(1553)

(1553)

2.1. 1553. URTEA
2.1.1. Zestoarren testamentuak
2.1.1.1. Maria Artzubiagaren testamentua

tibu kristauak askatzeko erreala; Zestoako elizari 4
dukat; Aizarnako elizari eta Santa Engrazia ermitari
bina dukat; eta Santa Ana elizari erreal bat

Maria Artazubiagak egin zizkioten zorrak ere
- 1553-VII-25ean, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren bidez Maria Artazubiagak (Do- kobratzeko zeuzkan. Hauek zituen zordunak eta komingo Zuube errementariaren emazteak) testamentua bratzeko zorrak: Mitxel Etxeberriaren alaba Katalina, 3,5 dukat; Arroakolako Maria alaba, 2 erreal:
egin zuen.
Arroakolako andrea, 3 dukat; Domikutza Arrona, 2
Hiltzen zenean Zestoako elizan ehortziko zuten, dukat; Areitzagagoiena etxekoak, 2,5 dukat; Igaraeta han egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bedera- tegikoak, 2 dukat inguru; Katalina Ibarrola, erreal
bat; Grazia Lizarrarats, 3 dukat; Ana Lili, 5,5 dukat;
tziurrena, urteurrenak eta gainerako elizkizunak.
Fernando Beainen alaba, erreal bat; eta Zigarango
Maria Artazubiagak txostena egina zuen Zestoako andrea, 2 dukat.
Joanes Garratza bikarioordearen bidez, eta bertan,
Maria Artazubiagaren beste zordun batzuk hauek
besteak beste, ordaintzeko eta kobratzeko zorrak zehaztuta zeuden. Hauek ziren ordaintzeko zorrak: 7 ziren: Domingo Ariztondoren Mari Andres arreba;
erreal Gurutze Santuarentzat; Mari Gartzia Lasaokoari Maria Beltran Iraeta (Iraetako andrea); Joanes Ga9,5 erreal; Mariren aitari 4 bat dukat eta emazteari 7 rratza; Maria Martinez Arzalluskoa; Txana Martinez
dukat; Maria Zuuberi erreala, eta Grazia Artazubiaga- Arzalluskoa arreba; Grazia Ortiz Txurrukakoa; Maria
ri bost; eta Maria izeneko bati erreal bat eta 13 marai. Joanez Ibañetakoa; Maria Joanez Lizarraraskoa (Grazianen emaztea); Domenja Aizarna; Gabrielen emazDomingo Zuube senarrari Joan Zuube anaiak zor tea; Ana Arretxe; Grazia Artiga; Madalena Sastarrain;
ziona utzi zion, eta limosna hauek ere utzi zituen: ga- eta Margarita Artiga.

2.1. irudia. Aizarnako
Aranburu.
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Txostenean oinordeko unibertsal bere ama MariTestamentu-betearazle alaba Maria Amilibia izenna Egurtza eta aita Blas Artazubiaga izendatu zituen. datu zuen. Herenaren eta bostenaren hobekuntza
Hauek ezean iloba Maria (Domingo Artazubiaga eman eta oinordeko unibertsal izendatu zuen.
anaia zenaren alaba) izango zen, baina haien etxeko
hildakoen arimen aldeko elizkizunak egingo zituen
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Pedro
Zestoako elizan.
Arretxe lizentziatua (Aizarnako elizako erretorea),
San Joan Idiakaitz batxiler eta alkatea, eta Esteban
Txostenean eta testamentuan sinatzaile hauek Eztiola semea (ikus [XVI. m. (53-VIII) 1] agiria).
izan ziren: Martin Indo merioordea, Joanes Garratza
bikarioordea eta Esteban Eztiola semea. Testamentu- 2.1.1.3. Bizente Ezenarroren testamentua
betearazle aita Blas eta ama Marina izendatu zituen.
Maria Artazubiagak lehenago egindako testamentuak - 1553-VIII-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribaliogabetu egin zituen (ikus [XVI. m. (53-VII) 12] bauaren bidez Bizente Ezenarrok (burdinolatako maagiria).
zolariak) testamentua egin zuen.
2.1.1.2. Santxa Aranbururen testamentua
- 1553-VIII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Santxa Aranburuk testamentua egin zuen.
Martin Amilibia harginaren alarguna zen Santxa,
eta hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten.
Han egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrenak eta gainerako elizkizunak.

Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten,
Puertokoa izeneko bere etxearen hilobian. Han egingo zizkioten ohiko hiletak eta gainerako elizkizunak.
Aizarnako elizan, gainera, 50 meza emango zituzten
haren arimaren alde, testamentu-betearazleek izendaturiko apaizek.
Limosna hauek eman zituen: Aizarnako elizari 2
dukat; Zestoako elizari eta Santa Engrazia ermitari
bina erreal; gatibu kristauak askatzeko 2 erreal; eta
San Lorente Beaingo ermitari erreal bat.

Santxa Aranburuk zioenez, 17,5 kostatu zen idi
parea 8 dukatengatik bahituran emana zegoen Martin
Ibañez Zubiaurrekoa zenari. Beraz, Santxaren oinorBizente Ezenarrok Nikolas Lizasoetari 4 erreal zor
dekoak Martin Ibañezen oinordekoei bere zatia ko- zizkion, erreminta batzuk konponduko zizkiolakoan.
bratuko zien.
Erremintak konpondutakoan ordainduko zizkioten 4
errealak. Bestalde, Joanes Ibañetari dobloia zor zion.
Akoarretxeko jabeek Santxari bahituran 21 ardi
hartu zizkioten, eta zorra ordainduta Santxaren oinorBizenteren arbasoek Zestoako Kontzejuari erodekoak bereganatu egingo zituen ardiak.
sitako lursail txiki bategatik desadostasunak zituen
Arizmendi etxekoekin. Alde bakoitzak pertsona bat
Joan Apategik Blas Artazubiaga eskribaua- izendatuta, biek erabakitakoa beteko zuten Bizenteren aurrean egindako obligazio-agiriaren arabera, ren oinordekoek.
Apategi etxekoek 20 dukat zor zizkioten Santxari, eta Joan Otaegik eta Joan Olasok ere jornal baBizentek bere arreba Grazia Ezenarrori bere setzuk zor zizkioten Martin Amilibia zenari. Honek niparte osoa ordaintzeko 61 erreal falta zitzaizkion.
Aranon egindako hargin-lanengatik 10 dukat ko- Kopuru horrez gain beste kopuru bat ere agindu zion.
bratzeko zeuzkan. Zor haiek kobratutakoan erdia
Aizarnako elizako administratzaileei emango zien
Bizente Ezenarro pertsona askoren hartzekodun
oinordekoak.
zen, eta hauek ziren zordunak eta kobratzeko zorrak:
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Joan Ezenarro anaia, batetik 6 dukat eta 31 txanpon,
eta bestetik 6 dukat seniparteagatik; Domenja Ezenarro zena, 6 dukat seniparteagatik; Migel Etxegarai
koinatua, 5 dukat eta Etxegaraiko senipartea (San
Joan Etxegarai koinatuak zioen kopurua); Maria Perez Arronakoa (edo Altzolaraskoa), 20 dukat maileguagatik (Esteban Eztiola eskribauaren aurrean), eta
5 dukat ganaduengatik; San Joan Etxegarai, 10 dukat
(Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean) eta beste
20 dukat (Domingo Amilibia eskribauaren aurrean),
eta ohe osoa eta beste dukat bat eta 5 erreal; Katalina Amilibia (San Joan Etxegarairen andrea), 6 dukat
(San Joani Bizkaira bidaliak); eta Maria Nikolas Zabala-Lasao, 12 dukat.

ña, 4 erreal (2 imiña ologatik); Domingo Aizpuru, 8
dukat eta 0,75 erreal; eta Pedro Iribarrena, 3 dukat.

Bizente Ezenarroren beste zordun batzuk eta kobratzeko kopuruak hauek ziren: Nikolas Martinez
Egiakoa, 3 dukat; Arroako Fernando Artzubiaga, 2
dukat; Joan Larretxe (Joan Igartzaren suhia), 2 dukat;
Domingo Ezenarro (Liliko “Arotza” goitizenekoaren
semea), 4 dukat; Domingo Legarda, 4 erreal; Tomas
Olaberria, 2 erreal ken txanpon bat; Etxeberriko Andres, 24 erreal (bahituran bitxi txikia hartua zuen);
Etxeberriko oinordekoak, 5 dukat zahar eta berri bat;
Maria Ruiz Etxeberrikoa, 7 erreal: Martin Ezenarro,
24 erreal (2 anega garigatik); Domingo Ezenarro lehengusu zena, 8 dukat eta erreal bat; San Joan Ega-

Bizente Ezenarrok bere ondasunen zerrenda ere
egin zuen: Beduako portuan zituen 30 kintal burdina pletina; Edarrritzagako Aranosaroetan 300 karga
ikatz egiteko basoa (Nikolas Martinez Egiakoari erosia); Aizarnako Puertokoa etxea, bere tresna eta bitxiekin; 22 ardi; Aizpuru baserrian ardiak Domingo
Aizpururekin erdi bana, eta behiak ere bai (haien balioaren erdia zor zion Domingok, Esteban Eztiolaren
aurrean egindako agiriaz); Aldalur baserrian ahuntzak
zituen erdi bana (Maria Ezenarro eta Katalina Aldalur
ziren jakitun); eta 10 dukat balioko zilarrezko katilua
etxean.

Bizente Ezenarroren beste zordun batzuk hauek
ziren: Domingo Ezenarro “Marluz”, 5 dukat; Enkartaziotako Karrantzako Bartolome Molinar (Martin
Etxeberriaren ezaguna), 3 dukat; Fernando Etxeberria, dukat bat (soineko beltza bahituran hartua); Katalina Aldalur, 2 erreal; Leizaolako Maria Etxegarai
(San Joan Etxegarairen iloba), dukat bat: Domingo
Aranguren, 6 erreal eta aharia; Martin Gorosarri, 4
dukat (ikatza eginez ordaintzeko); eta Martin Egaña,
6 erreal gariengatik (Bizenteren Santi semea Azkoititik ekartzeko zaldiarena deskontatzeko).

2.2. irudia. Aizarnako
Ezenarroazpikoa.
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Bizente Ezenarrok beste gauza batzuk egitea ere
agindu zuen: Maria Amasi eta Katalina Gorosarriri
dobloi bana emango zieten; Santi Ezenarro semeari
aipatutako basoen erdia, ikatza egin zezan; basoen
beste erdia Maria alabarentzat eta Joan Zuube suhiarentzat; eta Grazian Ezenarro semeari Beduan zeuzkan 30 kintal burdinak eta 30 dukat.
Grazian Ezenarro semearentzat izango ziren Beduako burdinak, Maria Nikolas Zabala-Lasao andreak gordeko zituen Grazian semearentzat. Graziani
Aizpuru baserrian zituen lau behi ere eman zizkion.
Bizentek bere logelan zuen kutxa ere Graziani eman
zion. Joan Ezenarro anaiari oihalezko soinekoa eta
kapusai onena eman zizkion.

behar zizkioten hiletak eta elizkizun ugari zehaztu zituen: hainbat eta hainbat meza errezatu, meza pontifikala, ofrendak (ogia, ardoa, intzentsua, argizaria,
etab.), behartsuei eman beharreko otorduak, etab. Elizkizun haietan nork parte hartu eta bakoitzari zenbat
ordaindu ere zehaztu zuen bere testamentuan. Andres Gervas jaunari ere bere agindua eman zion (ikus
[XVI. m. (53-IX) 1] agiria).

2.1.2. Zestoarren eta ingurukoen ezkontzakontratuak
2.1.2.1. Joanes Leizaurren eta Domenja Esnalen
ezkontza

- 1553-VII-3an, Aizarnazabalgo elizan, Esteban
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: La- Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.
saoko Maria Nikolas Zabala-Lasao andrea, San Joan Senarra Aizarnazabalgo Sarasolako Joanes Leizaur
Idiakaitz batxilerra eta Martin Ezenarro. Ahalordea zen, Anton Leizaur eta Madalena Sarasola zenduen
eman zien bere ondasunak testamentua betetzeko era- semea. Emaztea, berriz, Domenja Esnal zen, Joan Esbil zitzaten.
nal eta Maria Fernandez Dornutegikoa zenduen alaba. Beltran Mantzizidor apaizak ezkondu zituen ErroOinordeko unibertsal alaba Maria Ezenarro izen- mako Elizaren arauen arabera.
datu zuen. Herenaren eta bostenaren hobekuntza
eman zion.
Domenja Esnalen anaia Joan Esnalek dohaintzan
ezkontzarako eta arrebaren seniparteagatik, 60 dukat
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Ai- agindu zituen. 20 dukat hurrengo ekaineko San Joan
zarnako elizako Pedro Arretxe erretore lizentziatua, egunean ordainduko zituen, beste 20 dukat handik bi
Pedro Iribarrena, Esteban Eztiola semea, eta Martin urtera, eta azken 20 dukatak handik beste urtebetera.
Ezenarro.
Domenjak 3 ohe oso eta bere arropak ekarriko ziBizente Ezenarrok idazten ez zekienez gero, bistan tuen. Domingo Amilibia izango zen Joan Esnalen fida hain testamentu luzea egiteko oroimen onekoa zela datzailea.
(ikus [XVI. m. (53-VIII) 2] agiria).
Joanes Leizaurrek ezkontzara 50 dukat eta bi ohe
2.1.1.4. Apaiz benefiziadu ezezagun baten
oso ekarri zituen, oheak ama Madalena Sarasola zetestamentua
nak eman zizkiolako. Zin egin zuen adierazitakoa
egia zela.
Ustez 1553ko irailean, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean, Madalena izeneko eliza bateko apaiz benefiEzkontza legezko seme-alabarik izan gabe hausten
ziadu batek testamentua egin zuen.
bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza,
Bertan zioenez, Madalena elizan ehortziko zuten ezkontza aldiko irabazien erdiarekin, jatorrizko enboJoan Alonso apaiz zena zegoen hilobian. Bertan egin rrera itzuliko zen.
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2.3. irudia.
Aizarnazabalgo Esnal
baserria.

Lekuko honako hauek izan ziren: Beltran Mantzi- (Zumaiako alkatea) eta Joan Sarasola (Aizarnazabalzidor apaiz batxilerra, Domingo Fernandez Dornu- go Sarasola etxearen jabea).
tegikoa (Zumaiako alkatea) eta Joan Sarasola (ikus
[XVI. m. (53-VI) 3] agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Domenja Esnal emazteak, senarraren baimenaz, uko
Egun hartan, hau da, 1553-VII-3an, Aizarnazabal- egin zion anaiaren alde bere gurasoen herentzian zego elizan, Esteban Eztiola eskribauak Joanes Leizaur gokion seniparteari. Horretarako anaia Joanesek agineta Domenja Esnalen ezkontza-kontratua idatzi zue- dutako 60 dukateko dotea kobratzea zen baldintza.
nean, Joan Esnalek arreba Domenjari 60 dukateko dotea agindu eta fidatzaile Domingo Amilibia aurkeztu
Domenja Etxabek zin egin zuen agirian aginduzuten.
takoa bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (53-VII) 4]
agiria).
Joan Esnalek eta Maria Joanez Zubiaurrekoa
emazteak konpromisoa hartu zuten Domingo Ami- 2.1.2.2. Joan Akertza eta Domeka Zigaranen
libia fidantza hartatik onik ateratzeko. Horretarako ezkontza
obligazio-agiria eman zioten, eta bertan fidatzaile
Oikiako Dornutegi etxearen Martin Akertza jabea eta - 1553-XI-25ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauak
Zarauzko Joan Argoain aurkeztu zituzten. Hain zuzen ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Arroako
Joan Esnalek eta emazte Maria Joanezek konpromi- Joan Akertza zen (Martin Akertzaren eta Ana Lizasoa hartu zuten Martin Akertza eta Joan Argoain fida- rrarats zenaren semea). Emaztea, berriz, Domeka Zitzaileak onik ateratzeko.
garan zen, Debako Joan Zigaranen eta Maria Martinez Arriolakoaren alaba. Erromako Elizaren arabera
Maria Joanez Zubiaurrekoak, emakume ezkondua ze- ezkonduko ziren.
lako, zin egin zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela.
Martin Akertzak bere seme Joani ondasunen heLekuko hauek izan ziren: Beltran Mantzizidor renaren eta bostenaren hobekuntza eman zion, eta
apaiz batxilerra, Domingo Fernandez Dornutegikoa ezkontzarako dohaintzan senar-emazteei ondasun
- 21 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

hauek utzi zizkien: Arroako Akertza etxea, bere erroJoan Zigaranek kontratuan agindutakoa betetzeko
ta, baso, lur, sagasti, baratze, belardi, ubide eta abarre- fidatzaile Nikolas Martinez Egiakoa eta Joan Zugasti
kin; Mardu baserria (idaztian Mardua deitzen zaio), aurkeztu zituen.
bere baso, soro eta abarrekin; eta Arroako elizan zeuzkan hilobi eta eserlakuak.
Martin Akertza aitak, bizi zen artean, dohaintzan
emandako ondasunen gozamenaren erdia beretzat
Ondoren Martin Akertzak bere semeari Mardu izango zuen, eta hiltzen zenean senar-emazteentzat
baserrian maizterrarekin erdi bana zituen ganaduen izango zen. Hauek egingo zizkioten Arroan hiletak
erdia (guztien laurdena) eman zion dohaintzan. Zes- eta elizkizunak.
toako Pedro Akoak Akertza baserrian zituen ganaduak (behiak) Martin Akertzari erdi bana hazteko
Joan Akertza eta Domeka Zigaranen arteko ezkonutzita zeuzkan, eta Martin Akertzarena zen erdiaren tza legezko seme-alabarik gabe hausten bazen, edo
erdia (guztiaren laurdena) Joan Akertza semeari eman seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren,
zion. Martin Akertza aita hiltzen zenean, haren gana- ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza, ezkontza
duak Joan semearentzat eta Domeka emaztearentzat aldiko irabazien erdiarekin, jatorrizko enborrera itzuizango ziren.
liko zen.
Martinek Akertza baserrian zegoen arreo, ontzi,
Ondoren, Martin Akertza aitak, Joan Akertza seupel eta nekazaritzako tresnen erdia eman zion Joan meak eta Olidengo Joan Akertzak (aitaren anaiak) zin
semeari, eta aita hiltzen zenean, dena senar-emaz- egin zuten kontratuan agindutakoa bete egingo zutela.
teentzat izango zen.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Domingo UsaMartin Akertza arduratuko zen dohaintzan eman- rraga, Joan Igartza eta Fernando Sorazabal.
dako ondasunen saneamenduaz, eta guztia segurtatzeko Olidengo Joan Akertza (Martinen anaia) fidatzaile
Ondoren, leku berean eta eskribau zein lekuko
aurkeztu zuen. 500 dukateko isuna ordainduko zuten berak hantxe izanik, Martin Akertzak konpromisoa
bi anaiek ondasunak saneatu gabeak baziren.
hartu zuen bere anaia eta fidatzaile Olidengo Joan
Akertza kontratu haren obligaziotik onik eta kalterik
Joan Zigaranek bere alaba Domekaren ezkon- gabe ateratzeko. Gauza bera egin zuen Joan Zigarantzarako hauek agindu zituen: 250 dukat, 5 ohe oso, ek, Nikolas Martinez Egiakoa eta Joan Zugazti fidaarreoa, kutxa, zilarrezko zinta, arropak eta latorriz- tzaileak onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (53-XI) 29]
ko bi katilu. Agindutako 250 dukatak honela or- agiria).
dainduko zituen: Martin Akertzari 60 dukat, 1554ko
Errege egunean; 20 dukat Joan Akertzari jantzitarako
Egun berean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauahurrengo Errege egunean; 50 dukat Martini Errege ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Nikolas
egunetik urtebetera; beste 60 dukat Errege egunetik Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), eta Arroako Joan
bi urtera, eta azken 60 dukatak Errege egunetik hiru Zugasti, eta, bestetik, Joan Akertza (Akertza etxearen
urtera.
jabea).
Martin Akertzak jasotako diru harekin bere Domingo Akertza eta Martin Akertza semeei 60na dukat
emango zizkien beren seniparteagatik. Martin edo
Domingo adinez nagusi izan baino lehen hiltzen baziren diru haiek nola kudeatu ere erabaki zuten.

