat Esteban Eztiola semea
- 1554-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- izan zen (ikus [XVI. m. (54-VI) 17] agiria).
bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Maria
Perez Idiakaizkoa (Martin Lizarrarats seme zenaren
- 1554-VI-30ean, Zestoako errebalean, Esteban
ama eta Martin Lizarrarats adingabearen amona eta Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batutorea) eta Domingo Garratza. Domingo, hain zuzen, tetik, Azkoitiko Joan Etxaniz eta bere fidatzaile Joan
Joan Perez Lilikoaren (edo Idiakaizkoaren) ordezka- Altzola, eta, bestetik, Zestoako Martin Acosta hararia zen. Gainera Joan Perez jauna Martin adingabea- kina.
ren tutore ere bazen, Maria Perezekin batera.
Martin Acostak Joan Etxanizi eta bere lagunei
Domingo Garratzak zioenez, Sevillan Pedro Du- (zura eta oholak garraiatzen ibili zirenei) zilarrezko
rangok eta bere prokuradore Tomas Eskortzak auzia 13 erreal eman zizkien maileguz, eta azkoitiarrek
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zorra hurrengo Andre Mariaren egunean ordainduko
zioten.
Agirian lekukoetako bi Joan Ganbara eta Martin
Indo izan ziren (ikus [XVI. m. (54-VI) 18] agiria).
- 1554-VIII-18an, Debako partean, Martin Otxoa
Ariztondokoa eskribauaren aurrean Joan izeneko
Azkoitiko bi gizon aurkeztu ziren.
Bi azkoitiarrak oholak garraiatzen ari zirenean,
Zestoako Martin Acostari eta Maria Anton Indori hurrenez hurren 3 dukat eta 4 dukateko zorra egin zieten,
zestoarrek haragia eta otorduak eman zizkietelako.
Zorra San Migel egunean eta hurrengo Eguberrietan
ordainduko zieten.
Lekuko Joan Ganbara zestoarra, eta Joaniko Agirre eta Periko Etxan? izeneko bi kanpotar izan ziren
(ikus [XVI. m. (54-VIII) 19] agiria).
55. irudia. Debako elizaren ataria.
- 1554-VI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Azpeitiko mosen Beltran Oiartzabal, eta, bestetik, Martin eman zizkion, arbitroen epaiaren arabera. Ondorioz,
Zubiaurre (Akoabarrenekoa).
Maria Zulaikak ordainagiria eman zion Joan Egañari.

Martinek Beltrani zaldia saldu zion 9,5 dukatean,
Agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola
eta honek hari zorra bi epetan ordainduko zion: erdia semea, Domingo Aisoro eta Esteban Edarritzaga (ikus
hurrengo zaldun-inaute egunean, eta beste erdia han- [XVI. m. (54-VII) 4] agiria).
dik urtebetera.
- 1554-IX-10ean, Arroan, Esteban Eztiola eskriObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: bauaren aurrean, hauek agertu ziren: batetik, San Joan
Martin Acosta harakina, Joan Ganbara eta Esteban Etxegarai, eta, bestetik Joan Egaña eta bere morroi
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (54-VI) 19] agiria).
Domingo Amilibia.

1.30. Joan Egaña, Domingo Etxaniz eta
Grazian Ezenarroren agiriak

Joanek eta Domingok, beren erruz, San Joan Etxegarairen zaldia galdu egin zuten, eta San Joani hurrenez hurren 4,5 dukat eta 2,5 dukat ordaintzeko obli- 1554-VII-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- gazio-agiria eman zioten. Joanek bere zorra hurrengo
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan Pazko garizumakoan ordainduko zuen, eta Domingok
hurrengo Eguberrietan.
Egaña, eta, bestetik, Maria Zulaika.
Lekuko hauek izan ziren:Martin Otxoa ArtazubiaJoanek eta Mariak semea izan zuten, eta umea
elikatu eta mantentzeko gastuak ordaintzeko 7 dukat gakoa (Migel Artazubiagaren semea), San Joan Ami- 87 -
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libia eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (54IX) 6] agiria).

Lekukoetako bi Joan Etxezarreta eta Joan Olazabal? izan ziren (ikus [XVI. m. (54-VII) 7] agiria).

- 1554-VII-1ean, Zestoako errebalean, Esteban
- 1554-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaEztiola eskribauaren aurrean Mutrikuko Migel Etxaniz ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Blas Artazubiaeta anaia Domingo Etxaniz bidegileak agertu ziren.
ga (Kontzejuko fiela), eta, bestetik, Grazian Ezenarro.
Migelek bideak harriztatzeagatik urte hartan 50
dukat zituen Zestoako Kontzejuari kobratzeko, Iraetatik Txiribogako presaraino zegoen bidea harriztatu
eta konpontzeagatik.
Migelek bere anaia Domingori ahalordea eta eskubidea eman zizkion, Kontzejuak eman beharreko
50 dukatetan lehen 14 dukatak Domingo Etxaniz
anaiak kobra zitzan. Horretarako Domingok Migeli
behar zuen harria hornitu beharko zion.

Grazianek Zestoako Kontzejuari lehenago zorra egin zion, eta egun hartan Kontzejuak 13 erreal
eman zizkion Graziani, baina honek zorraren zati bat
ordaintzeko utzi zizkion Blasi. Ondorioz, Blasek 13
erreal haien ordainagiria eman zion Graziani.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, Joan Olazabal eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (54-IX) 38] agiria).

1.31. Maria Lopez Altzolaraskoa,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola Jakobo Gesalaga eta Domingo Arretxesemea, Grazian Etxeandia eta Pedro Altzolarats (ikus Etxenagusiaren agiriak
[XVI. m. (54-VII) 5] agiria).