Joan Akertza, hain zuzen, Joan Zigaranen alaba Domekarekin ezkondu zen, eta Nikolas Martinezek eta
Joan Zugastik, behia txahalarekin eta 6 ardi agindu
zizkioten. Horrez gain Joan Zigaranek dotea emango
zion alabari.
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2.4. irudia. Arroako
Akertzaberri.

Bai Domeka Zigaranek eta bai ama Maria MartiObligazio-agirian ziotenez, behia, txahala eta ardiak hurrengo ekaineko San Joan egunean emango nez Arriolakoak, onetsi eta berretsi egin zuten kontratu osoa. Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Sorazituzten.
zu bikarioa eta Domingo Agote apaiza, eta Domingo
Lekuko hauek izan ziren: Arroako bikario Joan Usarraga.
Sorazu, Migel Zugasti semea eta Domingo Ibarrola
Jarraian, Domeka Zigaranek eta Maria Perez
(Nikolas Martinezen morroia) (ikus [XVI. m. (53-XI)
Arriolak zin egin zuten onespen-agirian agindutakoa
28] agiria).
bete egingo zutela.
2.1.2.3. Domeka Zigaranek eta Maria Martinez
Egun berean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaArriolakoa amak, Martin Akertzak egindako
ren aurrean Domeka Zigaran agertu zen. Bertan ziren
kontratua onestea
Domekaren guraso Joan Zigaran eta Maria Martinez
- 1553-XI-30ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- Arriolakoa, eta senar Joan Akertza.
ren aurrean Maria Martinez Arriolakoa (Joan ZigaranEzkontzarako dote gisa ezkonberrientzat eta Maren emaztea) eta Domeka Zigaran (Joan Akertzaren
tin Akertzarentzat 250 dukat, 5 ohe, zilarezko zinta,
emaztea) aurkeztu ziren.
kutxa, arropak, etab. agindu zizkion aitak ezkontzaBost egun lehenago, leku berean, Domekaren eta Joan kontratuan. Dohaintza hura, gainera, segurtatu egin
Akertzaren arteko ezkontza-kontratua egin zuten Joan zuen fidatzaileak aurkeztuta eta obligazio-agiriak
emanda.
Zigaranek, Martin Akertzak eta Joan Akertza semeak.
Eskribauak Domekari eta Maria Martinezi euskaraz azaldu zien puntuz puntu kontratuak zioena, eta
batez ere ezkontza hausten bazen dohaintzan jasotako
ondasunak, irabazien erdiarekin, jatorrizko enborrera
itzuli beharraz.

Horren ondorioz, Domeka Zigaranek uko egin zion
gurasoengan eta Zigarannagusia baserrian zegokion
seniparteari. Eskubide hura Domekak bere gurasoek
izendatzen zuten Zigarannagusiko oinordeko unibertsalari (anaiari edo ahizpari) utzi zion.
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2.5. irudia. Arroako
bista. (Indalezio
Oihangurenen
argazkia).

Gainera, Domeka Zigaranek, emakume ezkondua
eta 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen seniparteari uko eginez prestaturiko agiriak zioena bete egingo zuela.

Martin Akertzak, 25 urte bete gabea zelako, zin
egin zuen agiri hartan agindutakoa bete egingo zuela
(ikus [XVI. m. (53-XI) 37] agiria).

2.1.3. Zestoako Kontzejuaren tratu eta
Lekuko arroar hauek izan ziren: Joanes Sorazu agiriak

bikarioa, Domingo Agote apaiza eta Domingo Usarraga.

2.1.3.1. Zestoako Kontzejuak Gipuzkoako Batzar
Berezietarako emandako ahalordeak

Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Martin Akertza aita eta Martin Akertza
semea agertu ziren.

- 1553-V-8an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren zestoar
hauek: San Joan Idiakaitz batxiler eta alkatea, Blas
Joan Akertza anaiaren eta Domeka Zigaranen Artazubiaga, Pedro Zubiaurre, Pedro Altzolarats, Doezkontza-kontratuan, Martin Akertza aitak dohain- mingo Garratza, Grazian Ezenarro, Jakobo Gesalaga,
tzan senar-emazteei Akertza baserria bere errota eta Martin Acosta, Pedro Akoa, Joan Ibañez Zubiaurreondasunekin, eta Mardu baserria bere ondasunekin koa, Joan Ganbara, Domingo Zuube, Martin Perez
eman zien.
Artzubiagakoa eta beste zenbait.
Martin Akertza semeak hura guztia ontzat hartu
zuen, eta bere seniparteagatik zegozkion 60 dukatak kobratzeko baldintzarekin, Akertzan eta Mardun
izan zitzakeen eskubideei uko egin zien Joan Akertza anaiaren alde. Agindutakoa betetzen ez bazuen,
Martin semeak 200 dukateko isuna ordaindu beharko
zuen: erdia errege-altxortegiarentzat eta beste erdia
Joan Akertza anaiarentzat.

Errege-erreginek Gipuzkoako korrejidore Fernando Bezerra lizentziatua izendatu zuten, eta hari harrera Azkoitiko Basarten egingo zioten biharamuneko
Batzar Berezian. Batzar hartarako Zestoako Kontzejuak ahalordea eman zien Esteban Eztiolari eta Pedro
Altzolaratsi, bertan prokuradore izan zitezen.
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Lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Joan

(1553)

Esnal, Arroako Joan Areitzaga eta Joan Etorraetxea
(ikus [XVI. m. (53-V) 2] agiria)
- 1553-V-30ean, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren
zestoar hauek: San Joan Idiakaitz batxiler eta alkatea,
Joan Perez Lilikoa, fiel, errejidore eta sindikoaren ordezko Esteban Eztiola, Blas Artazubiaga, Pedro Altzolarats, Domingo Garratza, Martin Perez Artzubiagakoa, Martin Indo, Joan Olazabal, San Joan Amilibia
eta beste zenbait.
Gipuzkoako Fernando Bezerra korrejidorearen
agindua jaso zuten, ekainaren 2an, ostiralez, Azkoitiko Basarten Probintziak egingo zuen Batzar Berezira prokuradoreak bidal zitzaten.
Zestoako Kontzejuak bere ahalordea Esteban
Eztiolari eta Pedro Altzolaratsi eman zien, Batzar Berezian prokuradore izan zitezen.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Pedro Ipintza, Joan Ipintza eta Joan Etorraetxea (ikus [XVI. m.
(53-V) 6] agiria).
2.1.3.2. Zestoako Kontzejuak Batzar
Nagusietarako emandako ahalordeak, etab.

2.6. irudia. Zestoako Kontzeju-etxea.

hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Kontzejuko Esteban Eztiola (Joan Perez Lilikoa fielaren ordezkoa),
eta, bestetik, Zumaiako Andres Martinez Malleakoa.

- 1553-II-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean San Joan Idiakaitz batxiler eta alkatea aurkeztu
Lehenago Zestoako Kontzejuak zentsua ezarri
zen. San Joanek izendaturik zeukan Pedro Altzolarats zien Andres Martinezi eta bere Joan Martinez Dorrealkateorde, baina batzuetan gertatzen zen bai San Joan koa eta Joan Gartzia Villafrancakoa fidatzaileei. Hil
Idiakaitz eta bai Pedro Altzolarats herritik kanpo ibiltzea. hartan zentsuagatik uteroko 32,5 dukateko zerga edo
errenta ordaindu zuen Andres Martinezek Zumaiako
Ez bata eta ez bestea, herrian ez zeudenerako, Do- Sebastian Duana zilarginaren bidez. Ondorioz, Estemingo Garratza izendatu zuen alkateorde, herriko ban Eztiola fielordeak ordainagiria eman zion Andres
auziak bidera zitzan.
Martinez Malleakoari.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Zugasti, Joan BenLekuko hauek izan ziren: Zestoako Migel Zubeltzu,
goetxea eta Gabriel Artzubiaga (ikus [XVI. m. (53-II) Debako Martin Lakiola? merioordea, Zumaiako Gartzia
4] agiria).
Agirre eta beste asko (ikus [XVI. m. (53-V) 4] agiria).
- 1553-V-13an, Ibañarrietako bentan (Zestoako
1553. urteko irailaren 29a baino lehen, San Joan
partean), Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Idiakaitz batxilerra alkate izanik, Domingo Amili- 25 -
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bia eskribauaren aurrean, Zestoako Enekosauztegin San Joan Elgoibar eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI.
Kontzejua bildu zen.
m. (53-IX) 2] agiria).
Bertan ziren zestoar hauek, alkateaz gain: Esteban Eztiola fielordea, Migel Otxoa Beduakoa, Blas
Artazubiaga, Esteban Edarritzaga, Martin Perez
Artzubiagakoa, Gabriel Artzubiaga, Pedro Altzolarats, Domingo Garratza, Joan Olazabal, Grazian
Ezenarro, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Martin Legarda, Joan Zubiaurre, San Joan Amilibia, Nikolas
Lizasoeta, Txomin Olaberria, Urbano Txiriboga,
Anton Aizarna, Joan Iribarrena, Joan Ganbara,
Martin Gorosarri, Martin Zuube, Joan Egaña, Martin Azkue, Joan Martinez Askatsukoa, San Joan
Egaña, Joan Arbestain, Jose Igartza, Joan Ereño,
Domingo Aranguren, Martin Intxaurregi, Martin
Olaskoaga eta beste zenbait.

- 1553-XI-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta Pedro Altzolarats alkatearen aurrean
Kontzejua bildu zen.
Bertan ziren, besteak beste, Blas Artazubiaga
fiela, Domingo Amilibia, Gabriel Artzubiaga, Joan
Altzolarats, Joan Olazabal, Joan Martinez Akoakoa,
Kristobal Erretzabal, Urbano Txiriboga, Frantzisko
Enparan, Jakobo Gesalaga, Pedro Akoa zinegotzia eta
Grazian Ezenarro.

Hain zuzen hil hartan Gipuzkoako Probintziak Getarian egingo zituen Batzar Nagusietarako ahalordea
eman zieten Gabriel Artzubiagari, Blas Artazubiagari
eta Martin Otxoa Artazubiagakoari. Batzarretan azZestoako Kontzejuak auzia zuen Zumaiakoare- tertutako gaietan ahotsa eta botoa izango zuten eta
kin, eta Valladolidko Kantzelaritzako epeileek eta Gi- Zestoaren prokuradore izango ziren.
puzkoako korrejidoreak agindua emana zuten Zestoako
Kontzejuak ordezkariak izendatu eta hauek, zin egin
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Elgoibar, San
ondoren, Zumaiakoen galderei erantzun ziezaieten.
Joan Zuube eta Joan Gorosarri (ikus [XVI. m. (53-XI)
15] agiria).
Zestoako Kontzejuak ahalordea eman zien bere
ordezkariei epaileen eta korrejidorearen agindua bete
- 1553-XI-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizezaten, lekuko hauek izanik: Esteban Eztiola semea, bauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren

2.7. irudia. Getariako
elizako korua.

- 26 -

(1553)

zestoar hauek: Pedro Altzolarats alkatea, Pedro Akoa
zinegotzia, Fernando Olazabal medikua, Joan Otaegi, Frantzisko Enparan, Grazian Ezenarro, Martin Intxaurregi, Martin Otxoa Artazubiagakoa, Joan Olazabal, Domingo Garratza, Domingo Amilibia eskribaua,
Joan Perez Altzolaraskoa eta beste zenbait.

bratu nahi zituzten, baina, Probintziak zioenez, bertakoek ez zuten ezer ordaindu behar. Auzia lehen instantzian Probintziak irabazi zuen.

Orduan, kondestablearen eta emaztearen Rodrigo
Rueda prokuradorearekin Probintziak akordioa egin
zuen. Probintziako biztanleek itsasoz edo lehorretik
Kontzejuak ahalordea eman zien Getarian Probin- bertara sartu, bertan kontsumitu eta bertatik kanpora
tziaren Batzar Nagusietan zeuden Blas Artazubiagari eramandako salgaiek ez zuten hamarrenik ordainduko.
(Kontzejuko fielari) eta Gabriel Artzubiagari. Ahalmena izango zuten Probintziak Gaztelako kondesProbintziak egindako salgaiak itsasoz edo lehotablearekin eta bere emazte Friasko dukesarekin ha- rretik kanpora ateratzen zirenean ere, ez zuten hamamarren zaharraz zeukaten auzian Probintziako beste rrenik ordainduko. Atzerritarrek ekarrita Probintzian
prokuradoreekin erabakiak hartzeko.
saldu eta kanpora atera nahi zituzten salgaiengatik
kondestableari ohiko zerga ordainduko zioten.
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza,
Esteban Eztiola semea eta Joan Gorosarri (ikus [XVI.
Akordio hura onetsiz, Probintziako hiribildu eta
m. (53-XI) 26] agiria).
Alkatetza Nagusiek ahalordea eman behar zieten honako hauei: Estensoro batxilerrari, Zandategi lizentziatuari, Elduain batxilerrari eta Martin Perez Eizagi2.1.3.3. Zestoako Kontzejua eta Probintzia
rrekoari (Donostia, Tolosa, Segura eta Azpeitiko jauGaztelako kondestablearekin auzitan
nei). Zestoako Kontzejuak bere ahalordea eman zien
- 1553-XII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- aipatutako lau jaun haiei.
ren aurrean Kontzejua bildu zen.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza,
Bertan ziren zestoar hauek: Pedro Altzolarats alkatea, Esteban Eztiola semea, Kristobal Olaskoaga, DominBlas Artazubiaga fiel errejidorea, Pedro Akoa zinegotzia, go Amilibia eskribaua, eta beste zenbait (ikus [XVI.
Joan Perez Lilikoa, Domingo Amilibia eskribaua, Do- m. (53-XII) 2] agiria).
mingo Garratza, Martin Perez Artzubiagakoa, Gabriel
Artzubiaga, Joan Urbieta, Kristobal Erretzabal, Pedro 2.1.4. Zestoako eta inguruko elizetako
Zubiaurre, Jakobo Gesalaga, Joan Martinez Akoakoa, agiriak
Frantzisko Enparan, Joan Olazabal, Martin Otxoa Artazubiagakoa, Joan Arbestain, Martin Akoabarrena, Joan 2.1.4.1. Aizarnako eta Urdanetako elizetako
Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Zubiaurre, Urbano Txiribo- agiriak
ga, Josepe Igartza, Joan Agirre eta beste zenbait.
- 1553-II-7an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren
Getarian ospatu berriak ziren Probintziaren Batzar aurrean hauek azaldu ziren: batetik bertako elizako
Nagusiak, eta han Probintziak Gaztelako Pedro Fer- Pedro Arretxe erretorea eta Pedro Bengoetxea adminandez de Velasco kondestablearekin eta honen emazte nistratzailea, eta, bestetik, Zestoako San Joan AmiliJuliana Angela de Aragon y de Velascorekin salgaien bia hargin-maisua.
itsasoko hamarrenaz zuten auzia aztertu zuten.
Aizarnako eliza berreraikitzen lan egin zuten San
Probintziara sartu eta Probintziatik irteten ziren Joan Amilibiak eta aita Joan Amilibia hargin-maisu
salgaiez kondestableak eta emazteak hamarrenak ko- zenak. Eliztarrek aita-semeei egindako lanengatik
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Bi aldeek beteko zuten ikertzaileek erabakitakoa.
Bestela, isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuenak.
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañeta eta Domingo Urbieta apaizak, eta Hernando Mendoza merioordea (ikus [XVI. m. (53-II) 2] agiria).
- 1553-VII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Aranguren agertu zen. Domingo
Aizpuru eta Esteban Edarritzaga fidatzaile zituen.
Domingo Arangurenek enkantean Aizarnako eta
Zestoako elizetako urte hartako primizia edo hasikinak jasotzeko eskubiadea bereganatu zuen. Ondorioz,
obligazio-agiria eman zien Aizarnako elizako eta Zestoako elizako administratzaileei
Aizarnako elizari bi heren (58 dukat) eta Zestoakoari heren bat (28 dukat) hurrengo Domu Santu egunerako ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
Gainera, konpromisoa hartu zuen bere bi fidatzaileak
obligazio hartatik onik ateratzeko.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Zuube, Martin
Indo merioordea eta Jakobo Elurra (ikus [XVI. m.
(53-VII) 13] agiria).

2.8. irudia. Urdanetako eliza.

lehenago 813 dukat eta 9 erreal ordaindu zizkieten,
- 1553-X-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaina egun hartan handik aurrera egindako lanak
balioesteko alde bakoitzak bere ikertzailea izendatu bauaren aurrean Pedro Ausoroetxea eta Joan Bengoetxea aurkeztu ziren.
zuen.
Balioetsi beharreko lanak hauek ziren: sakristiako
hormak, ganga eta kaskoa; hormak, ostikoak eta kanpoko eta barruko zutabeak; portada bere albo eta leihoekin; harrizko eserlekuak, oholak, maskorrak, etab.
Pedro Arretxeren aldeak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua izendatu zuen lanak balioesteko, eta San Joan Amilibiak Azpeitiko
Domingo Olotzaga hargin-maisua. Bi ikertzaileak
balioespenean ados ez bazeuden, hirugarrena hautatu ahal izango zuten. 30 eguneko epea eman zieten
ikertzaileei balioespena egiteko, baina epea luzatu
ahal izango zuten.

Pedro, hain zuzen, Aizarnako elizako administratzailea zen, eta bertako kontu-liburuan, Blas Artazubiaga eskribauak, San Joan Idiakaitz batxilerrak, San Joan Perez
Idiakaizkoak eta beste zenbaitek adierazten zutenez, Joan
Bengoetxeak elizari 17 dukat eta 7,5 erreal zor zizkion.
Joan Bengoetxeak kopuru hura San Joan Amilibiari
eman zion, elizak San Joani zor ziolako. Ondorioz, Pedro
Ausoroetxeak ordainagiria eman zion Joan Bengoetxeari.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Zuube, San Joan
Amilibia eta Fernando Olazabal (ikus [XVI. m. (53X) 2] agiria).
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- 1553-XII-19n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Migel
Legarra apaiza, eta, bestetik, Altzolarats jauregiko
Maria Perez Arronakoa alarguna.
Migelek eta Maria Perezek agiria egina zuten joandako urtean Urdanetako elizan egin beharreko zerbitzuak zehaztuz, eta Diego Idiakaitzek Aizarnako elizan zuen benefizioagatik egin beharreko zerbitzuak
zehaztuz.
Agiri hartan zehaztutakoaren arabera, Migel Legarra apaizak egingo zituen zerbitzu haiek, eta 14 dukat
kobratuko zituen lau hilabeteko hiru epetan.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Lopez Gorosarrikoa, Jakobo Elurra eta Migel Urbieta (ikus [XVI.
m. (53-XII) 9] agiria).
2.1.4.2. Arroa eta Zestoako elizetako agiriak
- 1553-I-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Etxenagusia eta Joan Martinez Baltzolakoa elkartu ziren.
2.9. irudia. Zestoako elizako kanpandorrea.

Joan Etxenagusia Arroako San Esteban elizako
administratzailea zen, eta obligazio-agiria eman zion Elgoibar eta Domingo Arretxe-Etxenagusia (ikus
Joan Martinez Baltzolakoari 24 dukat eta 30 txanpon [XVI. m. (53-I) 10] agiria).
ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Martinezek
Baltzolan 120 karga ikatz egiteko basoa saldu zien
- 1553-VII-26an, Arroan, Esteban Eztiola eskrieliztarrei, han elizako lanetarako karea egin zezaten. bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Arroako
Joan Martinez Baltzolakoa, eta, bestetik, Joan EtxeDomingo Arretxe-Etxenagusiak ere zenbait saga- nagusia (Arroako elizako administratzailea).
rrondogatik zorra egin zion Joan Martinezi, eta zor
hura ere Joan Etxenagusiak ordainduko zion bi epetan.
Joan Etxenagusiak lehenago 24 dukateko zorra egin
zion Joan Martinezi. Egun hartan, ordea, zorra ordainJoan Martinez Baltzolakoari Joan Etxenagusiak du egin ziolako, honek hari ordainagiria eman zion.
baimena eskatu zion, Baltzolako Urtaranen zuloa
egin eta bertan karobia prestatzeko, Baltzolako basoLekuko hauek izan ziren: Joan Uzkanga (Itziarko
tik “txuxaka” hartzeko eta karea elizara garraiatzeko bikarioa), Gartzia Arteaga apaiza, Bartolome Plazaola
bideak egiteko.
eta Domingo Baltzola.
Joan Martinez Baltzolakoak baimena eman zion,
lekuko hauek izanik: Gabriel Artzubiaga, San Joan

Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko berak hantxe izanik, Domingo Baltzolak ordainagiria
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eman zion Joan Etxenagusiari, 10 kintal burdinako
zorra ordaindu egin ziolako (ikus [XVI. m. (53-VII)
14] agiria).
- 1553-XI-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Ana
Artiga, Zestoako elizako serora, eta, bestetik, Martin
Artzubiaga, elizako administratzailea.

ren: batetik, bertako Joan Perez Lilikoa, eta, bestetik,
Arroako Joan Zugasti. Joan Perez bere aita Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa zenaren oinordeko eta ordezkari ere
bazen
Bi aldeek egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman zioten.

Lekuko Zestoako Domingo Garratza eta Martin
Anak Martini 4 dukat eman zizkion, hark seroraren Azkue mazolaria eta Azpeitiko Iñigo Goiatz izan zidote gisa elizari eman zizkiolako. Martinek, berriz, ren (ikus [XVI. m. (53-II) 3] agiria).
ordainagiria eman zion Anari.
- 1553-VII-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzola- bauaren aurrean Joan Perez Lilikoa agertu zen.
rats alkatea, Joanes Garratza eta Joan Olazabal (ikus
[XVI. m. (53-XI) 4] agiria).
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenak errege-pribilegioz urtero Zarauzko Kontzejutik 1.000 marai ko- 1553-XI-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bratzen zituen, eta Joan Perez Lilikoa semea oinordebauaren aurrean Burgosko Briviescako Iñigo Ortiz de ko unibertsal zenez gero, honek kobratu behar zituen.
Valderrama agertu zen.
Sebastian Segurolaren bidez 1551. urteari zegozkion
1.000 maraiak jaso zituen Joan Perez Lilikoak, eta orEgun batzuk lehenago, Domu Santu egunean, jubi- dainagiria eman zion Zarauzko Kontzejuari.
leoko limosnen kutxa ipini zuten Zestoako elizan. Iñigo Ortiz zen jubileoko limosnen hartzailea, eta Joanes
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz
Garratza bikarioari kutxa ireki zezala eskatu zion.
batxiler eta alkatea, Domingo Garratza eta Esteban
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (53-VII) 8] agiria).
Kutxa ireki eta hango zilarrezko errealak, txanponak, maraiak, sosak, etab. zenbatu zituzten. Guztira
- 1553-VII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri2.321,5 marai zeuden. 154 marai Zestoako bikarioak bauaren aurrean Joan Perez Lilikoa agertu zen. Joan Pehartu zituen elizarako. Beraz, 2.167 marai hartu zi- rez Idiakaitz-Lilikoa aita zenaren oinordeko unibertsal
tuen Iñigo Ortizek. Ez zuten argizariagatik, kandelen- zenez gero, Debako Joan Matusinek aitari egindako 6
gatik edo beste ezergatik deskonturik egin.
dukateko zorra semeari ordaindu zion, eta honek ordainagiria eman zion (ikus [XVI. m. (53-VII) 9] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Alonso Salinas, Joan
Olazabal eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
- 1553-IX-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri(53-XI) 19] agiria).
bauaren aurrean Joan Perez Lilikoa agertu zen. Akoarretxeren jabe Joan Agirre Grazia Aurrekoetxearekin (Joan
Martinez Akoakoaren alabarekin) ezkondu zenean,
2.1.5. Joan Perez Lilikoaren tratu eta
ezkontza-kontratuan Joan Martinez Akoarretxekoari 65
agiriak
dukat agindu zizkion Joan Martinez Akoakoa gazteak.
2.1.5.1. Joan Perez Lilikoaren ordainagiriak
Egun hartan azken honek zorra ordaindu egin zion
- 1553-II-9an, Liliko burdinolan (Debako partean), Joan Martinez Akoarretxekoari, eta honen izenean
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu zi- Joan Perez Lilikoak ordainagiria eman zion.
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2.10. irudia. Lili eta
Lilibea.

Domenja Perezen ama Maria Joanez Zuatzolakoak
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Urbieta,
Frantzisko Enparan, Domingo Garratza eta Esteban utzitako ondasunetatik, honen senar Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa zenak (Domenjaren eta Joan Perez
Eztiola gaztea (ikus [XVI. m. (53-IX) 11] agiria).
Lilikaoren aitak) testamentuan Domenjari senipartea
- 1553-IX-17an, Zestoako errebalean, Esteban ez eta urrezko 120 florin agindu zizkion, eta horiez
Eztiola eskribauaren aurrean Joan Martinez Arretxe- gain beste 680 florin ere bai (guztira 800 florin).
koa eta Joan Perez Lilikoa elkartu ziren.
Domenja Perezen anaia Joan Perez Lilikoak beste
Joan Martinez Arretxekoak zioenez, bi egun lehe- 418 dukat agindu zizkion. Horrela Domenjak guztira
nago Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Pe- 1.000 dukat izango zituen dirutan. Horrez gain hauek
rez Lilikoak haren izenean 65 dukateko ordainagiria ere emango zizkion: landutako zilarrezko 6 marko, zilarrezko zinta, arreoa osatzeko 60 dukat, azpikogona
eman zion Joan Martinez Akoakoa gazteari.
morea bere belus beltzeko gerrikoaz, tafetazko gainJoan Martinez Arretxekoak onetsi eta berretsi egin jantzia eta beste zenbait arropa.
zuen ordainagiri hura, hau da, Joan Perez Lilikoak haJoan Perez Lilikoaren anaia Domingo Lili (edo
ren izenean emandakoa.
Idiakaitz) zenak ere Domenja arrebari 300 dukat aginLekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztio- du zizkion bere testamentuan.
la semea, San Joan Amilibia eta Joan Urbieta (ikus
Ondasun haiek denak dote gisa ekarri zituen Do[XVI. m. (53-IX) 13] agiria).
menja Perezek Domingo Amilibiarekin lehenago egin
- 1553-XI-5ean, Zestoako Lilin, Donostiako Migel zuen isilpeko ezkontzara. Domingo Amilibiak berriz,
Idiakaitz eta Zestoako Esteban Eztiola eskribauen au- ondasun haien ordainagiria eman zion emazteari,
rrean, hauek agertu ziren: batetik, Joan Perez Lilikoa baina ondasun haiek emateko Joan Perez Lilikoak
(edo Idiakaizkoa), eta, bestetik, Domingo Amilibia obligazio-agiria egin zion Domingo Amilibiari, dena
eskribaua (Domenja Perez Lilikoaren senarra eta Joan 1554. urteko iraileko San Migel egunean ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
Perezen koinatua).
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2.11. irudia. Lili
jauregia.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Murgia
- 1553-VII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriaita, Joan Murgia semea eta Sebastian Ezenarro (ikus bauaren bidez Joan Perez Lilikoak ahalordea eman
[XVI. m. (53-XI) 8] agiria).
zien Joan Ezenarrori eta Pedro Olaskoagari.
2.1.5.2. Joan Perez Lilikoaren ahalordeak

Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak (Joan Perez Lilikoaren aita zenak) errege-pribilegioa zuen Lasalde,
- 1553-III-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Gabiola eta Goiko plazako (Goikoleako?) burdinoleaurrean Joan Perez Lilikoa jauna eta Arroako Martin tan zenbait eskubide urtero kobratzeko. Joan Perez
semea aitaren oinordeko unibertsal zenez gero, 1552.
Erandio elkartu ziren.
urteari zegozkion 3.600 marai zeuzkan burdinola haieSan Joan Perezi anaia Domingo Perez Lilikoa Va- tan kobratzeko. Hain zuzen ahalordea zutenek burdinlentzian hil egin zitzaion, eta bera zen haren oinorde- ola haietako maizter, olagizon, mazolari, hornitzaile
koa. Beraz, Joan Perezek Martin Erandiori ahalordea eta abarri kobratuko zieten aipatutako kopurua.
eman zion, eta Valentzian (eta beste edozein lekutan)
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe apaiz lianaiaren testamentuak eta kodiziloak irekiarazi egingo zituen. Haiek eta utzi zituen arropa, diru eta gain- zentziatua, San Joan Idiakaitz batxilerra eta Martin
erako ondasun guztiak bereganatu eta ekarri egingo Indo gaztea (ikus [XVI. m. (53-VII) 7] agiria).
zituen. Auzitara jotzeko ahalmena zuen Martinek.
- 1553-VIII-7an, Liliko dorretxean, Zestoan, EsteMartin Erandiok ontzat hartuko zituen Domingo ban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Perez
zenak bere gaixoaldian, hiletetan eta testamentu-agin- Lilikoa agertu zen.
duz emandako limosnengatik edo beste edozergatik
egindako bidezko gastuak.
Lehenago, Joan Martinez Ibañetakoa eskribauaren
aurrean Arroako eliztarrek 20 dukat maileguz hartu
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Joanes Ga- zizkioten Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari (Joan
rratza apaiza, Joan Gorosarri eta Joan Fernandez Ola- Perez Lilikoaren aitari). Orduan Arroako eliztarrek
Debako apaizekin zuten auzirako diruak banatu zituzzabalgoa zirujaua (ikus [XVI. m. (53-III) 6] agiria).
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ten. Migel Etxeberriari eta Martin Ibarrolari eliztarrek faktore Jakobo Ipintza zestoarrak ordainketak egingo
emandako aginduaren arabera, bakoitzak 8,5 dukat zituen.
eman behar zizkioten Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aitari, eta 17 dukaten obligazio-agiria eman zioten.
Antso Andak ahalmena zuen Joan Perezen izenean
obligazio-agiriak egiteko. Truke-letrak ere igorri ahal
Obligazio-agiria egindakoak hauek ziren: Joan izango zituen, Jakobo Ipintzak Gaztelako erreinuetan
Domingez Areitzagakoa, Fernando Igartza, Joan Ar- 1.200 dukat adierazitako epeetan Joan Perezentzat
mendia, Joan Arbe eta Pedro Luberriaga.
kobra zitzan
Gero, ordea, Joan Igarategik, Esteban Arbek, Joan
Domingez Areitzagakoa semeak, Joan Igartzak eta
Joan Armendiak Joan Perez Lilikoa oinordekoari 17
dukateko obligazio-agiria eman zioten. Ondorioz,
Joan Perez Lilikoak obligazio-agiria eman ziotenei
ahalordea eman zien, 17 dukateko zorra Migeli eta
Martini kobra ziezaieten.

Lekuko hauek izan ziren Zestoako Joan Igartza maisua eta Martin Zubiaurre, eta Arroako Martin Erandio
(ikus [XVI. m. (53-XI) 3] agiria).
2.1.5.3. Joan Perez Lilikoaren kontratua eta
burdinoletako inbentarioa

- 1553-I-26an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola esLekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz batxi- kribauaren aurrean, Joan Perez Lilikoa nagusia eta
ler eta alkatea, Martin Gabiria eta Martin Zubiaurre Iñigo Goiatz olagizona elkartu ziren. Bertan zen Joan
(Joan Perez Lilikoaren morroia) (ikus [XVI. m. (53- Fernandez Arreitzakoa hauspagina ere.
VIII) 5] agiria).
Joan Fernandezek Liliko burdinolan (Olalden) eta
- 1553-XI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- olatxoan (Lilibean) zeuden hauspoak balioetsi egin
bauaren bidez Joan Perez Lilikoak ahalordea eman zituen. Errentan Iñigo Goiatzek hartu zituen, eta 42
zion Valentzian bizi zen Antso Anda merkatariari.
dukat balio zuten. Errenta aldia amaitzean Iñigok Joan
Perez nagusiari egoera onean itzuli beharko zizkion.
1.200 dukateko balioaz truke-letrak igorriko zi- Olaldeko burdinola eta Lilibeko olatxoa zeuzkan Iñituen Antsok Siziliako erreinura, eta han Joan Perezen gok errentan hartuta.

2.12. irudia. Liliko
Olalde.
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Lekuko San Joan Elgoibar eta Joan Martinez Arretxekoa izan ziren.
Ondoren, leku berean, Joan Perez Lilikoak ordainagiria eman zion Iñigo Goiatzi. 184 dukat ordainduko
zizkion Iñigok Debako Kontzejuari hartutako basoak
Joan Perezek eman zizkiolako.

bera; borra; mailua; balantza bere pisuekin; gakoa;
sutegi ondoko aparailuak; gabi-burua; biburdina; beste ingude bat; eta bahea.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Lizarrarats, Joan
Arano eta San Joan Elgoibar.

Nabarmendu beharra dago Liliko ola eta olatxoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez ordura arte Liliko jaunek kudeatu zutela, baina 1553.
Arreitzakoa, San Joan Elgoibar eta Martin Zubiaurre. urtean argi eta garbi dago ola eta olatxoa Iñigo Goiatz
olagizonari errentan emanda zeudela (ikus [XVI. m.
Jarraian, Liliko burdinolan zegoen erreminta eta (53-I) 21] agiria).
tresneriaren inbentarioa egin zuten. Hauek zeuden burdinolan: gabia, ingudea eta boga; sei palanka; agoaku- 2.1.6. Nikolas Martinez Egiakoaren
rrikak, kurrikak, borra, bi mailu; berokurrikak; bi tobe- agiriak
ra; pisua eta patroiak; “suara”; “asikurrikak”, dornua;
bi zigilu; gabi handi hautsia; ingude hautsia; kurriken - 1553-II-12an, Zestoan, Domingo Amilibia eskrieraztunak; “bergaola·, burdinazko bi gako; zurezko bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Iraetako
pala; bi bahe; gabi-errotilak; hauspoak; trabak; aldaba- Nikolas Martinez Egiakoa jauna eta bere fidatzaile
rra; burdinazko “peraikia”; eskutaileak; mailuak, etab. Joan Aizarnazabal, eta, bestetik, Maria Lopez Arbekoa (Joan Lopez Zelaikoaren alarguna).
Lekuko hauek izan ziren: Martin Azkue, Pedro
Olaskoaga eta San Joan Elgoibar.
Maria Lopezek Nikolasi maileguz 63 dukat eman
zizkion, eta Nikolasek eta fidatzaileak obligazio-agiria
Ondoren Lilibeko olatxoan zeuden erreminta eta eman zioten, zorra ordaintzeko konpromisoaz. Nikotresnen inbentarioa egin zuten. Hauek zeuden: gabia, las Martinezek Joan Aizarnazabal fidatzailea obligazio
ingudea eta boga; hauspoen errotila; bi kurrika; bi to- hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuen.

2.13. irudia. Iraetako
Granero.
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Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, eta
Zestoako Joan Ondalderi honen zorragatik ondaIraetako jaunaren Lope Fernandez Lukikoa? eta Joan sunak exekutatu egin zizkion, eta, auzian ordezka
Potzueta morroiak (ikus [XVI. m. (53-II) 5] agiria).
zezaten, ahalordea eman zien zenbaiti. Hauek ziren
ahalordea jasotakoak: Zestoako Joan Fernandez Ola- 1553-IV-4an, Zestoan, Domingo Amilibia eskri- zabalgoa mediku zirujaua, Azpeitiko Joan Fernandez
bauaren bidez Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Olazabalgoa, Pedro Fernandez Laspiurkoa eta hau bezala korrejimenduko beste sei prokuradoreri.
ahalordea eman zion emazte Maria Beltran Iraetari.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Iribarrena, Mateo
Emazteak ahalmena zuen senarraren izenean diruak, burdinak eta gauzak eskuratuz obligazio-agiriak Amilibia eta Nikolas Lizasoeta (ikus [XVI. m. (53-I)
16] agiria).
emateko, Nikolas senarraren ondasunak obligatuz.
- 1553-I-22an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriMaria Beltran emazteak zentsua sortu nahi zuenari
ere dirua hartu ahal izango zion, gero urtero zerga edo bauaren aurrean Maria Andres Armendia eta Maria
errenta ordaintzeko konpromisoaz. Orioko lurretan, Nikolas Zabala-Lasao bildu ziren.
Sarian, zeuzkan etxea, burdinola eta errota hipotekatu
ahal izango zituen horretarako.
Maria Andresen senar Andres Aranburu urruneko
lurraldetan zebilen, eta haur txikiak zituelako (zahaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri, rrena 4 urte bete gabea zen) haiek elikatzeko zorrak
Matin Zubiaurre eta Joanes Potzueta (ikus [XVI. m. egin zituen. Ondorioz, Aranburu etxea hartzekodunek
bereganatu zuten.
(53-IV) 2] agiria).
Estualdi hartan, azken urteetan Maria Nikolas Zabala-Lasaok lagundu zion, eta 40 dukat aurreratu zizkion Maria Andresi. Zor hura ordaintzeko lana eginda
ere, ez zukeen dirurik aurreztuko, haur txikiak zituelako. Beraz, Maria Andres Armendiak bere ezkontzaJoanes Potzueta apaiz zenak testamentuan adierazi ra ekarritako arreoa saldu zion Maria Nikolasi, goseak
zuenez, Nikolasi urrezko 2 koroa zor zizkion, baina bi ez hiltzearren.
koroa haiek Nikolas jaunak Paskualari eman zizkion.
Hauek ziren Maria Andresek 60 dukatean salduPaskualak zituen Joanesen oinordekoei kobratzeko
takoak: kutxa handi bat, oihalezko 2 soineko urdin,
eskubidea eta ahalordea.
kapa beltza, jantzitako 3 ohe berri, ohe-izarak, 3 maAgirian lekuko hauek izan ziren: Martin Arta- hai-zapi, 6 zoronga eta 4 txerri. Maria Nikolasek hanzubiaga, Tristan Etxeberria (Zumaiako Azkarateko txe ordaindu zion erosketa.
maizterra) eta Domingo Erretola (Nikolas Martinezen
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Fernanmorroia) (ikus [XVI. m. (53-IX) 8] agiria).
dez Olazabalgoa, Joan Iribarrena eta Mateo Amilibia
(ikus [XVI. m. (53-I) 18] agiria).
2.1.7. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren
- 1553-IX-8an, Iraetako presaren ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Nikolas Martinez
Egiakoa (Iraetako jauna) eta Paskuala Gorosarri aurkeztu ziren.

agiriak

- 1553-I-22an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao alarguna
aurkeztu zen.

- 1553-IV-26an, Lasaon, Martin Perez Eizagirrekoa
eskribauaren eta Zestoako alkate San Joan Idiakaitz
batxilerraren aurrean, Maria Nikolas Zabala-Lasao
(Martin Gartzia Lasaokoaren alarguna) aurkeztu zen.
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Hiru egun lehenago jakin zuen bere legezko seme
Maria Perezek 90 dukat jaso zituen Arroako BiDomingo Lasao Sevillan hil zela, eta han Meltxor zente Sorazuren eskutik, eta gainerakoa burdinatan
Portes eskribauaren bidez testamentua egin zuela, jaso zuen (1 kintal = 18,75 erreal).
Maria Nikolas ama oinordeko unibertsal izendatuz.
Lekuko hauek izan ziren: Bizente Sorazu, San Joan
Alkateraren aginpidea bitarteko izanik, Maria Elgoibar, Pedro Ipintza eta Martin Artazubiaga (ikus
Nikolasek onartu egin zuen semearen herentzia, baina [XVI. m. (53-II) 7] agiria).
inbentarioaren arabera, orduan semeak zein ondasun
eta non utzi zituen ez zekielako.
- 1553-II-19an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Pedro
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Ausoroetxea eta Joan Bengoetxea, eta, bestetik, MaFernandez Olazabalgoa batxilerra, Joan Igartza eta ria Perez Altzolaraskoa alarguna.
Esteban Edarritzaga, eta Azpeitiko Joan Lopez Alegikoa (ikus [XVI. m. (53-IV) 3] agiria).
Maria Perezek beste biei 1.200 karga ikatz egiteko
basoa eman zien (karga ikatza 36 maraian), eta Pedrok eta Joanek Maria Perezi 115 dukat eta 75 marai
2.1.8. Maria Perez Arronakoaren (edo
ordainduko zizkioten, hurrengo ekaineko San Joan
Altzolaraskoaren) tratu eta agiriak
egunetik urtebetera. Ikatzak Maria Perezen Altzolarats jauregiko burdinolan erabiliko ziren, Pedro Auso2.1.8.1. Maria Perezen obligazio-agiriak
roetxearekin egindako kontratuaren arabera.
- 1553-II-13an, Zestoako Enekosauztegin, Esteban
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: San
Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Arronakoa
(edo Altzolaraskoa) azaldu zen. Eibarko Bartolome Joan Idiakaitz, Mateo Etxabe eta Aiako Andres OrenIturritzari 80 kintal burdina pletinatan hurrengo mar- dain (ikus [XVI. m. (53-II) 11] agiria).
txoko Andre Mariaren egunean Beduan ordaintzeko
- 1553-X-29an, Altzolarasko dorretxean, Esteban
konpromisoa hartu zuen, eta obligazio-agiria eman
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: bazion, horrela zorraren zati bat ordaintzeko.