- 1554-VII-17an, Zestoako Ausoroetxean, Martin
- 1554-VII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean Pedro Aubauaren aurrean Azpeitiko Domingo Etxaniz danbo- soroetxearen Maria Lopez Altzolaraskoa alarguna
lindaria eta Kontzejuko fiel eta altxorzain Blas Arta- aurkeztu zen.
zubiaga elkartu ziren.
Indo etxean bizi zen Joan Lizasoetari ahalordea eman
Domingori Kontzejuak 14 dukat zor zizkion, baina zion; izan ere, Joan Urozperoetak zorra ordaintzen ez
egun hartan 2 eman zizkion Blasek. Beraz, bi dukat ziolako ondasunak exekutatu egin zizkion. Joan Lizasoehaien ordainagiria eman zion Domingok Blasi.
tak hartuko zituen ondasun haiek Maria Lopezentzat.
Lekuko hauek izan ziren: Grazian Etxeandia, EsteLekuko Martin Indo eta Joan Bengoetxea izan ziban Eztiola semea eta Gabriel Villarreal (ikus [XVI. ren (ikus [XVI. m. (54-VII) 20] agiria).
m. (54-VII) 13] agiria).
- 1554-VII-18an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- 1554-VII-7an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- dokoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batedokoa eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: bate- tik Isabel Iraeta, eta, bestetik, Jakobo Gesalaga.
tik, Arroako Joan Martinez Baltzolakoa. eta. bestetik,
Zestoako Grazian Ezenarro.
Isabel Iraeta Zestoako hiribilduan zuen etxea berreraikitzen ari zen, eta zurgintza-lanetarako IsabeGrazianek Joan Martinezi maileguz 12 dukat eta lek Jakobori 40 dukat maileguz hartu zizkion. Zorra
3 erreal hartu zizkion, eta obligazio-agiria eman zion handik urtebetera ordaintzeko obligazio-agiria eman
zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromi- zion, eta bere ondasunak hipotekatu egin zituen, zor
soa hartuz.
osoa ordaindu arte.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Zubiaurre,
Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Joan? Aurrekoetxea
(gazteena) (ikus [XVI. m. (54-VII) 22] agiria).
- 1554-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Jakobo Gesalaga basozaina agertu
zen, Zestoako Kontzejuaren beste basozainen ordezkari ere izanik.
Jakobok ahalordea eman zion Zestoako Pedro
Akoari, batez ere Errezilgo Migel Aginagarekin, Azpeitiko Domingo Odriozolarekin eta beste zenbaitekin zituzten auzietan ordezka zitzan.
Zenbaitzuek kalteak egin zituzten herri-basoetan
zuhaitzak moztuta, haritzei azala kenduta, gaztaina-,
sagar- eta haritz-landareak aterata eta otea erreta.
Ondorioz, auziak zituzten Zestoako alkatearen aurrean eta beste zenbait epaileren aurrean.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Gorosarri, Esteban Eztiola semea eta Pedro Altzolarats alkatea (ikus
[XVI. m. (54-VIII) 4] agiria).

56. irudia. Iraetako eliza.

Migel Zubeltzu, eta, bestetik, Martin Perez Artzubigakoa eta bere ama Maria Perez Baltzolakoa.

- 1554-VII-22an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Arroako
Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua, eta,
Ama-semeek Migeli mandar arrea saldu zioten 9
bestetik, Aiako Martin Azkue.
dukatean, eta erosleak ama-semeei zorra bi epetan ordainduko zien: 4,5 dukat iraileko San Migel egunean,
Domingok Martini zorretan hezitako idia erosi eta beste 4,5 dukat Eguberrietan.
zion 9 dukatean, bere akats guztiekin, eta zorra hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zion.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Domingo Garratza eta Gabriel Artzuriaga, eta Debako
Obligazio-agirian lekukoetako bi Pedro Iribarrena Anton Gaintza (ikus [XVI. m. (54-VII) 29] agiria).
eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m.
(54-VII) 27] agiria).
- 1554-VIII-12an, Zestoan, Domingo Amilibia
eskribauaren aurrean, Martin Perez Artzubiagakoa
agertu zen.
1.32. Martin Perez Artzubiagakoa, Joan

Oliden eta Joan Ruiz Goikoleakoaren
agiriak

Auzia zuen Azkoitiko Frantzisko Zabala adingabearekin, eta ahalordea eman zien Valladolidko Kan- 1554-VII-23an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- tzelaritzako Joan Angulo, Joan Cortiguera eta beste
bauaren aurrean, zestoar hauek elkartu ziren: batetik hamazazpi prokuradoreri, auzian ordezka zezaten.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Joan Olazabal eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m.
(54-VIII) 10] agiria).

Graziak ondasunak exekutatu egin zizkion Domingori. Egun hartan, ordea, Domingok zorra ordaindu egin zion, eta ondasun-exekuzioa bertan behera
geratu zen. Gainera Graziak ordainagiria eman zion
- 1554-VII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Domingori.
ren aurrean Itziarren bizi zen Joan Oliden agertu zen.
Joanek Zarauzko Grazian Lezeetari mandar beltza eroLekukoetako bi Joan Ipintza eta Pedro Altzolarats
si zion 21 dukatean, eta diru hura bi epetan ordainduko izan ziren (ikus [XVI. m. (54-VII) 35] agiria).
zion: 10 dukat hurrengo iraileko San Migel egunean, eta
azken 11 dukatak erosketa-egunetik urtebetera.
Egun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Alkizan bizi
Joan Olidenek hipotekatu egin zuen mandarra, zor zen Domingo Berridi arroarra, eta, bestetik, Arroako
osoa Graziani ordaindu arte. Obligazio-agirian lekuko Ana Kortazar (Julian Otaloraren alarguna).
hauek izan ziren: Zestoako Martin Zuube eta Martin
Bengoetxea, eta Arroako San Joan Agote (ikus [XVI.
Domingok Anari Arroako Agirren lursaila saldu
m. (54-VII) 32] agiria).
zion, eta sagarrondo-azalera unitateko 5 errealeko
prezioa ordainduko zion Anak. Egun hartara arte
- 1554-VII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zenbait alditan 49 dukat eta 8,5 erreal ordainduak
bauaren aurrean Debako Joan Ruiz Goikoleakoa eta zizkion Ana Kortazarrek Domingo Berridiri. Besanaia Domingo Ruiz Goikoleakoa aurkeztu ziren.
te 9 dukat ordaintzeko zeuzkan Anak, baina lursailaren azaleraz desadostasunak zituzten San Joan
Ahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejimen- Amilibia eta Domingo Arretxe-Etxenagusia neurduko prokuradore hauei: Pedro Gartzia Salzedokoari, tzaileek. Hauek berriz neurtuko zuten lursaila, eta
Andres Martinez Aroztegikoari, Joan Elduari eta Fer- azken ordainketa zenbatekoa egin behar zen erabakiko zuten.
nan Perez Zabalegikoari.
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
Debako Bartolome Plazaolak auzia ipini zien bi
anaiei, haien aita Domingo Ruiz Goikoleakoaren 250 Ipintza, Joan Ipintza eta San Joan Altzolarats (ikus
dukateko zorragatik, eta ahalordea zutenek ordezka- [XVI. m. (54-VII) 36] agiria).
tuko zituzten auzian.
- 1554-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekukoetako bi Zestoako Domingo Garratza eta bauaren aurrean, Arroako Etxeberriko Joan ErremenEsteban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (54- tari eta bere seme Santiago Errementari azaldu ziren.
VII) 34] agiria).
Joan aitak Santiago semeari Errementariko lurre1.33. Domingo Berridi, Joan Errementari tan zituen 20 haritz handi 30 dukatean saldu zizkion.
Haritzek gehiago balio zuten, baina Santiago semeak
eta Maria Joanez Ibañetakoaren agiriak
egin zizkion zerbitzuengatik, egiazko balioaren zati
- 1554-VII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bat dohaintzan eman zion.
aurrean hauek elkartu ziren: batetik Zestoako Grazia
Santiago Errementarik 30 dukat ordaindu zizkion
Arano, eta, bestetik, Alkizan bizi zen Domingo Berridi.
aitari, eta hau arduratuko zen haritzen saneamenduaz.
Domingok Graziari 8 dukat zor zizkion, eta or- Aitak, halaber, bere testamentuan aipaturiko zezenkoa
daintzen ez zizkiolako, korrejidorearen aginduz ere eman zion semeari.
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57. irudia. Arroagoiko
bista.

Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Martin Acosta harakina eta Domingo Ezenarro (ikus
[XVI. m. (54-VIII) 5] agiria).
- 1554-VIII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Maria Joanez Ibañetakoa agertu zen.
Maria Joanez, hain zuzen, San Joan Elgoibar adingabearen tutore eta izeba zen, eta adingabearen aita
San Joan Elgoibar eta ama Maria Ibañeta, hilak ziren.

Domingok Martini zorra egin zion, epe baten
buruan ordaintzeko. Orduan salgairen baten balioa
emango zion Martinen baserrian, Donostian salgaiak
zuen prezioa oinarri hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo,
Martin Acosta eta Joan Ganbara (ikus [XVI. m. (54VIII) 11] agiria).

- 1554-VIII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Domingo Amilibia eskribauak
Maria Joanezek 5 dukat jaso zituen Iraetako Nikolas ahalordea eman zien Grazian Ezenarrori eta Pedro
Martinez Egiakoaren aurrean, Nafarroako Lizarra hiriko Akoari.
Jaime Etxeberriak bidalita. Diru hura errege-erreginak
San Joan Elgoibar aita zenari soldata ordaintzeko ziren.
Debako alkate Joan Zigaranek Domingo eskribauari errege-gutuna eskuetatik indarkeriaz kendu
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Domingo zion, eta ez zion itzuli nahi. Beraz, ahalordea zutenek
Urbieta, Frantzisko Enparan eta Domingo Ibarrola ordezkatuko zuten auzian Domingo Amilibia.
(ikus [XVI. m. (54-VIII) 7] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
1.34. Martin Agote, Domingo Amilibia eta Esteban Edarritzaga eta Alonso Salinas apaiza (ikus
[XVI. m. (54-VIII) 15] agiria).
Joan Urainen tratu eta agiriak
- 1554-VIII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1554-VIII-13an, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: bate- bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Azpeitik Domingo Zatarain maizterra, eta, bestetik, Saiazko tiko Martin Etxeberria, eta, bestetik, Debako Joan
Urain.
Martin Agote.
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Martinek Joani obligazio-agiria eman zion, 20
dukat hiru epetan ordaintzeko: 5 dukat hurrengo Eguberrietan, beste 5 dukat 1555. urteko San Joan egunean (ekainean), eta azken 10 dukatak hurrengo Pazko garizumakotik urtebetera.

Mariak eta Katalinak beraientzat landuko zituzten
hango soro guztiak, eta ez zuten horregatik ezer ordainduko. Urtero Maria Martinez nagusiari anega erdi bat
linazi ereiteko soroa laiatuta utziko zioten bi maizterrek.

Soroen eta erreka edo ubide artean dagoen sagasJoanek Martini mandarra eman zion, bere akats
guztiekin, eta Martinek Joani zaldi beltza, bere ti-zatia Maria Martinezentzat izango zen, eta beste
akatsekin, trukean. 20 dukateko zorra Martinek katilu zatia bi ahizpek urtean bitan aitzurtu eta bi urtez behin simaurtuko zuten. Bigarren sagasti-zatiaren sabategatik egin zuen.
garra erdi bana izango zen nagusiarentzat eta maizLekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztio- terrentzat.
la semea, Grazian Etxeandia eta Joan Zubeltzu (ikus
Atristaingo soroetako itxiturak egoera onean utziko
[XVI. m. (54-VIII) 16] agiria).
zituzten bi ahizpek errenta aldia amaitzen zenean.

1.35. Maria Martinez Baltzolakoak
Atristain baserria errentan emateko agiria

Baserrian Maria Martinez Baltzolakoak bi behi
handi, bi zezenko eta txahal bat utzi zituen. 35
- 1554-VIII-24an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- dukatean balioetsi zituzten Jakobo Gesalagak eta
dokoa eskribauaren aurrean zestoar hauek bildu zi- Domingo Baltzolak. Haiek erdi bana haziko zituzren: batetik, Maria Martinez Baltzolakoa alarguna, ten Mariak eta Katalinak nagusiarentzat, eta erreneta, bestetik, Maria Areitzaga eta Katalina Areitzaga ta aldia amaitzerako 17,5 dukat ordaindu beharko
zizkioten Maria Martinez Baltzolakoari. Ganadu
ahizpak
hura amilduta, otsoek janda edo beste eraren batera
Maria Martinezek Zestoako bere Atristain baserria galtzen bazen, bi ahizpek seinalea ekarri beharko
errentan bi ahizpei 8 urterako eman zien, eta errenta zuten. Ganaduari buruzko beste zenbait baldintza
aldia hurrengo iraileko San Migel egunean hasiko zen. ere adostu zuten.

58. irudia. Zestoako
Bainuetxeko Atristain.

- 92 -

(1554)

Baserrian 4 erlauntza zeuden, eta 6na erreal balio
zuten. Bi ahizpek nagusiarentzat erdi bana ustiatuko
zituzten, zenbait arau finkatu eta onartuta.

San Joan Iturritzak, bere aita Joan Simon Iturritzaren oinordeko zelako, eskubidea zuen Aiako elizan
bertako hasikin eta frutuak kobratzeko. Ahalordea eta
eskubidea eman zizkion San Joanek Joan Zigarani horretarako.