2.14. irudia. Altzolarats
jauregiaren aurriak.
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tetik Altzolarasko Maria Perez Arronakoa (San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna), eta,
bestetik, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alarguna.

gatik eta Aiako Andres fidatzaileagatik 20 dukat ordaindu zituen Joanes Ibañetak. Nikolasek, gainera,
maileguz 46 dukat eman zizkion Maria Perezi, Joan
Urdaneta eta Martin Egia fidatzaile izanik.

Maria Perezek Maria Otxoari maileguz 24 kintal
burdina pletinaren balioa hartu zion, eta zor hura MaEgun hartan Joan Perez Lilikoak 70 dukat eman zizria Perezek hurrengo Eguberrietan ordainduko zion kion Joanes apaizari, eta horrenbestez 105 dukateko
Maria Otxoari, Beduako portuan burdinak emanda.
zor osoa ordainduta geratu zen.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin
Lekuko San Joan Idiakaitz batxilerra, Domingo
Artazubiaga, Beltran Idiakaitz eta Esteban Sara (ikus Garratza eta Joan Perez Lilikoa izan ziren (ikus [XVI.
[XVI. m. (53-X) 8] agiria).
m. (53-II) 12] agiria).
- 1553-XI-5ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- 1553-VIII-21ean, Aizarnan, Esteban Eztiola esbauaren aurrean Altzolarats jauregiko Maria Perez Arro- kribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Lope
nakoa alarguna eta Pedro Ausoroetxea elkartu ziren.
Zelaiaren Maria Perez Zuubekoa alarguna, eta, bestetik, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren
Maria Perezek Pedrori maileguz 167,5 kintal bur- Altzolarasko Maria Perez Arronakoa alarguna.
dina pletinatan hartu zizkion, eta zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion, burdinak Maria
Maria Perez Zuubekoak ordainagiria eman zion
Perezek bere burdinolan Pedrori emanda.
Maria Perez Arronakoari, bi aldeek elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituztelako.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Aranguren,
Esteban Sara eta Joan? Aranguren (ikus [XVI. m. (53Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Aranburu,
XI) 7] agiria).
Esteban Edarritzaga eta Joan Bengoetxea (ikus [XVI.
m. (53-VIII) 8] agiria).
2.1.8.2. Maria Perezen ordainagiriak
- 1553-XI-3an, Zestoako errebalean, Esteban
- 1553-II-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: baaurrean Joanes Ibañeta apaiza eta Maria Perez Altzo- tetik, Arroako Bizente Sorazu, Eibarko Bartolome
laraskoa (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentzia- Iturritza merkatariaren faktore eta ordezkari gisa, eta,
bestetik, Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa
tuaren alarguna) agertu ziren.
alarguna.
Joanes Ibañeta apaizak Maria Perezi, 105 dukateko
Lehenago, eskribauaren aurrean, Bizentek Maria
zorra zatika ordaindu ziolako, ordainagiria eman zion.
Perezi maileguz 50 kintal burdina pletinatan eman
Maria Perezek Aizarnako elizako Altzolaraskoen zizkion, eta egun hartan Maria Perezek burdinak orkaperako lanengatik 29 dukateko zorra egin zion daindu egin zizkion Bizenteri. Ondorioz, Bizente SoJoanesi, eta beste 6 dukatekoa ere bai, maileguz hartu razuk ordainagiria eman zion Maria Perezi.
zizkiolako. Zorraren zati hau kintal burdinak emanda
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Zugasordaindu zion.
ti eta Zestoako Martin Acosta, Joan Ganbara eta
Bestalde, Maiaga baserrirako Iraetako Nikolas Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (53-XI) 3]
Martinez Egiakoari teila hartu zion, eta Maria Perez- agiria).
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2.15. irudia. Aizarnako
elizako altzolarastarren
kaperaren kanpoko
aldea.

- 1553-XII-19n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- eman zizkion Joan Bikendiri sei urterako. Errenta albauaren aurrean Bizente Ezenarro eta Altzolarats jau- dia hurrengo Domu Santu egunean hasiko zen.
regiko Maria Perez Arronakoa elkartu ziren. Maria
Maizterrak urtero errenta gisa soroetan bildutako
Perez, hain zuzen, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
laborearen laurdena emango zion Maria Perezi; baita
lizentziatuaren alarguna zen.
Irulagarren lortutako uztaren laurdena ere. Irulagarren
Lehenago, Domingo Amilibia eskribauaren au- luberria egingo zuen maizterrak, eta nagusiak hesiak
rrean Maria Perezek 20 dukateko zorra egin zion Bi- ipiniko zituen. Luberria egitean, hasieran, Maria Pezenteri. Joandako udan Maria Perezek 8 dukat ordain- rezek langileei sagardoa emango zien.
du zizkion, eta egun hartan beste 12 dukatak.
Maizterrak Eguberrietan bi kapoi emango zizkion
Ondorioz, Bizente Ezenarrok ordainagiria eman urtero Maria Perezi, eta udan bina librako sei gazta
zion Maria Perezi, lekuko hauek izanik: Joan Ariz- ala sei gaztanbera (bata ala bestea).
mendi, Grazian Ezenarro eta Joanes Arzallus (ikus
Bertako sagasti, gaztainadi eta intxaurdietako frui[XVI. m. (53-XII) 8] agiria).
tuak erdi bana izango ziren. Joan Bikendik hartu eta
pilatu ondoren, dei egingo zion nagusiari, bere erdia
2.1.8.3. Aiako Erretzabal baserriaren errentaeraman zezan. Joan Bikendik sagarrondoak urtean bikontratua
tan aitzurtu eta bi urtetik behin simaurtuko zituen.
- 1553-X-28an, Altzolarasko dorretxean, Esteban
Maizterrak nagusiarekin erdi bana haziko zituen
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Altzolarasko Maria Perez Arronakoa (San Joan behiak, ardiak, ahuntzak eta txerriak. Ondo zainduko
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna), eta, zituen Joanek, eta abereren bat galtzen zenean, galeraren seinale garbia aurkeztu beharko zuen.
bestetik, Joan Bikendi maizterra.
Maria Perezek emandako soro-itxiturak eta heMaria Perez nagusiak Altzolarasko Erretzabal baserria bere ondasunekin eta Irulagarko lurrak errentan siak egoera onean utzi beharko zituen Joanek errenta
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aldiaren amaieran. Irulagarko hesiak Maria Perezek Sustraiagako maizterra) eta Andres Orendain (Maiaipiniko zituen hasieran, eta gero, behar zenean, maiz- gako maizterra).
terrak konponduko zituen.
Azpimarratu beharra dago kontratu hau, besteak
Erretzabalgo etxea berria zen, baina errenta aldian, beste, Maria Perez Arronakoa alargunak berak sinatu
behar zenean, maizterrak egingo zuen erreteila, horre- zuela, eta garai hartan sinatzen zekiten emakumeak
tarako nagusiak teila, lata eta iltzea emanda.
oso gutxi zirela (ikus [XVI. m. (53-X) 7] agiria).
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi al- 2.1.9. Domingo Arretxe-Etxenagusia
deek elkarri beren asmoen berri emango zioten, base- hargin-maisuaren tratu eta agiriak
rrian jarraitzeko ala baserria uzteko.
- 1553-I-1ean, Arroako elizan, bertako eliztarrak bilAltzolarats dorretxeko beste baserrietako maizte- du ziren. Aurreko urtean, 1552-III-20an, kontratua
rrek bezala, txanda zegokionean Joan Bikendik haur egin zuten bertako Domingo Arretxe-Etxenagusia
bat elikatzeko adina esne ekarriko zuen Altzolaratsa. hargin-maisuarekin, elizaren horma txarrak bota eta
berriak eraiki zitzan (ikus [XVI. m. (52-III) 2] agiria)
Joan Bikendik haritzak ez zituen hagaz joko ezkurra biltzeko. Altzolarats jauregiko basoetan beste
1553. urteko lehen egunean Esteban Eztiola eskrimaizterrek bezala baliatuko zen ezkurraz.
bauaren aurrean bildu zirenak hauek izan ziren: Joan
Sorazu bikarioa, Joan Areitzaga gaztea (Joan Perez
Joan Bikendik ezingo zituen idiekin garraio-lanak Areitzagakoa aitaren ordezko eliz administratzailea),
lanbidez egin. Noizbehinka premia zuenen bati egingo Joan Oliden (hau ere administratzailea), Nikolas Marzion garraio-lana, eta Maria Perezek eskatutakoan ere bai, tinez Egiakoa (Iraetako jauna), Anton Olea, Monjon
honek hari otordua emanda (baina jornalik kobratu gabe). Agote, Joan Otalora, Martin Akertza, Joan Arbe, Joan
Errementari, Esteban Arbe, Joan Etxenagusia, FernanErrentamendu-kontratuan lekuko hauek izan zi- do Sorazabal, Joan Oliden (Akertzakoa), Domingo
ren: Martin Artazubiaga, Joan Ezenarro (Altzolarasko Arretxe-Etxenagusia, Domingo Ariztondo, Joan La-

2.16. irudia. Aiako
Erretzabal baserria.
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eliztarrek bi heren ordainduko zizkioten berehala.
Joanes Sorazu bikarioa arduratuko zen Iruñeko apezpikuak eta bikario nagusiak kontratua onar zezaten.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Debako Joan Zigaran eta Gartzia Arteaga apaiza, Iraetako Nikolas
Martinez Egiakoa eta Domingo Arretxe (Domingo
Arretxe-Etxenagusiaren semea) (ikus [XVI. m. (53-I)
1] agiria).
- 1553-I-1ean, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Domingo Arretxe-Etxenagusia
hargin-maisua eta Pierres Arizpe bahegilea elkartu
ziren.
Pierresek Domingori lehenago zorra egin zion, eta
egun hartan zati bat (4 dukatekoa) ordaindu zion. Domingok 4 dukat haien ordainagiria eman zion.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Zigaran, Gartzia
Arteaga apaiza eta Joan Domingez Areitzagakoa (ikus
[XVI. m. (53-I) 2] agiria).
- 1553-II-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Debako
Joan Zinkunegi, eta, bestetik, Arroako Domingo
rretxe, Andres Errementari, Joan Domingez Areitza- Arretxe-Etxenagusia.
gakoa, San Joan Arbe, Joan Anton Ermua, Joan ArDomingok Joani zaldia saldu zion, eta prezioaren
mendia, Domingo Armendia, Ramos Edarritzaga, Joan
Olea, Kristobal Artzubiaga, Domingo Amilibia hargi- azken 2 dukatak kobratzea falta zitzaion. Horretarako
na, Martin Erandio, Petri Bastida, Esteban Luberriaga obligazio-agiria eman zion Joanek Domingori, hueta hainbat emakume alargun, ezkondu eta ezkongabe. rrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Eliztar guztiek onartu zuten aurreko urtean DominLekuko hauek izan ziren: Debako Joan Zubeltzu
go Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuarekin egindako
“Ezkerra”, Migel Legarrola eta Martin Urbieta, eta
kontratua baliorik gabe uztea.
Zestoako Fortun Iraeta (ikus [XVI. m. (53-II) 8] agiBeste kontratu bat egin zuten, eta eliztarrek Domin- ria).
gori elizan behar zituen materialak emango zizkioten.
- 1553-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriDomingok karea egin beharko zuen karobian, eta 36
librako anega kargagatik 7 marai ordainduko zizkioten. bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako
Joan Zugasti, Zestoako Domingo Arrona adingabeaDomingok eraikitako hormak bi adituk (alde ren tutore gisa, eta, bestetik, Arroako Domingo Arrebakoitzak berea izendatuta) balioetsiko zituzten, eta txe-Etxenagusia hargin-maisua.
2.17. irudia. Arretxeko portalea.
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Domingo Arrona adingabea, hain zuzen, aita Domingo Arrona zenaren eta ama Ana Altzolarats alargunaren semea zen. Domingo aita zenak Zestoako
hiribilduan orubea zeukan, eta han hargin-maisuak
harrizko hormak eraikiko zituen. Orubearen ondoan
Jakobo Ipintzak bere orubea zeukan.
Domingo hargin-maisuak zabalean kanaren hiru
laurden zituen harrizko horma eraikiko zuen, Arretxeazpi ondoko harresitik hasita, eta handik etxearen
aurreko alderaino luzatuko zen. Harriak mailuz jo
eta finduta leihoa egingo zuen horman, Maria Otxoa
Akertzakoak bere etxean zeukan bezalakoa.

Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Esteban
Eztiola semea, Grazian Ezenarro eta Domingo Urbieta apaiza (ikus [XVI. m. (53-X) 9] agiria).

2.1.10. Maria Otxoa Akertzakoaren tratu
eta agiriak
- 1553-IX-24an Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Akoa eta Maria Otxoa Akertzakoa
elkartu ziren.
Maria Otxoak Pedrori obligazio-agiria eman zion, maileguz hartutako 12 kintal burdina pletina hurrengo Domu
Santu egunean Beduan emateko konpromisoa hartuz.

Hormen aurreko aldearen, izkinen eta gainerakoaren
ezaugarriak ere zehaztu zituzten. Gero adituek balioetsi
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
egingo zuten Domingo Arretxe-Etxenagusiak egindako Joan Olazabal eta Arroako Martin Akertza gaztea
lana. Ordainketak honela egingo zizkioten: 5 dukat hu- (ikus [XVI. m. (53-IX) 20] agiria).
rrengo zaldun-inaute egunean, eta handik aurrera urtero 10 dukat, zor osoa ordaindu arte.
- 1553-IX-24an Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Agote eta ZesLanak berehala hasi eta etenik gabe egingo ziren, toako Maria Otxoa Akertzakoa elkartu ziren.
hurrengo apirilaren amaierarako. Joan Zugastik hipotekatu egin zuen Etxeandia baserria, Domingo harginJoanek Maria Otxoari maileguz 12 kintal burdina
maisuari dena ordaindu arte. Gainera, fidatzaile gisa pletinatan hartu zizkion, eta obligazio-agiria eman
Ana Altzolarats (Domingo Arrona zenaren alarguna) zion hurrengo Domu Santu egunean Beduan burdinak
aurkeztu zuen.
emanda zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.

2.18. irudia.
Agotegoikoa baserria.

- 41 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Akertza hoak, gapirioak, “uskerrikoak” eta gainerako osagaztea, Pedro Akoa eta Joan Olazabal (ikus [VI. m. gaiak plano bidez zehaztuko zizkioten Joan Zabalari.
(53-IX) 21] agiria).
Etxea teilaz estalita emango zien errezildarrak
- 1553-XI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joan Zugastiri eta Ana Baltzolari, baina hauek hornibauaren bidez, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak tuko zizkioten teilak, latak eta iltzeak.
(Frantzisko Olazabalen alargunak), ordainagiria egin
zuen.
Basoan Joan Zabalak zuhaitzak hil hartako ilbeheran
moztuko zituen, eta hurrengo Eguberrietarako arbastaLehenago Maria Otxoak, bere seme adingabeen ize- tuta prest edukiko zituen. Anaren eta Joan Zugastiren
nean, zentsua sortu zien Azpeitiko Joan Akotegi, Do- kontu izango zen zurak orube ondoraino garraiatzea.
mingo Egibar, Pedro Zabala eta Domingo Errekarteri.
Hurrengo maiatzaren amaieraraiko zurak garraiaHauek azaroaren 16an urtero eman beharreko tuta egongo ziren, eta San Migel egunerako lanak
urrezko 2 koroako zerga Domingo Arriaran apaizaren amaituta edukiko zituen Joan Zugastik.
bidez ordaindu zioten Maria Otxoari, eta honek ordainagiria ema zien.
Ondoren alde bakoitzak bere aditua izendatuko
zuen Joan Zabalak egindako lanak balioesteko, eta bi
Lekuko hauek izan ziren: Alonso Salinas apaiza, adituak ados ez bazeuden, hirugarren aditua izendatu
Martin Akoa eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. ahal izango zuten.
m. (53-XI) 23] agiria).
Joan Zabalari ordainketak honela egingo zizkioten:
30 dukat hurrengo zaldun-inaute egunean, eta handik
2.1.11. Joan Zugastiren tratu eta agiriak
urtebetera, kobratzeko geratzen zenaren erdia, eta bi
urtera azken zatia.
2.1.11.1. Domingo Arrona adingabearen etxea
konpontzeko kontratua
Joan Zabalari ohe batzuk utziko zizkioten hiribil- 1553-XI-13an, Zestoako errebalean, Esteban Eztio- duan eta basoan, bere langileekin lanean ari zirenean
la eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, erabil zitzan.
Arroako Joan Zugasti (Domingo Arrona adingabearen
Lekuko hauek izan ziren: Errezilgo Joan Basatutore gisa) eta Ana Baltzola (Domingo Arrona aita
zenaren alarguna eta adingabearen ama), eta, bestetik, be eta Zestoako Joan Ganbara eta Grazian Ezenarro
Errezilgo unibertsitateko Joan Zabala zurgin-maisua. (ikus [XVI. m. (53-XI) 16] agiria).
- 1553-XI-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Zugastik eta Ana Baltzolak Zestoako hiribilduan adingabearen Domingo Arrona aita zenaren bauaren bidez Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak
erretako etxearen orubean etxe berria eraikitzeko tra- ahalordea eman zion Zestoako Joan Ibañez Zubiautua egin zuten Joan Zabalarekin. Orubea Lizarrarats rrekoari.
aldera zegoen, eta mugakide zituen Jakobo Ipintzaren
Joan Zabalak kontratua zuen Domingo Arrona
orubea eta Esteban Akertza zenaren orubea.
adingabearen etxea Zestoako hiribilduan eraikitzeko,
Etxe berriak izango zituen harrizko eta adreiluzko eta Zestoako Joan Egaña zurginarekin auzia izatea eshormak, bi solairuak eta hirugarrenerako frontalak, pero zuen. Joan Ibañezek ordezkatuko zuen errezildazutabe eta habeen neurriak, aldamioak, ate eta lei- rra auzi hartan eta egon zitezkeen besteetan.
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2.19. irudia. Arroako
Zugastiaundi.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Joanes Garratza eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (53-XI) 20] agiria).

tzolak bere seme adingabeaz zuen ardura utzi egin nahi
zuen, eta senide hurbilena zelako, Arroako Joan Zugastiri
zegokion seme adingabearen tutore izatea.

2.1.11.2. Domingo Arronaren tutore-izendapena
eta gainerako agiriak

Ondorioz, korrejidorearen aurrean Joan Zugastik
zin egin zuen tutore-lanak zintzo eta behar bezala
beteko zituela. Gainera, fidatzaile hauek aurkeztu zi- 1553-I-1ean, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola es- tuen: Domingo Amilibia, Pedro Martinez Altzolaraskribauaren aurrean Joan Zugasti eta Petri Bastida koa eta Martin Perez Artzubiagakoa. Domingo Arroelkartu ziren. Petrik Joani egun hartara arte izandako na adingabeari Joan Zugastiren erruz kalterik sortzen
tratuen kontuak egin zituzten, eta Petrik baserria- bazitzaion, honek ordainduko zion.
ren eta ganaduen errentamenduak eta gainerako zor
guztiak ordaindu zizkion.
Joan Zugastik konpromisoa hartu zuen bere fidatzaileak obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
Beraz, Joanek Petriri ordainagiria eman zion, lekuko honako hauek izanik: Joanes Sorazu bikarioa,
Ondoren korrejidoreak, bere epaile-aginpidea eraJoan Domingez Areitzagakoa eta Joan Armendia biliz, Joan Zugasti Domingo Arronaren tutore izenda(ikus [XVI. m. (53-I) 3] agiria).
tu zuen, eta ahalordea eman zion, adingabea eta bere
ondasunak behar bezala kudea zitzan.
- 1553-X-11n, Azpeitian, Fernando Bezerra korrejidorearen eta korrejimenduko Joan Beltran SeguroLekuko hauek izan ziren: Andres Martinez Arozlaren (Frantzisko Idiakaitzen ordezkoaren) aurrean, tegikoa, Martin Martinez Jauregikoa eta Joanes LerAna Baltzola agertu zen.
txundi (ikus [XVI. m. (53-X) 5] agiria).
Ana Baltzola zestoarra Domingo Perez Arronakoaren
- 1553-XI-25ean, Arroan, Esteban Eztiola eskrialarguna zen, eta hiru urteko Domingo Arrona semea bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Joan Zuzuen. Aiako Joan Lopez Oribarkoaren eskariz, Ana Bal- gasti, Domingo Arrona adingabearen tutore gisa, eta,
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- 1553-XI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Zugasti agertu zen,
Domingo Arrona adingabearen tutore gisa. Domingo
adingabea, hain zuzen, Domingo Arrona zenaren eta
Ana Baltzola alargunaren semea zen.
Joan Zugastik ahalordea eman zien Zestoako Grazian Ezenarrori, Joan Ganbarari eta Pedro Akoari,
Joan Zugastik eta Domingo adingabeak zituzten
auzietan ordezka zitzaten.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
Alonso Salinas eta Joan Gorosarri (ikus [XVI. m. (53XI) 36] agiria).
2.1.11.3. Domingo Arrona aita zenaren kontuen
txostena

2.20. irudia. Txiriboganagusi.

- 1553-XI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta Pedro Altzolarats alkatearen aurrean, hauek
elkartu ziren: batetik, Domingo Arrona adingabearen
tutore Joan Zugasti, eta, bestetik, Aizarnako elizako
erretore Pedro Arretxe lizentziatua.

Domingo adingabea Domingo Arrona zenaren eta
bestetik, Katalina Txiriboga (izen bereko Katalina
Ana Baltzola alargunaren semea zen, eta Pedro ArreTxiribogaren iloba).
txe Domingo zenaren testamentu-betearazlea. Pedro
Domingo Arrona adingabea Ana Baltzolaren eta Arretxek, zin eginda, testamentua betez egindako
Domingo Arrona zenaren semea zen. Joan Zugastik, kobrantzen eta ordainketen txostena aurkeztu zuen.
adingabearen izenean, Txiriboga etxea bere errota eta Hauek ziren zordunei kobratutako kopuruak:
ondasunekin urtebeterako errentan eman zion Katali- Arroako Julian Otalorari eta emazte Ana Kortanari. Errenta aldia egun hartantxe hasi zen.
zarri, 90 dukat, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez
Katalinak errenta gisa 7 dukat ordainduko zizkion Joa- Etxeandiaren gainean egindako zentsuagatik.
ni, eta Eguberrietan kapoi parea ere bai. Katalinak erro- Esteban Eztiola eskribauaren bidez Domingo
tako ubide eta aldaparoak garbitu egingo zituen, bertatik
loiha, egurrak, harriak, etab. kenduta. Errotak eta etxea Arronaren Atristaingo lurra hipotekatuz egindako
ere ongi konponduko zituen. Gapirio berria, lata eta teila- obligazioagatik, 20 kintal burdina pletinatan.
rekin erreteila egingo zuen, itoginik egon ez zedin.
- Joan Perez Lilikoak emandako 15 kintal burdina,
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Iraetako Arretxeazpiko sagastia hipotekatuz egindako obligaNikolas Martinez Egiakoa jauna, Arroako Joan Sora- zio-agiriaren arabera.
zu bikarioa eta Martin Akertza (aita) (ikus [XVI. m.
- Aiako Beogaraten Zarauzko Tristan Segurolari
(53-XI) 31] agiria).
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saldutako 200 karga ikatzengatik, 16 dukat.
Kobraturikoa guztira 106 dukat eta 35 kintal burdina ziren.
Hauek ziren Pedro Arretxek, Domingo Arronaren
testamentua betez, egindako ordainketak:
- Arroako Julian Otalorari eta Ana Kortazar emazteari, 10 dukat, Arroako Etxeandia konpontzeko.
- Arroako Grazia Kortazar alargunari, 6 dukat.
- Joan Otxoa Urangakoaren faktore Frantzisko
Urangari, 15 dukat.
- Bernedoko Joan Molbiedrori, 20 dukat.
- Andres Olaberria merioordeari, 24 erreal.
- Joanes Ibañetari, Joanes Garratzari, Domingo
Urbietari, Domingo Arriarani eta Martin apaizari, 6
dukat eta 6 erreal.

2.21. irudia. Zestoako Arretxe.

- Martin Arano “Motza”ri, 6 dukat.

- Esteban Eztiola eskribauari agiriak egiteagatik 12
erreal.

- Pedro Arretxek berak emandako mezengatik,
- Elkanoko Maria Akertza alargunari, 6 dukat (Za- 6.000 marai.
rauzko Beltran Mendia eskribauaren ordainagiria
zuen).
Txostena aurkeztean lekuko zestoar hauek izan
ziren: Pedro Altzolarats alkatea, Domingo Amilibia,
- Blas Artazubiagari, egindako agiriengatik, 5 Pedro Akoa eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (53-XI)
22] agiria).
erreal.
- Joan Perez Lilikoak emandako burdinak Iraetara 2.1.12. San Joan Idiakaitz batxilerraren
tratu eta agiriak
garraiatzeagatik, 4 erreal.
- Frantzisko Urangaren agiriagatik, 2 erreal.

2.1.12.1. San Joan Idiakaitzen Etxeberriko
errenta-kontratua

- Domingo Arronaren testamentuaren kopiagatik,
- 1553-IX-17an, Zestoako Enekosauztegin, Esteban
6 erreal.
Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: ba- Sasiolako komentuko fraideei, 50 erreal mezen- tetik, San Joan Idiakaitz batxilerra eta bere emazte
Katalina Etxeberria, eta, bestetik, Joanes Azpiazu.
gatik.
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Batxilerrak eta emazteak Aizarnako beren EtxebeMaizterrak sagarrondoak urtean bitan aitzurtuko
rri baserria eta bertako ondasunak (basoak izan ezik) zituen, eta bi urtetik behin simaurtuko zituen.
errentan 7 urterako eman zizkioten Joanes Azpiazu
maizterrari. Errenta aldia 1554. urteko iraileko San
Etxeberriko basoak nagusiarentzat geratu ziren,
Migel egunean hasiko zen.
eta Joanesek ezingo zuen adarrik edo enborrik moztu.
Maizterrak nagusiei urtero, uztan jasotako gari eta
Bi aldeek elkarri, errenta aldia amaitu baino urtegainerako laboreen laurdena emango zien. Gainera bete lehenago, beren asmoen berri emango zioten, baSanto Tomas egunean urtero kapoi parea eta 6 libra serria uzteko ala bertan jarraitzeko.
gazta emango zizkien.
Joanesek Etxeberriko soro bat prest utziko zien naJoanesek baserrian behiak, txerriak, ardiak, ahun- gusiei, bertan urtero anega erdi bat linazi ereiteko.
tzak, erlauntzak, etab. nagusiekin erdi bana haziko
zituen. Ondo zainduko zituen, eta galtzen zen ganaBatxilerrak nahi zuenean basoetan zauhaitzak leduaren seinalea ekarri beharko zuen. Batxilerrak idi patu, moztu, txertatu, etab. egingo zituen.
parea, 30 ardi eta bi behi txahalekin emango zizkion
Joanesi, eta honek Etxeberrira joandakoan, 30 ahuntz
Nagusiek “lanberri” edo luberriak egiten bazituzekarriko zituen. Bakoitzak ipinitako ganaduak ba- ten, edo sagarrondoak aldatzen bazituzten, Joanes Azlioetsi eta zegokionak diferentzia ordaindu egingo piazuk lagundu egingo zien.
zuen, dirua emanda edo ganaduen etekinetatik.
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziJoanesek Etxeberrin ezingo zuen beste ganadurik ren: Domingo Garratza, Joan Ipintza eta Pedro Ipintza
eduki, San Joan Idiakaitzek eta emazteak beren er- (ikus [XVI. m. (53-IX) 12] agiria).
dia eduki gabe. Idi parearekin garraio-lanak egiteko
arauak ere finkatu zituzten. Batxilerrak txerrama txe- 2.1.12.2. San Joan Idiakaitzek Martin
rrikumeekin ere emango zion Joanesi.
Lizarraratsekin sortutako zentsua
Gaztaina, sagarra, intxaurra eta gainerako fruituak
ere erdi bana izango ziren, Joanesek bildu eta pilatu
ondoren. Haritzak ez zituen hagaz joko, haritzentzat
kaltegarria zelako.

- 1553-XI-5ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, San Joan
Idiakaitz batxilerra eta bere emazte Katalina Etxeberria, eta, bestetik, Joan Perez Lilikoa Martin Lizarrarats adingabearen tutore gisa.

Soroetako hesi eta itxiturak egoera onean utziko
zituen maizterrak errenta aldiaren amaieran. Joanesek
Martin Lizarrarats adingabea, hain zuzen, Martin
urtero egingo zuen laborea (garia, artatxikia, etab.) Lizarrarats zenaren eta Maria Zubeltzuren semea zen.
Etxeberriko soroetan, eta egiten ez bazuen, eginda
bezala bere laurdena ordaindu beharko zuen.
Joan Perezek Martin adingabearen izenean, 100
dukat (1 dukat = 375 marai izanik) eman zizkien San
Errenta aldiko azken urtean maizterrak bertan Joan batxilerrari eta emazte Katalinari, eta horreutziko zituen gari-lasto guztia eta artatxiki-lastoaren la betiko zentsua sortu zuten, urtero 5 dukat (% 5)
erdia.
Domu Santu egunean zerga edo errenta gisa Martini (edo tutoreari) emateko obligazioaz. Lehen orEtxeberriko baserriari erreteila Joanesek egingo dainketa 1554. urteko Domu Santu egunean egingo
zion, baina nagusiak teila, lata eta iltzea emanda.
zuten.
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2.22. irudia. Lizarrarats
etxea.

Betiko zentsu hura bermatzeko, hipotekaturik geratu zien batxilerrak eta emazteak zuten Aizarnako
Etxeberri baserria bere lur, soro, sagasti eta gainerako
ondasun guztiekin. Urteroko 5 dukateko zerga batxilerrak eta emazteak (edo ondorengoek) Martin Lizarraratsi, tutoreari edo hauen ondorengoei ordainduko
zieten.

lehentasuna izango zuten 30 eguneko epean. Beste
norbaiti salduz gero, zentsuko 5 dukatak ordaindu beharko lituzke erosleak.
Delako ondasunak osorik eta zatitu gabe pasako lirateke oinordekoaren eskuetara, batxilerra eta emaztea
hiltzen zirenean, urtero zerga ordaintzeko obligazioaz.

San Joan Idiakaitzek, Katalina emazteak edo hauen
Aipatutako Etxeberri baserriaz gain, Aizarnako
Aranobaso eta Errezilgo Antxiturbigoikoa eta Antxi- ondorengoek Martini, Joan Perezi edo ondorengoei
turbibekoa baserriak ere hipotekaturik geratu ziren, 100 dukat ordainduko balie, zentsua guztiz baliogabetuta geratuko litzateke. 50 dukat ordainduta, zentsuazentsuaren berme eta segurtasun gisa.
ren erdia baliogabetzeko aukera ere izango zuten, baiBi urtez jarraian batxilerrak (edo ondorengoek) na beste kopururik ez zen onartuko baliogabetzeko.
urteko zerga ordaintzen ez bazuten, aipatutako ondaBatxilerrak eta emazteak bermeak eskaini zituzten
sunak konfiskatuta geratuko ziren. Martinek edo tutoreak (edo ondorengoek) aukeratuko zuten ondasunak betiko zentsu hura segurtatzeko, eta fidatzaile gisa
bereganatzea, edo uztea eta ondasunak exekutatuta Joan Lizaso aurkeztu zuten. Honek onartu egin zuen
fidatzaile izatea.
zerga kobratzea.
Katalina Etxeberriak, emakume ezkondua zelako,
San Joan Idiakaitzek eta emazteak aipaturiko ondasunak egoera onean mantenduko zituzten, eta ez- zin egin zuen zentsua sortzeko agirian agindutakoa
beharren bat gertatuz gero ere, zerga osoa ordainduko bete egingo zuela.
zuten urtero.
Lekuko hauek izan ziren: Errezilgo Antxiturbiko
Aipaturiko ondasunak saltzera jartzen baziren, maizter Joan Aranburu eta izen-deitura bereko semea
Martin Lizarraratsek (edo ondorengoek) erosteko eta Joanes Arzallus, eta Aizarnako Joan Azkue.
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2.23. irudia.
Urdanetako Maiaga.

Jarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, San Joan Idiakaitz batxilerrak eta Katalina
Etxeberria emazteak, konpromisoa hartu zuten Joan Lizaso fidatzailea zentsu eta zerga haietatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (53-XI) 6] agiria).

2.1.13. Joan Zigaranen tratu eta agiriak
2.1.13.1. Maria Perez Arronakoarekin sortutako
zentsua
- 1553-VIII-21ean, Zestoako Altzolarasko dorretxean,
Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek bildu
ziren: batetik, bertako jabe Maria Perez Arronakoa
alarguna, eta, bestetik, Debako Joan Zigaran (Iraetako
olagizona).

Maria Perez Arronakoak (edo ondorengoak) aukera izango zuen nahi zuenean 300 dukat Joan Zigarani
(edo ondorengoari) ordaindu eta zentsu hura baliogabetzeko. 150 dukat ordainduta zentsuaren erdia baliogabetzeko aukera ere izango zuen. Horrela, hipotekaturiko baserriak (edo ondasun haien erdia) libre
geratuko ziren.
Hipotekatutako baserriak eta beren ondasunak
hondatu eta galtzen baziren ere, Joan Zigaranek (edo
ondorengoak) ezingo zuen Maria Perez (edo ondorengoa) 300 dukat ordaintzera behartu.

Maria Perezek zerga edo errenta bere epean ordaintzen ez bazuen, Joan Zigaranek hipotekatutako
ondasunak exekutatu eta kobratu ahal izango zuen.
Joan Zigaranek nahiago izanez gero, Urdaneta eta
Joan Zigaranek Maria Perezi 300 dukat eman ziz- Maiagako maizterrei baserrietako errenta kobratu
kion, eta betiko zentsua sortu zuten, Maria Perezek (eta ahal izango zien.
ondorengoak) Joan Zigarani (edo ondorengoari) urtero
Maria Perezek (edo ondorengoak) ezingo zituen Ur18 dukateko (edo % 6ko) zerga edo errenta ordaintzeko obligazioa izanik. Lehen errenta edo zerga 1554ko daneta eta Maiaga baserriak saldu. 18 dukateko errenta
ondoz ondoko hiru urtetan ordaintzen ez bazuen, Joan
abuztuaren 21ean ordainduko zuen Maria Perezek.
Zigaranek bi baserriak beretzat hartu ahal izango zituen.
Zentsua sortzean Maria Perezek hipotekatu egin
Maria Perezek (edo ondorengoak) bi baserriak salzituen Aiako bere Urdaneta eta Maiaga izeneko basegai ipintzen bazituen, 9 eguneko epean Joan Zigaranrriak, bere lur eta ondasun guztiekin.
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ek (edo ondorengoak) erosteko lehentasuna izango
zuen. Maria Perez Arronakoak baserriak eta ondasunak ondo zainduta eta konponduta edukiko zituen.

ordea zuten prokuradoreak: Joan Otxoa Urkizukoa,
Joan Cortiguera, Joan Olaberria, Frantzisko Antezana
eta Gregorio Oviedo.

Maria Perezek, zentsua segurtatzeko, bere fidatzaileak aurkeztu zituen: Zestoako Pedro Ausoroetxea eta
Arroako Joan Zugasti. Gainera hirurek zin egin zuten
zentsu-kontratu hartan agindutakoa bete egingo zutela. Maria Perezek konpromisoa hartu zuen bere bi
fidatzaileak obligazio hartatik onik eta kalterik gabe
ateratzeko.

Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza,
Alonso Salinas apaiza, eta Joan Gorosarri (ikus [XVI.
m. (53-II) 14] agiria).
- 1553-III-9an, Arroako eliz atarian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik
Debako Joan Zigaran, eta, bestetik, Arroako Fernando
Sorazabal.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Beltran Idiakaitz,
Domingo Legarda eta Joan Etorraetxea (ikus [XVI.
Joanek Fernandori ordainagiria eman zion Debako
m. (53-VIII) 9] agiria).
herri-basoetan zegokion zatia Fernandok ordaindu
egin ziolako. Fernandok ere Joan Zigarani ordaina2.1.13.2. Joan Zigaranen ahalorde eta
giria eman zion, Siosegiko baso-zatiak balio zuena
ordainagiriak
ordaindu egin ziolako.
- 1553-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaOrdainagirietan lekuko hauek izan ziren: Gartzia
ren aurrean, Debako Joan Zigaran aurkeztu zen. Joa- Arteaga eta Joan Sorazu apaizak, eta Joan Zugasti
nek auzia zuen Debako Maria Kortzar adingabearekin (ikus [XVI. m. (53-III) 4] agiria).
eta bere administratzailearekin.
- 1553-VII-9an, Arroako San Esteban elizan, EsteAuzian ordura arte Joanen prokuradoreek egin- ban Eztiola eskribauaren aurrean Debako Joan Zigadakoa ontzat hartuz, ahalordea eman zien Valladolid- ran, Iraetako burdinolako olagizona, agertu zen. Ahalko Kantzelaritzako prokuradoreei. Hauek ziren ahal- ordea eman zion Debako Martin Erandiori, Bizkaiko

2.24. irudia.
Arroagoiko
Etxenagusia.
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Urduñako Mateo Uribitarteri eta Azkoitiko Frantzis- (Pagioko maizterra) (ikus [XVI. m. (53-I) 7] agiria).
ko Erraztiri 16 dukateko zorra kobra ziezaien.
- 1553-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLuiaondoko Iñigo abadeagatik egin zioten Joan Ziga- bauaren aurrean Azpeitiko Martin Landeta zurginrani zorra. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Ur- maisuak ordainagiria eman zien Zestoako San Joan
bieta, eta Debako Gartzia Arteaga apaiza eta Joan Marti- Etorrari eta Martin Lizarraratsi, 45 dukat eta 6 erreal
nez Usarragakoa (ikus [XVI. m. (53-VII) 5] agiria).
ordaindu zizkiotelako.
- 1553-VIII-2an, Arroan, Esteban Eztiola eskriMartin Landetak San Joanen etxean eraikitzebauaren bidez Arroako Joan Agotek ordainagiria lanak egin zituen, eta haiek 45 dukat eta 6 errealean
eman zion Debako Joan Zigarani.
balioetsi zituzten (6 erreal zurak zulatzeagatik). Martin Lizarraratsek San Joanen izenean 33 dukat eta 6
Lehenago, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, erreal ordaindu zituen, eta beste 12 dukat Azpeitiko
Joan Zigaranek 25 dukateko zorra egin zion Joan Joan Fernandez Olazabalgoak (San Joanen aitaginaAgoteri, eta egun hartan zorra ordaindu egin zion. Le- rrebak) ordaindu zituen.
kuko hauek izan ziren: Martin Indo merioordea, Joan
Martinez Usarragakoa eta Joan Zugasti (ikus [XVI.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Lim. (53-VIII) 3] agiria).
likoa, Gabriel Artzubiaga eta Pedro Ausoroetxea (ikus
[XVI. m. (53-II) 13] agiria).
- 1553-XII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Debako Joan Zigaranek ordainagiria
- 1553-II-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieman zion Arroako Joan Etxenagusiari.
bauaren aurrean, Zestoako Martin Lizarrarats azaldu
zen. Martinek eta bere lagunek auzia zuten Zestoako
Joan Etxenagusiak lehenago, Esteban Eztiola eskri- Kontzejuarekin alkabala arrotzari buruz.
bauaren aurrean, 10 kintal burdinako zorra egin zion Joan
Zigarani, eta egun hartan burdinak ordaindu egin zizkion.
Ondorioz, Martinek ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei auzian orLekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Joan dezka zezaten. Hauek ziren ahalordea jasotako prokuGorosarri eta Joanes Arzallus (San Joan Idiakaitz batxile- radoreak: Fernan Perez Zabalegikoa, Jeronimo Atxaga, Asentzio Zabala, Pedro Leizeta, Pedro Gartzia
rraren morroia) (ikus [XVI. m. (53-XII) 3] agiria).
Salzedokoa eta Pedro Fernandez Laspiurkoa.
2.1.14. Martin Lizarraratsen agiriak
Ahalordean lekuko Gabriel Ezenarro, Martin Indo
- 1553-I-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta San Joan Elgoibar izan ziren (ikus [XVI. m. (53aurrean Martin Lizarrarats etra Debako Domingo Be- II) 15] agiria).
rridi zurgina elkartu ziren.