Maria Martinezek hurrengo maiatzaren hasierarako 10 dukat balio zuten ardiak ipiniko zituen Atristain baserrian, eta haiek ere erdi bana haziko zituzten
San Joan Iturritzak bi obligazio-agiri eman zizkion
Maria eta Katalina ahizpek.
Joan Zigarani azken 160 dukatak bi epetan (hurrengo
San Martin egunez eta Pazko garizumakoan) kobra
Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Jako- zitzan. San Joanen bazkide Martin Gorostiolarekin
egindako kontratuak zioena bete egingo zuten.
bo Gesalaga, Domingo Baltzola eta Joan Ganbara.
Agiri honetan agertzen diren Maria Areitzaga eta
Katalina Areitzaga, geroago ikusiko dugunez, Domingo Areitzaga eta Katalina Ezenarro zenduen alabak ziren. Anaia Joanes Areitzaga (marinel zestoarra),
Indietako Espainia Berrian (Mexikon) hil zen (ikus
XVII. liburuko [XVI. m. (53-VII) 1] agiria), eta bere
oinordeko bakarrak Maria, Katalina eta Grazia Areitzaga ahizpa zestoarrak ziren, hau da, Joanes Areitzaga marinelaren arrebak.

1.36. Joan Zigaran, Ramos Edarritzaga
eta Pedro Urainen agiriak

Lekuko honako hauek izan ziren: Mutrikuko Joan
Ruiz Iturritzakoa eta Pedro Otxoa Uriartekoa (Ispastikoa?), eta Zumaiako Joan Arana, Domingo Arantza,
Matias Ibia eta Martin Elkano (ikus [XVI. m. (54-IX)
2] agiria).
- 1554-IX-10ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek agertu ziren: batetik, Arroako
Ramos Edarritzaga, eta, bestetik, bertako Esteban
Luberriaga. Ramosek Estebani zaldi gaztainkara bere
akats guztiekin erosi zion 11 dukatean, eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: San
- 1554-IX-7an, Mutrikun, Domingo Ibañez Larangakoa eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: ba- Joan Amilibia, Migel Zubeltzu eta Esteban Eztiola
tetik, Debako Joan Zigaran (Iraetako olagizona), eta, (ikus [XVI. m. (54-IX) 5] agiria).
bestetik, Mutrikuko San Joan Iturritza ontzi-maisua.
- 1554-IX-10ean, Arroan, Esteban Eztiola eskriSan Joan Iturritzak Zumaiako ontzioletan La Tri- bauaren aurrean, hauek agertu ziren: batetik, Itziarko
nidad izeneko itsasontzia eraiki zuen, eta horretarako Pedro Elorriaga, eta, bestetik, Pedro Urain.
Joan Zigaranek zurak, oholak, burdineria eta beste
Pedro Elorriaga nagusiak Pedro Urain maizterrari
zenbait gauza eman zizkion, Joan Perez Arriolakoa
eskribauaren bidez egindako agiriaren arabera. Eman- Elorriagako Lopertza baserria 20 urterako errentan eman
dako zur eta oholengatik 961 dukat zor zizkion Joan zion. Errenta aldia 1555. urteko San Migel egunean haZigarani, eta burdineria eta mastengatik 276 dukat eta siko zen. Baserriak bere lurrak eta gaztainadia zituen.
3,5 erreal. Beraz, guztira 1.237 dukat eta 3,5 errealeko
Pedro Urainek nagusiari urtero urrezko 4 dukat eta
zorra egin zion.
kapoi bat emango zizkion. Gainera 100 sagarrondo
Geroztik San Joanek Joani 556 dukat ordaindu ziz- aldatuko zituen, baina landareen kostua eta aldatzeakion (18 dukat zaldia emanda eta gainerakoa dirua rena erdi bana egingo zuten. Pedro Urainek sagarronemanda). Beraz, San Joanek 681 dukat eta 3,5 erreal doak urtean bitan aitzurtu eta bi urtez behin simaurtuko zituen.
zor zizkion Joan Zigarani.
- 93 -

XVIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1554)

Gaztainadiko gaztaina Pedro Urainentzat izango
zen, eta Elorriagan nagusiak zituen lurretako otea eta
garoa maizterrak hartu ahal izango zituen.

Joanek Mateori hezitako idi parea, bere akats guztiekin, 26 dukatean saldu zion. Mateo Enbilek zorra bi
epetan ordainduko zion: 6 dukat hurrengo Eguberrietan, eta 20 dukat hurrengo ekaineko San Joan egunean.

Pedro Elorriagak maizterrari lehen lau urteetako
errentako dukatak barkatu egingo zizkion (kapoia ez),
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan zietxea eta soroak ongi konponduta ipini eta manten zitzan. ren: Esteban Eztiola semea, Domingo Aisoro eta Joan
Ipintza (ikus [XVI. m. (54-IX) 21] agiria).
Nagusiak hasieran erreteila eginda utziko zion
maizterrari, eta handik aurrera maizterrak konpon- 1554-IX-17an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriduko zuen teilatua. Baserriko ganaduak erdi bana ha- bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zesziko zituen maizterrak.
toako Domingo Garratza, eta, bestetik, Aizarnako
Grazia Apategi.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baGraziaren seme Joan Apategik Domingori 41
serria uzteko ala bertan jarraitzeko.
errealeko zorra egin zion arropatan, eta zor hura ordaintzeko ardura Joanen ama Grazia Apategik bere
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Este- gain hartu zuen.
ban Eztiola semea, eta Deba parteko Joan Martinez
Usarragakoa, Martin Urain eta Beltran Arbe (ikus
Obligazio-agiria eman zion Domingo Garratzari,
[XVI. m. (54-IX) 7] agiria).
zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.

1.37. Grazian Goienetxea, Mateo Enbil eta
Domingo Garratzaren agiriak

- 1554-IX-14an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean, Arroako Grazian Goienetxea agertu zen.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Domingo Aisoro eta Joan Lizarrarats (ikus
[XVI. m. (54-IX) 24] agiria).

- 1554-XI-7an, Errezilen, bertako Migel Loidi
alkateak Zestoako Domingo Garratzak Aizarnako
Grazian Goienetxeak ahalordea eman zien Zes- San Joan Idiakaitz batxiler zenaren ondorengoekin
toako Grazian Ezenarrori eta Gipuzkoako korreji- eta Joan Mendiolarekin zuen auziko gastuak zerrenmenduko Andres Martinez Aroztegikoa, Jeronimo datu zituen.
Atxaga eta Pedro Gartzia Salzedokoa prokuradoreei.
Auzi-gastu haien balioa guztira 359 maraikoa zen,
Joan Gorosarrik Grazian Goienetxeari 9 dukat zor eta hiru eguneko epean ordainduko zioten Dominzizkion, eta ahalordea zutenek Joani ondasunak exe- go Garratzari. Lekuko Errezilgo Martin Iturriaga eta
Martin Teileria izan ziren.
kutatu egingo zizkioten.
Egun berean, Errezilgo Antxiturbian, Pedro Ibañez
Lekuko hauek izan ziren: Martin Indo, Pedro Ipintza eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m. (54-IX) 13] agiria). Erkiziakoa eskribauak aitortu zuenez, Zestoako Domingo Garratzak 3 erreal eman zizkion, auzian egin- 1554-IX-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- dako agiriengatik, eta zinegotziari beste erreal bat
ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aizarnazabalgo eman zion, auzian egindako lanagatik (ikus [XVI. m.
(54-XI) 2] agiria).
Mateo Enbil, eta, bestetik, Zestoako Joan Lizaso.
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59. irudia. Elorriagako
Urain.

1.38. Grazian Etxeandia, Ana Arretxe eta
Joan Bengoetxearen agiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Joan Egaña (ikus
[XVI. m. (54-IX) 34] agiria).

- 1554-IX-18an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Azpei- 1554-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritiko Sebastian Altuna, eta, bestetik, Zestoako Grazian bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, AizarEtxeandia.
nako Joan Legardaren emazte Ana Arretxe, eta, bestetik, Zestoako Katalina Iribe.
Grazianek Sebastiani zaldi-ferrak saldu zizkion,
eta Sebastianek prezio osoaren zati bat (30 errealeAna Arretxek Katalinari sei urterako Legardatxiki
koa) zorretan utzi zion. Beraz, obligazio-agiria eman etxea bere lur, gaztainadi, baratze, soro eta ondasunekin
zion Sebastianek Graziani, zorra hurrengo Pazko ga- errentan eman zion. Katalina maizterrak urtero bi dukat
rizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
eta kapoia emango zizkion Anari errenta gisa, eta errenta
aldia hil hartako hurrengo San Migel egunean hasiko zen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe
(Aizarnako erretore eta lizentziatua), Joan FernanKatalinak soroetako itxiturak egoera onean utziko
dez? Olazabalgoa eta Pedro Altzolarats (ikus [XVI. zituen errenta aldiaren amaieran. Sagarrondoak urm. (54-IX) 26] agiria).
tean bitan aitzurtuko eta bi urtean behin simaurtuko
zituen. Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago
- 1554-IX-23an, Zestoan, Domingo Amilibia es- bi aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten,
kribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Az- etxean jarraitzeko ala uzteko.
peitiko Sebastian Altuna, eta, bestetik, Zestoako Grazian Etxeandia.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Joan Gorosarri eta Martin Acosta (ikus [XVI.
Grazianen aita Martin Arzallusek 3 dukateko zorra m. (54-IX) 32] agiria).
utzi zion Sebastiani, eta Grazianek obligazio-agiria
eman zion, aitaren zorra hurrengo Eguberrietan or- 1554-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskridaintzeko konpromisoa hartuz.
bauaren aurrean Joan Bengoetxea azaldu zen.
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60. irudia. Aizarnako
Apategi.

Joanek eta Pedro Ausoroetxea zenaren emazte eta
- 1554-X-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaseme-alabek, auzia zuten Zestoako Kontzejuarekin ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Asteasuko
eta bertako Blas Artazubiaga fiel-errejidorearekin. Martin Ugarte, eta, bestetik, Zestoako Joan Arbe eta
Horren ondorioz, Joanek ahalordea eman zien Gra- Fernando Sorazabal.
zian Ezenarrori eta Pedro Akoari, auzi hartan eta beste
edozeinetan ordezka zitzaten.
Joanek eta Fernandok 9 txerri utzi zizkioten Martini, honek Ugarteko basoetan ezkurra jaten hurrenLekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola go Domu Santu eguna arte eduki zitzan. Ordainetan,
semea, Martin Artazubiaga eta Joan Fernandez Olaza- Joanek eta Fernandok Domu Santu egunean 30 erreal
balgoa lizentziatua (ikus [XVI. m. (54-IX) 33] agiria). ordainduko zizkioten.

1.39. Bizente Ezenarro, Fernando
Sorazabal eta Joan Sorazuren agiriak

Lekuko hauek izan ziren: San Joan Etxegarai, Martin Acosta harakina, Esteban Eztiola semea eta Martin
Olloki (ikus [XVI. m. (54-X) 10] agiria).

- 1554-IX-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1554-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriren aurrean Zestoako Bizente Ezenarro mazolari nabauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako
gusia azaldu zen.
Joan Sorazu bikarioa, eta, bestetik, Arroako Grazia
Ahalordea eman zien Burgosko Cereceda herriko Kutrulo eta bere suhi eta fidatzaile Domingo AmiliJoan Alguerori eta Aiako Martin Olazabali. Bi hauek bia.
Cerecedako Bartolome Collado jaunari 3 kintal burdina
Graziak Joan apaizari 7,5 dukat zor zizkion, elkapletina kobratzen eta Bizenteren beste zordunei diruak
rren arteko tratuen kontuak eginda azaldu zenez, eta
eta burdinak Bizenterentzat kobratzen saiatuko ziren.
obligazio-agiria eman zion Graziak Joani. 2 dukat
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztio- hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zizkion
la semea, Grazian Etxeandia eta Joan Olazabal (ikus Grazia Kutrulok Joan Sorazuri, eta beste 5 dukat hurrengo Pazko garizumakoan.
[XVI. m. (54-IX) 35] agiria).
- 96 -

(1554)

61. irudia. Aizarnako
Sorazabal.

Lekuko hauek izan ziren: Alonso Salinas apaiza, eta Andres Martinez Aroztegikoa prokuradoreei, eta
Joan Lizarrarats eta Joan Bengoetxea (ikus [XVI. m. Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa,
(54-X) 12] agiria).
Joan Angulo, Pedro Antezana eta Joan Astorga prokuradoreei.

1.40. Ana Akertza, Domingo Zugasti eta
Pedro Altzolaratsen agiriak

- 1554-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako Ana
Akertza serora, eta, bestetik, Ana Amezketa.
Ana Amezketak lehenago obligazio-agiria eman
zion Ana Akertzari, eta zorra ordaindu ziolako, Ana
Akertzak ordainagiria eman zion.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
San Joan Etxegarai eta Joan Lizaso tailugilea (ikus
[XVI. m. (54-X) 13] agiria).