2.1.15. Martin Akertzaren eta Maria
Domingok Martini Oribiko etxea eraikitzen lanak Akertza adingabearen agiriak

egin zizkion, eta Martinek egun hartara arte zor zion
guztia eman zion Domingori. Beraz, debarrak or2.1.15.1. Maria Akertzaren tutoretza
dainagiria eman zion Martin zestoarrari.
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz batxiler eta alkatea, Jakobo Gesalaga eta Joan Zubiaurre

Zestoako Esteban Akertza merkatari zena testamentua egin gabe 1547an hil zen, eta Maria Akertza le-
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gezko alaba adingabea (Marina Loiola ama zuena)
zen oinordeko bakar eta unibertsal.
1551. urtean hasita bi alde auzitan zebiltzan Maria adingabearen tutore kargua hartu nahian, Alde
bat osatzen zutenak Zestoako eta Arroako hauek
izren: Martin Akertza, Katalina Akertza, Maria Otxoa
Akertzakoa eta Ana Akertza.
Beste aldea hauek osatzen zuten: Andres Martinez
Malleakoa, Marina Loiola (Estebanen alarguna eta
gero Andres Martinezekin ezkondua), Martin Gartzia Loiolakoa, Joan Martinez Ganboakoa eta honen
emazte Grazia Artazubiagak.
Gipuzkoako korrejidoreak eta Zestoako alkateak
beren epaiak emanak zituzten, eta gero, bi aldeek gora
jota, auziari jarraipena Valladolidko Kantzelaritzan
eman zioten. Han 1552-XII-20an epaia eman zuten.
Martin Akertza izendatu zuten epaileek Maria adingabearen eta bere ondasun guztien tutore bakar.
Andres Martinez Malleakoaren aldeak epaiari
aurka egin eta berrikuspen mailan jarraitu zuen auziak
(ikus [XVI. m. (51-IX) 23] eta [XVI. m. (52-XII) 3]
agiriak) (ikus [XVI. m. (53-III) 10] agiria).
2.1.15.2. Martin Akertza eta Andres Martinez
Malleakoaren auzia Valladoliden berrikuspen
mailan

2.25. irudia. Valladolidko Kantzelaritza.

Martin Akertzak, bere prokuradore Joan Anguloren bidez, epaia onetsi eta berrestea eskatu zuen.
- 1553-III-17an Kantzelaritzako epaileek Martin
Akertza Maria Akertza adingabearen eta honen ondasun guztien tutore bakar izendatu zuten, eta fidatzaileak aurkeztu eta zin egin ondoren, Gipuzkoako korrejidoreak tutore kargua emango zion Martin Akertzari.

Valladolidko Kantzelaritzako epaileek emandako
epaia, Martin Akertzaren aldeak eskatuta, Andres
Martinez Malleakoari, Marina Loiola emazteari,
Ondoren Valladolidko Kantzelaritzan errege-gutun
Martin Gartzia Loiolakoari eta Joan Martinez Ganbetearazlea eman zioten Martin Akertzari, 1553-IIIboakoari jakinarazi zieten.
23an (ikus [XVI. m. (53-III) 10] agiria).
Andres Martinezen aldearen izenean Gonzalo
Oviedo jaunak bere arrazoiak azaldu zituen epaia
deuseztatzeko eta baliogabetzeko. Bergarako Ozaeta
etxeko Beltran Lopez Gallaistegikoaren izenean Joan
Perez Salazarkoa prokuradoreak ere epaiaren aurka
egin zuen. Pedro Gartzia Loiolakoa eskribauaren agiria ere aurkeztu zuen.

2.1.15.3. Martin Akertzak aurkeztutako
fidatzaileak eta lekukoek emandako testigantzak
- 1553-V-19an, Azkoitian, Martin Akertzak korrejidoreari fidatzaile hauek aurkeztu zizkion: Martin Saez
Karkizanokoa, San Joan Perez Idiakaizkoa, Maria Perez Arronakoa (edo Altzolaraskoa), Joan Zabalo (Are-
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riako eskribaua), Gabriel Artzubiaga, Joan Baltzola,
Pedro Altzolarats, Martin Perez Artzubiagakoa, Joan
Agote, Joan Zugasti, Joan Perez Areitzagakoa, Martin
Zubiaurre, Pedro Zubiaurre, Pedro Akoa, Jakobo Gesalaga, Martin Andikano eta Joan Gonzalez Segurolakoa (Zestoa, Elgoibar, Arroa eta Orioko biztanleak).
Aurkeztutako fidatzaileei buruz testigantza eman
beharreko lekukoek zinpean aitorpena egin zezaten,
Martin Akertzak galdera hauek prestatu zituen:
1) Ea ezagutzen zituzten Martin Akertza eta aipatutako fidatzaileak.

balioa eskatutako 30.000 dukat baino gehiagokoa
zen, hau da, Maria Akertzaren ondasunena baino balio handiagokoa.
- Pedro Iribarrenak fidatzaile denak ezagunak zituen, Martin Saez Karkizanokoa eta Joan Zabalo izan
ezik. Beste fidatzaileetako bakoitzaren ondasunen balioespena ere egin zuen.
- Elgoibarko Domingo Ermuak 50 urte zituen
eta fidatzaileetatik Elgoibarko Martin Saez Karkizanokoa eta Martin Andikano baino ez zituen ezagutzen. Bien artean 24.000 dukat balioko ondasunak
omen zituzten.

2) Ea zekiten aurkeztutako fidatzaileak Gipuzkoako zintzo eta ohoretsuenetakoak zirela, eta
- Zestoako Esteban Edarritzagak 44 urte zituen eta
20.000 dukat baino gehiagoko ondasunak zituzte- fidatzaile guztiak ezagutzen zituen. Fidatzaile bakoila, eta baita 30.000 edo 40.000 dukat baino gehia- tzaren ondasunen balioespena egin zuen.
gokoak ere.
Ondoren Pedro Lezeta prokuradorea aurkeztu zen,
3) Ea zekiten Martin Saez Karkizanokoaren onda- eta Andres Martinez Malleakoaren izenean korrejidosunek 15.000 dukat baino gehiago, eta Maria Perez reari eskea egin zion, fidatzaileen ondasunak egiazta
Arronakoarenek 8.000 dukat baino gehiago balio zitzan (ikus [XVI. m. (53-III) 10] agiria).
zutela. Ea zekiten beste fidatzaileetako bakoitzaren
ondasunek 3.000 dukat baino gehiago balio zutela. 2.1.15.4. Fernando Bezerra korrejidoreak Martin
Akertza tutore izendatzea
Donostiako Kristobal Lopez Zandategikoa lizentziatuak prestatu zituen galdera hauek.
Jarraian, Azkoitian, Fernando Bezerra korrejidoreak,
bere aginpidea erabiliz, Martin Akertza izendatu zuen
Ondoren, leku berean, Fernando Bezerra korre- Maria Akertza adingabearen eta bere ondasun guztien
jidorearen eta korrejimenduko Frantzisko Perez tutore bakar, eta ahalordea eman zion bere eginkizuna
Idiakaiz-koa eskribauaren aurrean, Martin Akertzak zintzo bete zezan.
lekuko hauek aurkeztu zituen, beren testigantzak
eman zi-tzaten: Azkoitiko Andres Agirre? lizentziaOndoren Martin Akertzak fidantzak aurkeztu eta
tua, eta Zestoako Pedro Iribarrena eta Esteban Eda- zin egin zuen adingabea bera eta ondasunak ongi
rritzaga, eta Elgoibarko Domingo Ermua. Denek zin kudeatuko zituela eta tutore aldiaren amaieran inegin zuten egia aitortuko zutela.
bentario bidez kontuak egin eta zorrak ordainduko
zituela. Martin Akertzaren erruz Maria adingabeaAurkezpen hartan lekuko Azkoitiko Martin Agi- ri kaltetik sortzen bazitzaion, Martinek ordainduko
rre? eta Bartolome Munagarai izan ziren.
zion kaltea.
- Andres Agirre? alkateak 38 urte zituen eta aipaturiko fidatzaile guztiak ezagutzen zituen. Galderei
baiezkoa erantzun zien, eta fidatzaileen ondasunen

Azkoitiko Andres Agirre lizentziatu eta alkatea,
eta Donostiako Kristobal Lopez Zandategikoa izan
ziren lekuko (ikus [XVI. m. (53-III) 10] agiria).
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2.26. irudia. Azkoitiko
udaletxea.

- 1553-VI-9an, Azkoitian, Frantzisko Perez nik, ondasun guztiak Martinen esku ipiniko zituzten.
Idiakaizkoa eskribauaren aurrean Arroako Martin Lehenbizi, ordea, 30.000 dukateko fidantza eskainiko
Akertza (Zestoako Maria Akertza adingabearen tutore zuen Martinek
gisa) agertu zen.
Maria Akertza Juan Vargas lizentziatu eta korrejiAhalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko dorearen aurrera ekarriko zuten, monasterioren batera
prokuradore hauei: Joan Elduari, Jeronimo Atxagari, sartzeko.
Andres Martinez Aroztegikoari, Fernan Perez Zabalegikoari, Pedro Fernandez Laspiurkoari, Pedro GarEgun eta leku berean, korrejidorearen aginduaren
tzia Salzedokoari, Asentzio Zabalari, Pedro Lezetari, originala eman zion Esteban Eztiola eskribauak MarMartin Martinez Jauregikoari eta Joan Arteagari.
tin Akertzari (ikus [XVI. m. (53-IX) 10] agiria).
Halaber, Valladolidko Kantzelaritzan ahalordea ja- 2.1.15.5. Zestoako hiribilduko etxe eta ondasunen
sotako prokuradoreak hauek ziren: Joan Otxoa Urki- jabetza eta errebaleko dorre eta lurren jabetza
zukoa, Juan Angulo, Joan Perez Salazarkoa eta Juan
Cortiguera.
- 1553-IX-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Martin Akertza agertu zen.
Ahalordea zutenek Martin Akertza eta Maria
Akertza ordezkatuko zituzten Andres Martinez MaMartin, hain zuzen, Esteban Akertza zenaren Malleakoarekin zuten auzian eta beste edozein auzitan ria Akertza alaba eta oinordeko bakar adingabearen
(ikus [XVI. m. (53-VI) 5] agiria).
tutore bakarra zen. Maria Akertzaren ama Marina Uso
Loiola zen.
- 1553-IX-13an, Azpeitian, Bezerra lizentziatu eta
korrejidoreak agindua eman zion Fernando Alonso
Martin Akertzak Gipuzkoako korrejidorearen aginSalgado merio nagusiari, Martin Akertzaren izenean dua zuen, eta Esteban Akertzarenak izandako ondasunJoan Eldua prokuradoreak egindako eskea betez. en jabetza Martinek hartu nahi zuen, Mariaren tutore
Martin Akertza Maria adingabearen tutore bakar iza- bera zelako. Beraz, bertan zegoen Martin Indo me- 53 -
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rioordeari errekerimendua egin zion Esteban AkertzaLekuko hauek izan ziren: Joan Gorosarri, Joan
renak izandako ondasunen jabetza eman ziezaion.
Olazabal eta Aizarnazabalgo Joan Agote (ikus [XVI.
m. (53-IX) 16] agiria).
Martin Indo merioordea prest agertu zen tutorearen
eskea betetzeko. Lekuko Grazian Ezenarro, Aizarna- 2.1.15.6. Baio baserriaren jabetza eta Idiakaitz
zabalgo Joan Agote eta Joan Olazabal izan ziren.
batxilerraren zentsua
Egun hartan Martin Indok Esteban Akertza bizi
izan zen hiribilduko etxetik Maria Ezenarro (Zestoako
elizako serora) atera egin zuen. Gero merioordeak
Martin Akertza sartu zuen etxera, eta etxearen jabetza
bere gain hartu zuen, Maria adingabearen tutore gisa.

Ondoren Zestoako Baio baserrira joan ziren. Joan Zelaia eta emazte Ana Olazabal maizterrak etxetik atera
eta merioordeak Martin Akertza sartu zuen. Inguruko
sagasti, lur eta ondasunen jabetza ere bere gain hartu
zuen tutoreak, Maria Akertza adingabearen izenean.

Inork Martin Akertzari bere jabetzan aurka egiten
bazion, 50.000 maraiko isuna ordaindu beharko zuen.
Lekuko Joan Agote eta Joan Olazabal izan ziren.

Lekuko hauek izan ziren: Joan Agote eta Joan Olazabal.
Jarraian Joan Zelaia maizterrak Baio baserrian Maria
Akertza nagusiarekin erdi bana zituzten ganaduen berri
eman zion tutoreari: 24 ardi (7 arkume, haietako 4 ahari
izateko), 2 behi, hiru urteko beste bi behi eta zekor txikia.

Ondoren, Martin Indok tutorea Zestoako errebalean, Gurutzeagan, zegoen dorrera sartu zuen. Han jabetza eman zion merioordeak, eta bertako baratze eta
sagastiarena ere bai. Sagarrak hartu eta sagarrondoJoan Zelaiak eta emazteak bere errenta osoa Maradarrak moztu zituen, jabetza bereganatuz.
tin Akertzari ordainduko zioten, eta ez beste inori, tutore bakarra hura zelako.
Hiribilduko orube baten jabetza ere eman zion merioordeak. Orubeak mugakide hauek zituen: Domingo
Egun hartantxe, Zestoan, Martin Indo merioorArrona zenarena izandako etxea eta Maria Artzubiaga dea, Martin Akertza eta San Joan Idiakaitz batxilerra
alargunaren etxea.
elkartu ziren.

2.27. irudia. Baio
baserria.
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Lehenago, Azpeitiko Martin Gartzia Loiolakoa
Maria Akertzaren tutore zenean, zentsua sortu zuten,
eta batxilerraren Katalina Etxeberria emaztearen ondasunak lotuta geratu ziren. Egun hartan merioordeak
zentsuaren jabetza Martin Akertzari eman zion, eta
batxilerrak Martin tutoreari, eta ez beste inori, ordainduko zion zentsuaren urteroko zerga edo errenta.
Lekuko Joan Olazabal eta Esteban Eztiola semea
izan ziren (ikus [XVI. m. (53-IX) 16] agiria).
2.1.15.7. Antxiturbigoikoa baserriaren eta
bertako ondasunen jabetza

tin Akertzari (eta ez beste inori) ordainduko zizkioten
maizterrek. Joan Aranburu eta Martin Altzuru izan ziren
lekuko (ikus [XVI. m. (53-IX) 16] agiria).
2.1.15.8. Aizarnako Arano baserriaren jabetza
Hurrengo Aizarnako Arano baserrira joan ziren. Esteban Akertza zenak erosia zen, eta bertan maizter Domingo Zatarain zegoen.
Martin Indo merioordeak maizterrak baserritik atera eta Martin Akertza tutorea sartu zuen bertara; baita bertako soro, sagasti, gaztainadi eta abarretara ere.
Sagastia Aranguren baserriko lurren ondoan zegoen.

Ondoren Errezilgo Antxiturbigoikoa baserrira joan
Martin tutoreak etxeko ateak itxi eta ireki, sagasziren, Maria Akertza adingabearena zelako. Martin
Indo merioordeak etxetik maizterrak atera zituen: tiko adar batzuk moztu eta haren guztiaren jabetza
Maria Migel Uhegun (Domingo Aranoren emaztea) hartu zuen Maria Akertza adingabearen izenean.
eta Maria Aizarna.
Domingo Zatarainek eta emazteak maizter jarraiMerioordeak Martin Akertza baserrira eta bertako tuko zuten Aranon, eta tutoreari ordainduko zizkioten
soro eta lurretara sartu zuen. Guztiaren jabetza hartu zuen errentak. Lekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz
tutoreak. Gero Martin Akertzak maiztertzat hartu zituen batxiler eta alkatea, eta Martin Egaña.
Domingo Arano, Maria Migel Uhegun eta Maria Aizarna. Martin Akertzari ordainduko zizkieten errentak.
Jarraian Domingo Zatarainek Aranon nagusiarekin
erdi bana zituen ganaduen berri eman zuen. Hauek
Lekuko Joan Aranburu (Antxiturbibeko maizterra) zeuzkan: 14 ardi eta 4 arkume, eta 4 txerri handi eta
5 txerrikume. Idi parea 19 dukatean saldu omen zuen,
eta Aiako Martin Altzuru izan ziren.
eta Aizarnako kofradiarako zezenkoa ere bai (23
Jarraian, bertako maizterrek nagusiarekin erdi erralde pisatu omen zuen).
bana hazten ari ziren ganaduaren berri eman zuten.
Hortik at, maizterrak nagusiari 10 anega gari, saHauek zeuzkaten: behi-aziendako 26 buru (2 idi, 4
txahal, etab.), 44 ahuntz eta 9 antxume, 30 ardi eta 10 garraren erdia eta gaztainaren erdia ere zor zizkion,
Andres Martinez Malleakoak kobratu zuenaz gain.
arkume. Txerirrik ez zuten.
Handik aurrera Martin Akertzari izan ezik, beste inori
Errenta bere gari, olo eta 12 libra gaztarekin or- ez zien ezer ordainduko.
daintzeko zeukaten, eta Martin tutoreari ordainduko
Ganaduen jabetza ere tutoreak hartu zuen bere gain
zioten. Esteban Akertza zenari 24 dukateko zorra egin
zioten, eta ganaduen etekinetatik 18 dukat ordaindu (ikus [XVI. m. (53-IX) 16] agiria).
behar zituzten errenta aldiaren amaieran.
2.1.15.9. Urbietako ganaduen eta lurren jabetza
Andres Martinez Malleakoak zezenkoa eraman omen
zuen, bere itsasontzi berri bat uretaratu zutenean. Handik - 1553-IX-19an, Zestoako Urbietako Kortazarren,
aurrera Antxiturbigoiko errentak eta gainerakoak Mar- Esteban Eztiola eskribaua, Martin Akertza tutorea
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eta Martin Indo merioordea Bartolome Etxaberekin
Lekuko hauek izan ziren: Joan Etxezarreta, Doelkartu ziren. Bartolome Etxabek zioenez, bera Ur- mingo Urrutia eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (53-IX)
bieta baserrian erdi bana Maria Akertza nagusiaren- 16] agiria).
tzat ganaduak hazten ari zen.
2.1.15.11. Martin Akertza eta Maria Akertzaren
Behi-aziendako 11 buru (zezenko, zekor eta be- gainerako agiriak
hiak) zeuzkan. Haien etekinak ere ordaindu zituen.
- 1553-VI-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaMartin Akertza tutoreak hartu zuen Maria adin- ren aurrean Zumaiako Martin Akertza (Oikiako Dorgabearen ganaduen jabetza, eta handik aurrera Bar- nutegi etxearen jabea) eta Zestoako Domingo Arantolome Etxabek Martin Akertzari egingo zizkion guren bildu ziren.
ordainketak. Lekuko Martin Bengoetxea eta Martin
Indo izan ziren.
Martinek Domingori maileguz Gaztelako 20 erreal
eman zizkion, eta Domingok Martini obligazio-agiria
Jarraian Martin Indok Petrisoroko hariztiaren ja- eman zion, zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
betza eman zion Martin tutoreari; baita Goikoetxeta
izeneko lekuan lurren eta orubearen jabetza ere. Beste
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Joan
lursailen jabetza ere eman zion: bata Esteban zenak Martinez Akoakoa eta Pedro Egaña (ikus [XVI. m.
Joan Kortazarri erosia zen, eta bestea Joan Ondalderi (53-VI) 3] agiria).
erosia. Aiztrokieta aldean zeuden lursailak.
- 1553-VIII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriPedro Ausoroetxea eta Martin Ondalde izan ziren bauaren aurrean Arroako Martin Akertza aurkeztu zen.
lekuko (ikus [XVI. m. (53-IX) 16] agiria).
Martin, hain zuzen, Zestoako Esteban Akertza zenaren alaba Maria Akertza adingabearen tutore zen.
2.1.15.10. Getariako Portxeta baserri, errota eta
Lehendik ahalordea emana zien Pedro Akoari eta
ondasunen jabetza
Joan Olazabali, baina egun hartan bi horiez gain FranHandik Getariako Portxeta baserrira joan ziren. tzisko Perez Idiakaizkoari, Joan Angulori (KantzelaHan Maria Esnal (Martin Esnalen alaba) aurkitu zu- ritzakoari) eta beste zenbaiti ere eman zien.
ten bi haurrekin: 4 urtekoa bata eta 2 urtekoa bestea.
Maria Akertza adingabearen ama Marina Usoa
Gurasoak ez zeuden orduan han bertan.
Loiola zen, eta orduan Zumaiako Andres Martinez
Baserria, errota, soro, lur eta ganaduak Esteban Malleakoarekin ezkonduta zegoen.
Akertza zenak erosita Maria alabarenak ziren. 3 behi
Martinek Andresekin zituen eta izan zitzakeen auzieeta 5 ahuntz besterik ez zegoen, ganaduei zegokienez.
tan ordezkatuko zituzten ahalordea zutenek tutorea eta
Meriordeak Martin Akertza baserrira, errotara, so- Maria adingabea (ikus [XVI. m. (53-VIII) 4] agiria).
roetara eta lursailetara sartu zuen, eta guztiaren jabe- 1553-IX-17an Zestoan, Esteban Eztiola eskritza eman zion.
bauaren aurrean Arroako Martin Akertza agertu zen.
Maria Esnali adierazi ziotenez, Martin Esnal aitari
Martin Akertza, hain zuzen, Esteban Akertza zeeta amari jakinarazi behar zien jabe eta tutore Martin
Akertzari, eta ez beste inori, egin behar zizkiotela or- naren eta Marina Uso Loiolaren alaba Maria Akertza
adingabearen tutore eta zaintzaile zen.
dainketak.
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2.28. irudia. Zestoako
Kortazar.