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Ganbara, Blas Artazubiaga eskribaua eta Domingo Erkizia
(ikus [XVI. m. (54-X) 16] agiria).
- 1554-X-21ean, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik Zestoako Pedro Altzolarats, eta, bestetik, Arroako Joan
Martinez Baltzolakoa (Baltzolaren jabea).
Joan Martinezek Pedrori maileguz 30 dukat eman
zizkion, eta Pedrok zorra hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zion.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Gabriel
- 1554-X-6an, Zestoan, Martin Otxoa Arizton- Artzubiaga, Grazian Ezenarro eta Alonso Salinas
dokoa eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Zu- apaiza (ikus [XVI. m. (54-X) 24] agiria).
gasti agertu zen. Bere anaia Arroako Kristobal Goienetxearen ahalordea zuen, eta bera ordezkatzeko ahal- 1.41. Andres Martinez Malleakoa, Maria San
ordea eman zien honako hauei: Arroako Joan Ermuari Joan Ibañeta eta San Joan Ugarteren agiriak
eta Domenja Ermuari, Zumaiako Joan Urtzuriagari,
Gipuzkoako korrejimenduko Fernan Perez Zabale- - 1554-X-29an, Zestoako Osinbeltzen, Iraetako erregikoa, Joan Eldua, Jeronimo Atxaga, Pedro Lezeta pide eta presaren ondoan, Domingo Amilibia eskri- 97 -
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Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztiola eskribaua eta Amasako (Tolosako jurisdikzioko) Martin Miranda eta Migel Miranda semea
(ikus [XVI. m. (54-X) 25] agiria).
- 1554-XI-9n, Zestoan, Martin Otxoa Ariztondokoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Getariako Madalena Basurto (Pedro Isastiren
emaztea), eta, bestetik, Zestoako Maria San Joan
Ibañeta.
Madalenak Maria San Joani obligazio-agiria eman
zion, hurrengo Eguberrietan 2 dukat ordaintzeko konpromisoaz. Madalena Basurtok Marina Artigari egin
zion 2 dukateko zorra, baina Marinak Maria San Joani
zor zizkion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Martin Indo eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (54XI) 3] agiria).

62. irudia. Getaria. Elkanoren monumentua.

bauaren aurrean, hauek azaldu ziren: batetik Aiako
Joan Zatarain, Joan Arruti eta Domingo Larrazpuru,
eta, bestetik, Zumaiako Andres Martinez Malleakoa.

- 1554-XI-20an, Debako elizan, Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean, kabildoko apaiz hauek
elkartu ziren: Fernando Peña, Gartzia Arteaga, Martin
Uzkanga batxilerra, Fernando Irarrazabal eta Martin
Arriola (azken biek elizako benefizioaren erdia zutelarik).

Hauek beren eta falta ziren apaizen izenean, Debako elizaren mendekoa zen Arroako San Esteban
Hiru aiarrek Andres Martinezi obligazio-agiria elizarako San Joan Ugarte apaiza izendatu zuten beeman zioten, 90 dukat eta 5 erreal hurrengo urtarri- nefiziadu. San Joanek hiru urtez zerbitzatuko zuen
leko San Sebastian egunean ordaintzeko konpromi- Arroako elizan, eta egun hartantxe hasi zen epea.
soa hartuz. Hiru aiarrek lehenago Aiako Joan Lopez
Benefiziadu eta kapilauari zegozkion errenta,
Oribarkoari 45 kintal burdinako zorra egin zioten,
joandako ekainean, San Joan egunean, ordaintzeko ofrenda eta etekinak jasoko zituen. Gainera, urte
bakoitzaren amaieran 2 dukat emango zizkioten,
konpromisoaz.
etxearen alokairua ordain zezan. Horrez gain, lehen
Nikolas Segurola eskribauaren bidez, zor hura ko- urtean zahagi bat sagardo hutsa ere emango zioten.
bratzeko eskubideak Andres Martinez Malleakoak
San Joan Ugartek onartu egin zituen baldintza
bereganatu zituen. Bide batez, 45 kintal burdinak 90
dukat eta 5 erreal balio zutela erabaki zuten. Andres haiek, baina kabildoak ez zuen hiru urte haietan kargu
Martinezek eskribauarekin Oribarko burdinolaren hartatik kenduko. Bestela 20 dukateko isuna ordaindu
beharko zion.
errentagatik beste 2 dukateko gastua ere egin zuen.
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San Joan Ugartek Joan Perez Urainziarkoa apaiza
aurkeztu zuen fidatzaile gisa, eta ahalordea eman zieten Iruñeko apezpikutegiko Joan Ziritzari, Martin Berrobiri eta hango beste edozein prokuradoreri. Hauek
agiria apezpikuari, bikario nagusiari eta ofizialei
erakutsi eta eskea ontzat har zezatela eskatuko zieten.

Hain zuzen parte hura Enbil etxeko Joan Enbilek Zumaiako Azpiazu etxeko Pedro Azpiazuri 1460. urtean
Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren bidez erosi
zion. 1554. urtean, ordea, Azpiazu etxea Maria Beltran Iraetarena zen.

Dena den, egun hartan Mateo Enbilek NarbaztaouDebako apaizek zin egin zuten agiri hura beti on- rregin zuen partea, bere sarbide, irtenbide eta eskubide
tzat hartuko zutela, esku bat bularrean eta beste ton- guztiekin Maria Beltrani 15 dukatean saldu zion. Maria
tsuran ipinita.
Beltranek hantxe ordaindu zizkion 15 dukatak. Mateo
Enbilek bermeak eskaini zituen saldutako partearen eta
Lekuko debar hauek izan ziren: Asentzio Zerain, eskubideen saneamenduaz arduratzeko. Zin egin zuen
Otxoa Altzola eta Joan Bidania (ikus [XVI. m. (54- salerosketa-agiriak zioena bete egingo zuela.
XI) 12] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza (Zes1.42. Maria Beltran Iraeta eta Martin Otxoa toako eta Aizarnako elizetako benefiziadua), Migel
Perez Idiakaizkoa, eta Arroako Domingo ArretxeAriztondokoaren agiriak
Etxenagusia eta Martin Arandia (ikus [XVI. m. (54- 1554-XII-2an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- XII) 1] agiria).
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, AiUstez 1554-XII-31n, Zestoan, Martin Otxoa Arizzarnazabalgo Mateo Enbil (Enbil baserriaren jabea),
eta, bestetik, Maria Beltran Iraeta (Nikolas Martinez tondokoa eskribauak adierazi zuenez, aita Blas Artazubiaga eskribauak utzi egin zion Zestoako erroldako
Egiakoaren emaztea).
eskribau izateari. Errege-erreginen mesedeaz Martin
Aizarnazabalgo San Migel elizako beste eliztar Otxoa semeak hartu zituen aitaren lekua eta erregisbatzuekin batera, Enbil etxeak bere partea zuen Nar- troko agiriak, eta 1554. urtekoak semeak berak egin
baztaourregi izeneko lursail eta basoaren jabetzan. eta sinatuak ziren (ikus [XVI. m. (54-XII) 2] agiria).