Martin Akertzak ahalordea eman zien Sevillan zebiltzan Pedro Urangari, Grazian Etxeandiari eta Joan
Fernandez Olazabalgoari, Sevillan eta beste edonon
Esteban zenak utzitako diru eta ondasunak kobra zitzaten. Ondasunak gordailuan uzteko ahalmena ere
bazuten.

2.1.16. Blas Artazubiagaren ahalorde eta
obligazio-agiriak
- 1553-III-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Blas Artazubiaga eskribauak ahalordea
eman zien Martin Otxoa Ariztondokoa semeari,
Joan Ganbarari eta Domingo Zubeltzuri.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Ipintza,
Joan Olazabal eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
Blasek bereak zituen Lasaoko Edarritzagabam. (53-IX) 14] agiria).
rreneko etxea, burdinola, errota eta bertako ondasunak, eta ahalordea zutenek kudeatuko zituzten.
- 1553-X-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Ahalmena zuten bertan maizter zeuden Graziana Arbauaren eta alkate Pedro Altzolaratsen aurrean tazubiagarekin, Marina Edarritzagarekin eta honen
hauek elkartu ziren: batetik, Maria Akertza adin- amarekin kontratuak egiteko.
gabearen tutore Martin Akertzaren izenean Joan
Olazabal prokuradorea, eta, bestetik, Bartolome
Lekuko hauek izan ziren: Gaspar Arreitza, Pedro
Etxabe.
Ipintza eta Pedro Acosta.
Bartolome Etxabe behiak erdi bana Esteban zenaren alaba Mariarekin hazten ari zen. Prokuradorearen eskariz Bartolomek zin egin ondoren, Esteban Akertza zenak erdi bana hazteko 9 behi eman
zizkiola aitortu zuen. Egun hartan behi-aziendako
11 buru zeuzkan, eta kendutako ganaduagatik 33
dukat jaso zituen. Dukat haien erdia Maria adingabeari zegokion (ikus [XVI. m. (53-X) 4] agiria).

Egun berean, Martin Otxoa Ariztondokoa, Esteban
Eztiola eskribaua eta lekuko berak Edarritzagabarrenan ziren. Martin Otxoa bertan ibili zen, han zuen
aginpidea adieraziz.
Graziana Artazubiagari eta Marina Edarritzagari
onartu egin zien lehendik zuten errentamendu-kontratua, eta bertako maizter izaten jarraituko zuten, Blas
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2.29. irudia. Lasaoko
Edarritzagabarrena.

Artazubiagak nahi zuen bitartean (ikus [XVI. m. (53III) 5] agiria).

Blas Artazubiagak exekuzioari aurka egin zion, eta
egun hartan ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelari- 1553-VIII-30ean, Zestoako errebalean, Esteban tzakoei, auzian ordezka zezaten. Hauek ziren korrejiEztiola eskribauaren aurrean, Aizarnako Joan Aranbu- menduko prokuradoreak: Fernan Perez Zabalegikoa,
ru gaztea eta Blas Artzubiaga eskribaua elkartu ziren. Asentzio Zabala, Jeronimo Atxaga, Andres Martinez
Aroztegikoa, Pedro Fernandez Laspiurkoa, Joan ElBlasek Joani maileguz Oikiako burdinolan egin- dua eta Pedro Lezeta.
dako 6 kintal burdina pletina eta urrezko 4 dukat
Kantzelaritzako prokuradoreak hauek ziren: Joan
eman zizkion. Joanek Blasi obligazio-ariria eman
zion, zorra hurrengo iraileko San Migel egunean Otxoa Urkizukoa, Joan Angulo, Joan Cortiguera, Alordaintzeko konpromisoaz. Obligazio-agiri hartaz var Perez de Espinadero, Joan Perez de Salazar, Joan
gain, Joanek eta bere lagunek Blas Artazubiagari de Astorga, Gonzalo de Oviedo, Pedro Ruiz de Anteemandako beste batean aipatutako beste 20 dukat zana eta Joan Paredes.
zorretan geratu ziren.
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: EsteLekuko zestoar zestoar hauek izan ziren: Pedro ban Eztiola semea, Domingo Urbieta eta Alonso SaliAkoa, Martin Acosta harakina eta Frantzisko Enparan nas (ikus [XVI. m. (53-XI) 5] agiria).
(ikus [XVI. m. (53-VIII) 10] agiria).
- 1553-XI-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1553-XI-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zumaiako Joan Martinez Etxabekoa eta Gartzia Agirre,
bauaren aurrean Blas Artazubiaga aurkeztu zen.
eta, bestetik, Zestoako Blas Artazubiaga.
Oñati eta Eibarko Pedro Ruiz Urkizukoak, LorenZumaiarrek Blasi maileguz 64 dukat hartu ziztzo Abendañok, Pedro Abendañok eta beste zenbaitek, Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoari ondasun- kioten, eta zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zioten 34 kintal burdina pletina Beduako
ak exekutatu egin zizkioten.
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2.30. irudia. Sevillako
Maria Luisa parkea.

portuan emanda. Kintal burdinak 2 dukat balio zi- lla eskribauaren aurrean hartzekodun kaltetuak elkartu egin ziren, beren diruak berreskuratzeko asmoz.
tuen.
Hartzekodun batzuk hauek ziren: Pedro Morga,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Garratza, Joan Ezenarro eta Esteban Eztiola gaztea (ikus Joan Batista Bivaldo, Pedro Logrillo, Andrea Lomelin (Genoakoa), Joan Antonio Bergara, Pedro Fran[XVI. m. (53-XI) 12] agiria).
cisco Escobar, Pedro? Salzedo, Alonso Upuyo?, Pe- 1553-XI-26an, Zestoako errebalean, Esteban dro Ponce de Leon, Francisco Mejia (Indietako KonEztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: bate- tratazio Etxeko fiskala), Cosme Manteli, Bernaldo
tik, Joan Olaberria (Sastarrainen bizi zena) eta bere Buno, Joan Mies, Federico Lavala, Diego Aleman,
fidatzaile Domingo Intxaurregi suhia eta Tomas Ola- Luis Angelo, Joan Melen (Flandesko bankaria), Miguel Americ katalana, Blas Vela, Frantzisko Bilbao
berria semea, eta, bestetik, Blas Artazubiaga.
eta Alonso Lujan.
Joanek eta bere fidatzaileek obligazio-agiria eman
Hauek bost ordezkari hautatu eta ahalordea eman
zioten Blas Artazubiagari, 6 dukateko zorra sei alditan
(azken dukata 1555ko Pazko maiatzekoan) ordaintze- zieten, hartzekodunen diruak bankuaren zordunengandik edo ahal zen bidetik eskura zitzaten. Ahalko konpromisoa hartuz.
ordea jaso zutenak hauek ziren: Jacome Boti (FloLekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola rentziakoa), Andrea Lomelin (Genoakoa), Jeronimo
semea, Grazian Ezenarro eta Martin Acosta harakina Aresti, Luis Sanchez de Alvo eta Alonso Rayo? zinegotzia.
(ikus [XVI. m. (53-XI) 34] agiria).

2.1.17. Domingo Lizarraratsen bankuaren
porrota

Ahalordea zutenek ahalmena zuten zordunak auzitara eramateko, tratuak egiteko, era guztietako agiriak
egiteko, soldatak ordaintzeko eta abarretarako. Hiru
- 1553-III-17an, Sevillan, Zestoako Domingo Liza- egun behar izan zituzten hartzekodun guztiek ahalorrraratsen bankuak porrot egin zuelako, Alonso Caza- de-agirian beren sinadurak ezartzeko.
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Lekuko Sevillan bizi ziren Andres Perez, Pedro genoarrek ziotenez, haiek bankuak porrot egin baino
Guzman eta Fernando izeneko bat izan ziren (ikus lehen ez zuten handik dirurik atera. Beraz, kaltetuak
[XVI. m. (53-III) 9] agiria).
ziren.
- 1553-III-20an, Sevillan, Zestoako Domingo Lizarraratsen bankuak porrot egin zuelako, hartzekodunek
bost ordezkari izendatu zituzten, Alonso Cazalla eskribauaren bidez ahalordea emanda. Egun hartan Jaime Boti, Andres Lomelin eta Alonso Rayo odezkariek
beren ahalordea Joan Matute prokuradoreari eman
zioten, auzietan ordezka zitzan.
Pedro Guzman eta Fernando izeneko bat izan ziren
lekuko (ikus [XVI. m. (53-III) 9] agiria).

Horrez gain, Baltzola lizentziatua Francisco Tellok
izendatu zuen epaile, eta lizentziatua Domingo Lizarraratsen hurbileko senide zen. Domingo eta lizentziatua genoarren etsai ziren (ikus [XVI. m. (53-XII)
10] agiria).

2.1.18. Joanes Garratzaren eta Domingo
Garratzaren agiriak

- 1553-I-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek agertu ziren: batetik Zarauzko Joan
- 1553-XII-20an, Valladoliden, Sevillan bizi ziren Arbestain eta bere aitaginarreba Martin Ondalde
Jeronimo Catano eta Joan Espindola genoarren ize- zestoarra, eta, bestetik, Zestoako Joanes Garratza
nean Pedro Mena prokuradoreak eskea aurkeztu zuen apaiza.
erregearen aurrean.
Martin Ondalde zaharrak Joanes apaizari lehenago
Sevillan, Zestoako Domingo Lizarraratsek zuen 6 dukat maileguz hartu zizkion, eta zorra ordaintzen
bankuak porrot egin zuen, eta auzia zuten hartzeko- e zuelako, ondasun-exekuzioko gastuak 12 erreal eta
dunek eta Sevillako Indietako Kontratazio Etxeko 12 maraikoak izan ziren. Beraz, zorra guztira 7 dukat,
epaileek eta ofizialek. Azken hauek, auzian aldi be- erreal 1 eta 12 maraikoa zen, eta zor hura Joan Arrean epaile eta parte zirelako, Jeronimo Catanok eta bestainek bere gain hartu zuen. Obligazio-agiria eman
Joan Espindolak, hartzekodun izanik, auzia erre- zion Joanes Garratza apaizari, hurrengo iraileko San
geak Indietako Kontseiluan ebaztea nahi zuten, eta Migel egunean zor osoa ordaintzeko konpromisoa
Kontseilukoek onartu egin zuten genoarren apelazioa. hartuz.
Sevillako Lorenzo Miranda eskribauaren aurrean,
Joan Arbestain gorra zelako, eskribauak ozen hitz
Indietako Kontratazio Etxeko hauek elkartu ziren: eginda jakinarazi zion agiriak zioena. Lekuko zestoar
Francisco Tello altxorzaina, Diego Zarate kontularia hauek izan ziren: Domingo Amilibia eskribaua, San
eta Frantzisko Uharte faktoreordea.
Joan Elgoibar eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m.
(53-I) 4] agiria).
Kontratazio Etxeko Francisco Mejia fiskalaren
eskariz, Domingo Lizarraratsen bankuaren porrotaz
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak
testigantzak jaso eta ikerketa egin zen. Jeronimo Ca- hantxe izanik, Joanes Garratzak ahalordea eman
tanok eta Joan Espindolak ere beren aitorpenak egin zion Joan Arbestaini. Honek Joanesi, Martin Onzituzten, eta hauen kontrako erabakiak hartu zituz- daldek egindako zorra ordaintzeko obligazio-agiten.
ria eman zion. Ondorioz, Joanesek ahalordea eta
eskubidea eman zizkion Joan Arbestaini, 6 dukat,
Ondorioz, Jeronimok eta Joanek epaile eta ofizia- 12 erreal eta 12 maraiko zorra Martin Ondalde zalak errefusatu egin zituzten. Melchor de Leon lizen- harrari kobra ziezaion (ikus [XVI. m. (53-I) 5] agitziatua eta epailea ere bidali zuen erregeak, baina bi ria).
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- 1553-II-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1553-V-11n, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Domingo Garratza eta Azpeitiko bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joanes
Joan Goikoetxea igeltsugina elkartu ziren. Biek Garratza apaiz benefiziadua, eta, bestetik, Martin
egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen kon- Egaña eta bere fidatzaile Joan Iribarrena.
tuak egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman
zioten.
Joanesek Aizarnako Iribarrenan ganaduak zeuzkan
bertako Pedro Iribarrenak erdi bana haz zitzan. GanaLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Ga- du haietatik Joanesena zen hezitako idi parea Martin
briel Artzubiaga eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. Egañak erosi zion 16,5 dukatean. Martinek 13 dukat
(53-II) 6] agiria).
hurrengo iraileko Andre Mariaren egunean ordainduko
zizkion, eta beste 3,5 dukat hurrengo Eguberrietan.
- 1553-III-7an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Madalena Zuube alarguna eta DoObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: San
mingo Garratza suhia elkartu ziren.
Joan Elgoibar, Domingo Zuube eta Domingo Zugasti
(ikus [XVI. m. (53-V) 3] agiria).
Domingok Madalenari zenbait alditan guztira 36
dukat eman zizkion: 14 dukat balio zuen mandar
- 1553-VI-1ean, Zestoan, Domingo Amilibia eskrigaztainkara iluna bere uhal eta kartolekin emanda, bauaren aurrean Joan Olazabal (Olasokoa) hargina eta
10 dukat Antonio Lizarrarats bikarioari Madalena- Joanes Garratza apaiza agertu ziren. Joan Olazabalek
ren zorragatik ordainduta, eta gainerakoa arropa eta premia izan zuenean, Joanes Garratzak maileguz 66
dirutan.
txanpon eman zizkion (1 txanpon = 7,5 marai izanik),
eta honek obligazio-agiria eman zion, zorra hurrengo
Madalenak Domingori obligazio-agiria eman zion, Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
zor osoa urtebete barru ordaintzeko konpromisoaz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Ernataritz,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo,
Pedro Ipintza eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m. (53-III) Jakobo Gesalaga eta Joan Zuube (ikus [XVI. m. (533] agiria).
VI) 1] agiria).

2.31. irudia. Aizarnako
Iribarrena.
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2.1.19. Martin Artazubiaga, Grazia Lili eta
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: San Joan
Idiakaitz batxiler eta alkatea, Domingo Garratza eta
Pedro Iribarrenaren agiriak
Domingo Amilibia eskribaua (ikus [XVI. m. (53-I)
- 1553-I-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren 11] agiria).
aurrean Martin Artazubiagakoa azaldu zen. Zestoako
Kontzejuak emandako ahalordea zuen, Zumaiako 2.1.20. Ana Perez Idiakaizkoaren eta
Kontzejuarekin zuten auzian ordezkari izan zedin.
Maria Perez Idiakaizkoaren agiriak

Egun hartan bere ahalordea zestoar hauei eman - 1553-I-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
zien: Joan Fernandez Olazabalgoari? eta Domingo eta San Joan Idiakaitz batxiler eta alkatearen aurrean,
Garratzari. Lekuko Arroako Fernando Sorazabal eta Ana Perez Idiakaizkoa azaldu zen.
Zestoako Pedro Akoa eta Lizarrarasko bat izan ziren
(ikus [VI. m. (53-I) 6] agiria).
Bere senarra Migel Zubeltzu zen eta Andaluzian
zebilelako, Maria Perez emazteak ipini zuen demanda
- 1553-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Maria San Joan Ermuaren (Joan Lizasoren emazteaaurrean, Arroan bizi zen Petri Sara teilagina eta Zes- ren) aurka. Beltran Ermua zenak 25 erreal zorretan
toako Grazia Lili bildu ziren.
utzi zizkion, eta kopuru hura Beltranen arreba Maria
San Joanek ordaindu behar zion.
Grazia Lili, Arano deiturako baten emaztea zen,
eta Zestoako hiribilduan etxea erre egin zitzaion. Etxe
Beltranek bere testamentuan 8 errealeko zorra
hura lehenago Maria Joango Ganbararena (bere amo- onartu zuen, baina gainerakoan, Ana Perezek zin
narena) izan zen. Mugakide zituen Maria Perez La- eginda zioena onartuko zuten. Anak zin egin zuen
rretxekoaren etxea eta Maria Martinez Olidengoaren alkatearen aurrean zorra guztira 25 errealekoa zela.
etxea.
Alkateak 9 eguneko epea eman zion Maria San
Grazia Lilik 8 dukat eman zizkion Petriri teilen- Joani (edo senarrari) zor hura Ana Perezi ordaintzeko.
gatik, eta honek hari ordainagiria eman zion. Lekuko Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Elgoibar
zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Martin eta Martin Zubiaurre.
Indo eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (53-I) 8] agiria).
Ondoren, leku berean, Ana Perez Idiakaizkoak or- 1553-I-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- dainagiria eman zion Maria San Joani, senar Joan Liren aurrean Aizarnako Pedro Iribarrena agertu zen. zasok 25 errealeko zorra hantxe ordaindu egin ziolako
Auzia izango zuen Gorostiaga etxekoekin ohe batzuei (ikus [XVI. m. (53-I) 9] agiria).
eta arreo bati buruz.
- 1553-I-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Auzian ordezka zezaten, Pedrok ahalordea eman aurrean hauek agertu ziren: batetik, Paskuala Artzubiazien honako hauei: Joan Iribarrena semeari, Gra- ga, Domingo Amilibia senar hargina eta Joan Artzubiazian Ezenarrori, korrejimenduko Jeronimo Atxaga, ga (beste zenbait senide ere ordezkatuz), eta, bestetik,
Hernan Perez Zabalegikoa, Asentzio Zabala, Andres Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Joan Beltran
Martinez Aroztegikoa, Pedro Leizeeta, Pedro Gartzia Iraetaren alarguna) eta Maria Beltran Iraeta alaba.
Salzedokoa eta Pedro Fernandez Laspiurkoa prokuradoreei, eta Valladolidko Kantzelaritzako Gregorio?
Paskualak eta Domingok beste hauek ordezkatu
Oviedo, Joan Antezana, Joan Cortiguera, Joan Otxoa zituzten: Kristobal Artzubiaga (Paskualaren anaia),
Urkizukoa eta Joan Angulo prokuradoreei.
Maria Joango Uzkanga (Kristobal Artzubiagaren alar- 62 -
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guna), Joan Artzubiaga, Maria Artzubiaga eta Joan
Etxeberria.
Paskualaren aldeak (Kristobal Artzubiaga zenak)
Valladolidko Kantzelaritzan auzia irabazi egin zien
Iraetako Maria Perezi, senar zenari eta Maria Beltran
alabari. Kondenatu egin zituzten 104 kintal burdina
barratan, oheak, arropak, etab. Kristobal Artzubiagari
eta ondorengoei ematera.
Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak zorra ordaindu zielako, Paskualaren aldeak ordainagiria eman zien Iraetako ama-alabei.
Joan Artzubiagak, 24 urte zituelako, eta Paskuala
Artzubiagak, emakume ezkondua zelako, zin egin zuten ordainagiriak zioena bete egingo zutela.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Elgoibar, Fernando Beain eta Anton Arano (ikus [XVI. m.
(53-I) 12] agiria).