63. irudia. Mutrikuko
Berriatua dorrea.
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1.43. Joan Perez Lilikoaren tratu eta agiriak
1.43.1. Joan Perez Lilikoaren obligazio-agiri,
ordainagiri eta ahalordeak

Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauak kalkulatuak)
ordaindu zituen, eta ganaduak berreskuratu egin zituen Otxoa Sebastianentzat. Horrez gain, ganaduekin
egindako 3.036 maraiko gastuak ordaindu zituen.

Domingo Irarragak emandako zilarrezko 15 katilu
- 1554-I-24an, Zestoako Lilin, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean bertako Joan Perez Lilikoa jauna Gasteiza saltzera eramatea 629 marai kostatu zen, eta
gastu hura ere ordaindu zuen.
eta Arroako Fernando Zubeltzu agertu ziren.
Fernandok Joan Perezi, batetik 110 kintal burdina
pletina saldu zizkion, eta, bestetik, 20 kintal burdina mehea. Burdina pletinako 65 kintalen prezioa 21
errealekoa zen kintal bakoitzeko (1 k = 21 erreal), eta
gainerako 45 kintalena 20 erreal kintal bakoitzeko (1
k = 20 erreal). Burdina mehearen prezioa 23 errealekoa zen kintaleko (1 k = 23 erreal). Beraz, prezioa
guztira 2.725 errealekoa zen, eta kopuru hura Joan
Perezek Fernandori hurrengo Pazko garizumakoan
ordainduko zion.

Beraz, guztira 37.076 marai (eta aparte Joan Oihangureni beste 4 dukat) ordainduta, Otxoa Sebastian Berriatua libre geratu zen zorretik, Joan Oihangurenen
ordainagiriarekin.
Lekuko azkoitiar hauek izan ziren: Joan Oihanguren gaztea, Joan Perez Zubiaurrekoa eta Pedro Barrenetxea (ikus [XVI. m. (54-II) 4] agiria).
- 1554-III-7an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Esteban Eztiola eskribaua agertu zen
Joan Perez Lilikoaren ahalordeaz.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Azkoitiko Joan Fortun Irarragakoa, Debako Martin Erandio
eta Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerra (ikus [XVI.
Lehenago Joan Perezi 17 dukateko zorra egin ziom. (54-I) 10] agiria).
ten Arroako hauek: Joan Igartzak, Esteban Arbek,
Joan Domingez Areitzagakoak, Joan Armendiak eta
Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatua Zestoako Maria Joan Igarategik. Zorra ordaintzen ez zutelako, Joan
Perez Lilikoarekin (Joan Perez Lilikoaren arrebarekin) Perezek ondasunak exekutatu egin zizkien aipatutako
1551-II-2an ezkondu zen (ikus [XVI. m.(51-II) 1] agiria). lehen lau zordunei.
- 1554-II-26an, Azkoitian, bertako Domingo IriGero, ordea, aipatutako lehen hiru zordunek 17
zar eskribauaren aurrean Joan Oihanguren azkoitiarra dukatak ordaindu egin zizkioten Joan Perezi, eta haazaldu zen.
ren izenean Esteban Eztiolak ahalordea eman zien,
beste biei (Joan Armendiari eta Joan Igarategiri) beJoenek zioenez, Mutrikuko Otxoa Sebastian Be- ren zatia kobra ziezaieten.
rriatuak 84 dukateko zorra egin zion, lehenago idatzitako obligazio-agiriaren arabera. Ondorioz, korrejidoLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats
rearen aginduz, Otxoa Sebastianek bere Gorrinaga eta alkatea, Domingo Garratza eta Alonso Salinas apaiza
Errementeria baserrietan zeuzkan ganaduak bahitu (ikus [XVI. m. (54-III) 2] agiria).
eta enkantean Joan Oihangureni eman zizkioten.
- 1554-V-11n, Zestoan, Domingo Amilibia eskriGero, ordea, Zestoako Joan Perez Lilikoa (Otxoa bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako
Sebastianen koinatua) azaldu zen bere Domingo Ira- Esteban Eztiola (Joan Perez Lilikoaren ahalordeaz),
rraga ordezkariarekin. Domingo Irarragak 84 dukat eta, bestetik, Arroako Esteban Arbe eta Joan Domineta 411 maraiko exekuzio-gastuak (korrejidoreak eta gez Areitzagakoa.
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Lehenago Joan Perezi, hain zuzen, Esteban Arbe,
Joan Domingez Areitzagakoa, Joan Igartza eta Joan
Armendia arroarrek 17 dukateko zorra egin zioten.
Zorra ordaintzen ez zutelako, ondasunak exekutatu
egin zizkieten Esteban Arberi eta Joan Domingezi. Bi
hauek, ordea, Esteban Eztiolari 17 dukat, tasazio-gastuak eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkioten. Esteban
Eztiolak, Joan Perez Lilikoaren izenean, ordainagiria
eta ahalordea eman zizkien bi ordaintzaileei, gero bi
hauek Joan Igartzari eta Joan Armendiari beren zatia
kobra ziezaieten.

Lizarrarats zenaren ondorengoei auzia jarri zielako
(ikus [XVI. m. (54-VI) 16] agiria).
Besteak beste, asegurua eginda Sevillara iritsitako
610 marko eta 6 ontza zilarrengatik zen lehia. Joan
Perez Lilikoa Valentzian zebilen, eta ez zuen Pedro
Durangoren eta Martin Lizarrarats zenaren arteko tratuen libururik ikusi.

Beraz, Maria Perez Idiakaizkoak, Martin Lizarrarats adingabearen tutore gisa, ahalordeak eman behar
zituen prokuradoreak Sevillan aurkez zitezen. GaineLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez ra, Kontratazio Etxeko epaileek gutuna bidali zioten
Olazabalgoa lizentziatua, Esteban Eztiola semea eta Maria Perez tutoreari uztailaren 30ean, eta 20 eguneMartin Indo? (ikus [XVI. m. (54-V) 5] agiria).
ko epea eman zieten auzitara aurkezteko.
1.43.2. Joan Perez Lilikoaren errekerimentu eta
tratuak

Beharrezkoa zen, Domingo Garratzak zioenez,
Maria Perezek ahalordeak ematea eta Sevillan auzitara agertzea. Berriz ere errekerimendua egin zion
- 1554-VIII-2an, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Maria Perezi. Bestela, han sortutako gastu, kalte eta
berriz ere Maria Perez Idiakaizkoa eta Domingo Ga- galerak eskatuko zizkion.
rratza (Joan Perez Lilikoaren izenean) elkartu ziren.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Aurreko ekainaren 29an ere Domingo Garratzak semea, Martin Akoa eta Martin Artazubiaga.
errekerimendua egin zion, Sevillako Indietako Kontratazio Etxean, hango epailearen aurrean Pedro DuMaria Perez Idiakaizkoak errekerimenduaren korangok Tomas Eskortza prokuradorearekin Martin pia eskatu zuen. Bere garaian behar ziren ahalordeak

64. irudia. Sevillako
Urre-dorrea.
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toako Kontzejuaren ordezkari hauek izan ziren: Pedro
Altzolarats alkatea, San Joan Idiakaitz batxilerra, Blas
Artazubiaga, Esteban Eztiola, Martin Perez Artzubiagakoa, Domingo Amilibia eta beste zenbait. San Joan
Idiakaitz batxilerra izan zen Batzar Nagusi haietako
lehendakari.
Batxilerrak bere fidatzaile hauek izan zituen: Pedro Altzolarats alkatea, Blas Artazubiaga, Domingo
Amilibia eta Esteban Eztiola eskribauak.
Hainbat gai aztertu zituzten Batzar haietan, eta
Zestoako ordezkariek adierazi zutenez, Zestoako
mandazainek burdina Donostiara eraman eta garia
edo beste janariak ekartzen zituztenean, Orion kintaleko 3,5 maraiko zerga kobratzen zieten, nahiz eta
bertan ezer ez deskargatu. Beraz, Batzarraren aginduz Oriok horretarako eskubidea zuela frogatu beharko zuen.

65. irudia. Zestoako armarria.

emango zituela adierazi zuen. Lekuko hauek izan
ziren: Pedro Altzolarats, Grazian Etxeandia eta Joan
Fernandez Olazabalgoa lizentziatua (ikus [XVI. m.
(54-VIII) 1] agiria).

Zestoako hiribildua 1549. urtean erre egin zen, eta,
ondorioz, Probintziari sukaldeka ordaindu beharreko
zerga 15 urterako eta urteko 30 sukalderaino barkatu
egin zieten zestoarrei, baina sutea oso gogorra izen
zelako 20 urterako eta urteko 49 sukalderaino barkatzea eskatu zuten. Mutrikun eta Azkoitian ere halaxe
jokatu zuen Probintziak, eta zestoarrei ere ontzat
eman zieten eskatutakoa.

- 1554-XI-26an, Siziliako Messinan, Zestoako
Segurako eta Ordiziako ordazkariek erabakiari
Jakobo Ipintzak (Joan Perez Lilikoaren izenean) 618
kintal eta 99 “rotulo” burdina saldu zien Vincenzo aurka egin zioten.
Doria, Bernardo Cibo eta Vincenzo Centurion merkaZestoako ordezkariek eskea egin zuten Zutari genoarrei. Burdinen erdia barratan zegoen, eta
maiakoek garia herrikoa ez zenari garestiago saltzen
beste erdia plantxatan.
zietelako. Prezio berean saltzea agindu zieten BatzaMessina hiriko pisua erabili zuten neurtzeko, eta rretako ordezkariek zumaiarrei.
2.404 dukat eta 7 tarineko balioa zuten burdinek (1
Probintziako bideen egoeraz ere jardun ziren bakintal = 50 “tarin” eta 10 “gros” izanik) (ikus [XVI.
tzarkideek, eta Elosuatik Beduarainoko bidea ere aim. (54-XI) 14] agiria).
patu zuten.

1.44. Gipuzkoako Batzarrak, etab.

Urte hartan bigarren Batzar Nagusiak Seguran izan
Gipuzkoan 1554. urteko lehen Batzar Nagusiak Zes- ziren, azaroaren 14tik 24ra bitartean. Zestoako protoan ospatu ziren apirilaren 7a eta 17a bitartean. Zes- kuradore Martin Perez Artzubiagakoa izan zen. 1.4.6.
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atalean adierazi dugu Kontzejuak zein ahalorde eman
zituen horretarako.
Zestoako prokuradoreak herrian egindako bide
eta galtzaden berri eman zuen. Iñigo Goiatzek, ordea
Zestoak (eta beste herri batzuek) bideak aginduta bezala ez zituztela egin zioen.
Zestoako prokuradoreak bere kexa agertu zuen
Bedua Zestoako jurisdikziokoa zelako eta Errege
Kontulari Nagusiek zenbait pertsonari mesede egiteko informazioa eskatu zutelako.2
1554. urtean jaio zen, hain zuzen Nafarroako eta
Frantziako errege izan zen Enrike III.a (Frantziako Enrike IV.a). Jaiotza ospatzeko olerkia euskaraz sortu zen.3
Urte hartan Espainiaren eta Frantziaren arteko harremana gatazkatsua zen, eta hainbat itsasontzi erregearen armadarako bahitu egin zituzten. Ekainaren
hasieran amaitu zen gatazka, eta berandu izan arren,
lau itsasontzi Ternuara abiatu ziren arrantzara.4
Ameriketako Texas-en, Padre Island-en, 1554. urtean zenbait itsasontzi hondoratu egin zen, eta haietako bat Migel Jauregiren Santa Maria de Iciar izenekoa izan zen.5

66. irudia. Itziarko elizaren sarrera.

Bidaia hartan Gipuzkoa eta Bizkaiko itsasontzi askok
parte hartu zuen, eta A Coruñan uztailean 125 euskal1554. urtean Felipe II.a erregeak Ingalaterrara bi- dun zeuden abiatzeko prest. Southamton-era uztailadaia egin zuen izeba Maria Tudorrekin ezkontzera. ren 19an iritsi ziren.6
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2. OHARRAK
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2
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3
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4

AZPIAZU, J. A. Espainiako erregearen mende ibili nahi ez zutelako joaten ziren Ternuara, in Berria 2008-V-1 (51. or.).

5

BARKHAM, M. La construcción naval vasca en el siglo XVI: La nao e uso múltiple, in Eusko-Ikaskuntza. Sociedad de Estu-

dios Vascos. Cuadernos de Sección. Historia-Geografia 3. (116. or.).
6

LABAIRU GOIKOETXEA, E. Historia General del Señorío de Bizcaya. IV. alea. La Gran Enciclopedia Vasca argit. Bilbo,

1971. (288, 291. or.).
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