2.1.21. Ana Amezketaren agiriak

2.32. irudia. Iraetako eliza.

- 1553-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Maria Anton Indo rako. Urtero 8 dukateko errenta ordainduko zuen Ana
alarguna eta Joan Ganbara semea (Martin Ganbararen Amezketak. Egun hartan 8 dukat ordainduko zituen
oinordekoa), eta, bestetik, Ana Amezketa.
Anak, eta handik aurrera zein epe eta zein kopuru ordaindu ere zehaztu zuten.
Ama-semeek Ana Amezketari (eta honek izendatuko zuen lankideari) Zestoako errebalean zuten ArizDiru kopuru haiek Ana Amezketak Maria Izetari
tondo etxea lau urterako errentan eman zioten. Etxe ordainduko zizkion, Joan Ganbarak zor zizkiolako.
ataria eta intxaurrondoak zeuzkan, eta azak ipintzeko baratzea ere presta zezakeen Anak. Etxe inguruko
Ana Amezketak ez zuen etxea hutsik utziko eta
sagastien sagarra eta intxaurrondoen intxaurra Maria ongi zainduko zuen. Joan Ganbarak, 25 urte bete gaAnton eta semearentzat izango ziren.
bea zelako, zin egin zuen errentamendu-kontratuan
agindutakoa bete egingo zuela.
Ariztondo etxeak zuen sukaldean Maria Antonek
egoterik izango zuen, eta ate txikiaren ondoan zegoen
Lekuko Joan Gorosarri, Joan Arano eta Anton Aigelan Maria Antonek lo egingo zuen gauean, baina zarna izan ziren (ikus [XVI. m. (53-I) 13] agiria).
egunez ibiltari edo bidekoak beren ganaduekin han
hartuko zituen Ana Amezketak.
Egun berean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ana Amezketa eta Domenja
Errenta aldia hil haren 22an hasiko zen, lau urte- Arrona azaldu ziren. Maria Anton Indok eta Joan
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2.33. irudia. Deba
parteko OlazabalElortza.

Ganbara semeak Zestoako errebaleko Ariztondo
Jarraian, eskribau eta lekuko berak bertan izanik,
etxea errentan eman zioten Ana Amezketari lau Zestoako Maria Izetak ordainagiria eman zion Joan
urterako, baina honek bere lankidetzat Domenja Ganbarari, honek 8 dukat eman zizkiolako (ikus
Arrona aurkeztu zuen.
[XVI. m. (53-I) 14] agiria).
Anak eta Domenjak, biek egingo zituzten etxean
hartutako bidaiarientzako lanak, eta bientzat erdi bana
izango ziren gastuak, galerak eta irabaziak. Lekuko
Martin Zubiaurre, Martin Artazubiaga eta San Joan
Elgoibar izan ziren.

2.1.22. Joan Fernandez Olazabalgoaren
eta Joan Ibañez Zubiaurrekoaren agriak
- 1553-I-22an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa
mediku zirujaua azaldu zen.

Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Maria Anton Indo eta seme Joan Ganbara aurkeztu
Joan Fernandez zirujauak ondasunak exekutatu
ziren.
egin zizkion Zestoako Joan Ondalderi, eta auzi hartarako ahalordea emandakoak hauek ziren: Azpeitiko
Maria Antonen anaia Martin Indok, Lopeitza Ariz- Joan Fernandez Olazabalgoa, eta Gipuzkoako korretondo amaginarrebari 9 dukat eta 10 txanpon zor ziz- jimenduko Pedro Lezeta, Asentzio Zabala, Jeronimo
kion. Lopeitza hildakoan Grazian Ganbara eta Joan Atxaga, Fernan Perez Zabalegikoa, Andres Martinez
Ganbara bilobak geratu ziren oinordeko, hau da, Lo- Aroztegikoa, Pedro Gartzia Salzedokoa eta Joan Elpeitzaren seme Martin Ganbararen (Maria Antonen dua prokuradoreak.
senarraren) semeak ziren bilobak.
Lekuko aizarnar hauek izan ziren: Joan Iribarrena,
Grazian Ganbara, ordea, hila zelako, haren oinor- Nikolas Lizasoeta eta Mateo Amilibia (ikus [XVI. m.
deko Maria Anton Indo ama zen. Honek Grazian ze- (53-I) 15] agiria).
naren 4,5 dukat eta 5 txanponak Joan Ganbara semeari eman zizkion. Diru haiek kobratzeko ahalordea eta
- 1553-I-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaeskubideak eman zizkion.
ren aurrean Olasoko Joan Olazabal hargina eta Joan
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Ibañez Zubiaurrekoa (Akoabarrenekoa) elkartu ziren.

Maria Perez, hain zuzen, Marina Artiga zenaren
ama eta oinordeko zen, eta Joan Ibañezek Marinari
Lehenago Joan Ibañezek 14 “estadoko” horma egindako 14 dukateko zorra bi epetan ordaindu zuen:
(kana lodikoa) eraikitzeko harria hartu zion Joan Pe- 10 dukat lehenago Marina Artigari, eta azken 4 dukarez Lilikoari, eta beste horrenbeste emango zion Joan tak egun hartan Maria Perez amari.
Olazabalek Joan Perezi.
Ondorioz, Maria Perezek Joan Ibañezi ordainagiJoan Olazabal harginak horma eraikitzkeo kararri ria eman zion, lekuko zestoar hauek izanik: Pedro Zuona atera eta mailukatuta, Zestoako hiribilduaren in- biaurre, Esteban Eztiola semea eta Jakobo Gesalaga
gururaino garraiatuko zuen, Joan Perez Lilikoak adie- (ikus [XVI. m. (53-VII) 2] agiria).
razitako lekuraino.
- 1553-IX-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Olazabalek harriak prestaturik hurrengo ekai- bauaren aurrean Mutrikuko Martin Armendia eta
neko San Joan egunerako entregatuko zituen, eta Joan Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoa elkartu ziren.
Perezek presa bazuen, Pazko garizumakoa eta Pazko Joan Ibañezek Martini maileguz urrezko bi dobloi
eman zizkion, eta Martinek konpromisoa hartu
maiatzekoa bitartean.
zuen zorra hurrengo Domu Santu egunean ordainLan guztiagatik Joan Ibañezek harginari 9 dukat tzeko.
ordainduko zizkion. Haietako 5 dukat egun hartan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Amikobratu zituen harginak, eta beste 4 dukatak Pazko
libia, San Joan Elgoibar eta Esteban Eztiola semea
garizumakoan emango zizkion Joan Ibañezek.
(ikus [XVI. m. (53-IX) 9] agiria).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: San Joan
Elgoibar, Martin Zubiaurre (Akoabarrenekoa) eta Kris- 2.1.23. Martin Arano Ganboakoaren,
tobal Erretzabal (ikus [XVI. m. (53-I) 17] agiria).
Martin Enbilen eta Joan Arberen agiriak
- 1553-V-6an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Joan Fernandez Olazabalgoa mediku zirujaua, eta Arlauretako Domingo Aizarnazabal
elkartu ziren.

- 1553-I-23an, Aizarnako Pagaldeko haitzaren azpian,
Esteban Eztiola eskribauaren eta San Joan Idiakaitz
batxiler eta alkatearen aurrean Martin Arano “Motza”
agertu zen.

Domingori ezkerreko besoan aiztoaz zauri larria
egin zioten, eta Joan Fernandez medikuak sendatu
zuen. Horregatik obligazio-agiria eman zion Domingok, hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean 9
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Batetik Maria Perez Arronakoak (Altzolarasko
(jauregikoak), eta, bestetik, Joan Iribarrenak eta San
Joan Gorriaranek, desadostasunak zituzten Urbieta
bailaran Aizarnako biztanleek basoetan zeuzkaten eskubideei buruz.

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Indo
eta Martin Arano, eta Elkanoko Joan Urozperoeta
(ikus [XVI. m. (53-V) 1] agiria).

Pedro Ausoroetxea eta Maria Perezen legezko
seme San Joan Idiakaitz hantxe zeudelarik, Pagaldeko Aitzondon, Aizarnatetik Pagaldezurirako bideaz
gorakoa aizarnarren su-egurretarako izatea erabaki
- 1553-VII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zuten, Martin Aranoren iritziaren arabera. Haritz,
bauaren aurrean Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Maria pago eta astigarrak ez zituzten inola ere oinetik
Perez Mantelolakoa azaldu ziren.
moztuko.
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2.34. irudia.
Aizarnazabalgo Enbil.

Ikatzetarako esleituta zeuden basoetatik (bideaz nikoaren emaztea eta Maria Iñigezen alaba), eta, besbehekotik) 100 karga ikatz (edo bere balioa) Maria tetik, Arroako Joan Arbe.
Perez Altzolaraskoari emango zizkioten.
Joan Arbek beste hirurei 50 dukat eman zizkien bi
Eskribauak erabakiaren berri hauei eman zien: Ma- alditan: 20 kintal burdina Bedua (1 kintal = 20 erreal
ria Perez Aizarnatekoa alargunari eta Lopeitza Arberi izanik) eta gainerakoa errealetan.
(San Joan Gorriaranen guraskideari).
Ordainketa harekin Joan Arbek eta beste hirurek
Lekuko Beltran Idiakaitz eta Martin Artazubiaga betiko zentsua sortu zuten. Horretarako Elordi baserria bere lur, baso, sagasti, gaztainadi, soro, larre,
izan ziren (ikus [XVI. m. (53-I) 19] agiria).
errenta eta abar zentsuaz lotuta geratu zen.
- 1553-I-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaMaria Iñigezek eta beste bi debarrek (edo ondoren aurrean, Zarauzko Domenja Enbil eta Zestoako
rengoek) urtero otsailaren 1ean, Arroako Arben, 3,5
Martin Enbil agertu ziren.
dukateko zentsu edo zerga (% 7koa) ordainduko zioMartinek Domenjari maileguz 10 dukat eman ziz- ten Joan Arberi (edo ondorengoari). Gainera Elordi
kion, eta Domenjak zorra hurrengo ekaineko San baserria eta bere ondasunak egoera onean mantenJoan egunean ordainduko zion. Obligazio-agirian duko zituzten.
lekuko hauek izan ziren: San Joan Elgoibar, Pedro
Edozein ezbehar izanda ere, Joan Arberi (edo onAkoa eta Txomin Ernataritz (ikus [XVI. m. (53-I)
dorengoari) urtero ordainduko zioten 3,5 dukateko
20] agiria).
zerga.
- 1553-II-1ean, Arroako Elordi baserrian, Esteban
Elordi baserria salgai jartzen bazuten, 20 eguneko
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Debako Maria Iñigez Arriolakoa (Migel Ibañez epea izango zuen Joan Arbek (edo ondorengoak) erosi
Sasiolakoaren alarguna), Joan Ibañez Hernanikoa es- nahi bazuen bereganatzeko, hau da, erosteko lehentakribaua eta Maria Joan Sasiola (Joan Ibañez Herna- suna izango zuen.
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Elordi baserriak salmentaz beste jabe bat zuen
bakoitzean, jabe berriak zentsuaren baldintza guztiak
bete egingo lituzke, 20 eguneko epean kontratua eginda. Elordi baserriari buruz auzirik bazegoen, Maria
Iñigezen aldea (edo ondorengoa) arduratuko zen hura
bideratzeaz.
Maria Iñigezen aldeak (edo ondorengoak) zentsua
baliogabetu ahal izango zuen, Joan Arberi (edo ondorengoari) aldi batean 50 dukat ordainduta.
Beste zenbait berme eta baldintza ere ipini zituzten
zentsu hura sortzeko kontratu hartan. Lekuko hauek
izan ziren: Debako Gartzia Arteaga apaiza eta Beltran
Mantzizidor, eta Zestoako San Joan Elgoibar (ikus
[XVI. m. (53-II) 1] agiria).

2.1.24. Ana Aisororen, Maria Lopez
Azkunekoaren eta Martin Landetaren
agiriak
- 1553-II-13an, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Zumaiako Domingo Zabala apaiza
agertu zen. Domingo, hain zuzen, Zumaiako Domenja Olaberen ordezkari ere bazen. Domenja, Martin
Ipintzaren alarguna eta Martitza Ipintza alaba zenaren
oinordekoa zen.
Migel Artazubiaga zenak lehenago egindako zorragatik eta Joanes Ipintza apaiz zenak aginduta, Ana
Aisorok Martitzari 6 dukat zor zizkion. Zor hura Pedro
Arretxe apaiz lizentziatuak kobratu eta Domingo Zabalari ordaindu zion. Ondorioz, Pedro Arretxek Anari
emandako ordainagiria onetsi eta berretsi egin zuen.

- 1553-VI-10ean, Azkoitian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Martin Arano Ganboakoa
agertu zen.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Elgoibar, Migel Zubeltzu eta Asentzio Arretxe (Joan Martinez Arretxekoaren semea) (ikus [XVI. m. (53-II) 9]
Ahalordea eman zien honako hauei: Joanes Igo- agiria).
la eskoadra-kaporalari (Joan Collazos kapitainaren
konpainiakoari), eta Joan Bizkaitarra eta Joan Urbina
- 1553-II-13an, Azpeitian, Martin Perez Eizagisoldaduei. Ahalordea emandakoak Iruñean zebiltzan, rrekoa eskribauaren aurrean Maria Lopez Azkunekoa
eta han Martin Aranorentzat honek erregearentzat alargun azpeitiarra aurkeztu zen.
egindako zerbitzuengatik zegozkion soldatak eta bere
arma eta arropak jasoko zituzten.
Maria Lopezek eskubidea zuen Azpeitiko Sebastian Ugarteri egin zioten 100 dukateko zorra kobraLekuko hauek izan ziren: Oiartzungo Felipe Gar- tzeko. Zorduna Zarauzko Joan Arbestain zen, eta Geboni?, Asteasuko Domingo Ugarte eta Berastegiko tariako Martin Untzama fidatzaile zuen.
Joan Inturia (ikus [XVI. m. (53-VI) 6] agiria).
Hain zuzen fidatzaileak ordaindu zizkion Maria
- 1553-XII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Lopezei 100 dukatak, eta honek Joan Arbestaini orbauaren aurrean Debako Maria Egaña eta Arroako dainagiria eman zion.
Joan Arbe agertu ziren. Biek sexu-harremanak izan
eta Mariak birjintasuna galdu zuen. Arbitro epaiLekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Domingo
leek beren epaia emana zuten auzi hartan, eta izan- Egurtza eta Joan Lopez Alegikoa, eta Aizarnazabalgo
dako haurra hazteko Joanek Mariari 2 dukat eman Joan Sarasola (ikus [XVI. m. (53-II) 10] agiria).
zizkion, lehendik emanak zituenez gain. Ondorioz,
Mariak Joani ordainagiria eman zion, lekuko hauek
- 1553-II-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriizanik: Joanes Ibañeta eta Joanes Garratza (Zestoako bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Migel
apaizak) eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (53-XII) 7] Zubeltzu, eta, bestetik, Azpeitiko Martin Landeta zuragiria).
gin-maisua.
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Migelek Zestoako hiribilduan Maria Martinez Li- 1553-III-12n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaualikoak eta Madalena Zuubek zuten orubea erosi zien. ren aurrean Ana Aisoro alarguna eta Domenja Gallai
Orubeak mugakide hauek zituen: Ana Mendiolaren (Domingo Ezenarroren alarguna) aurkeztu ziren.
etxea eta Grazia Artigaren etxea. Martin Landetak etxea
eraikitzeko zurgintza-lanak egingo zizkion Migeli,
Domenjak Anari urrezko 22 dukateko zorra orbien artean egindako kontratuaren arabera.
daindu zion, eta Ana Aisorok ordainagiria eman zion.
Martinek Etorrasaroen eta Zelaitxikietan, hurrenLekuko hauek izan ziren: Joan Arbestain kapagigo ilbeheran, etxea eraikitzeko egurra hartu eta bertan lea, Pedro Ipintza eta Joan Ipintza.
prestatuko zuen. Migelek zur haiek hiribildura garraiatuta, Martinek bi solairuko etxea egingo zuen, leiho,
Egun berean, Ana Aisorok Joan Arbestaini kapapasabide, sarbide, gapirio, “uskerriko” eta abarrekin.
gileari ahalordea eman zion, Zestoako Artigatxiki
etxearen eta bertako baratzearen jabetza Domenja
Migelek bi eskailera, teila eta iltzeak emango ziz- Gallairi eman ziezaion. Lekuko Grazian Ezenarro,
kion Martini, eta horrenbestez, lanak amaitutakoan Pedro Ipintza eta Joan Ipintza izan ziren (ikus [XVI.
alde bakoitzak ikerlari bana izendatuko zuen lanak m. (53-III) 7] agiria).
balioesteko. Bi ikerlariak ados jartzen ez baziren, hirugarrena hautatu ahal izango zuten.
2.1.25. Domingo Amilibiaren, Maria
Migel Zugastik Martin Landetari 10 dukat aurreratu zizkion. Zurak garraiatu eta hiribilduan lanak hasitakoan beste 12 dukat emango zizkion, eta gainerakoa
hurrengo Pazko garizumakotik urtebetera.

Zubeltzuren eta Joan Zuuberen agiriak

- 1553-III-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia aurkeztu zen. Aia edo Saiazko Migel Argiainek zorra
egin zion, eta zor hura kobratzeko Domingok ahalKontratuan lekuko hauek izan ziren: Martin Liza- ordea eman zien zenbaiti. Hauek ziren ahalordea
rrarats, Domingo Garratza eta Joan Olazabal zurgina emandakoak: Aiako Joan Beltran Iruretagoiena eta
(ikus [XVI. m. (53-II) 16] agiria).
Martin Altzo maisua, eta Gipuzkoako korrejimen-

2.35. irudia.
Ausoroetxe baserria.
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2.36. irudia. Itziarko
Zubeltzuzar.

duko Fernan Perez Zabalegikoa, Andres Martinez betetzen ez zuenak 50 dukateko isuna ordaindu beAroztegikoa eta Jeronimo Atxaga prokuradoreak, harko zuen.
eta Saiazko Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoa eta Beltran Enbil.
Joan Iriartek eta Maria Zubeltzuk zin egin zuten
konpromiso-agiri hura bete egingo zutela. Lekuko
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Ipintza, Martin hauek izan ziren: Joan Martinez Usarragakoa, Joan
Artazubiaga eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. Igartza eta Zestoako San Joan Amilibia (ikus [XVI.
(53-III) 1] agiria).
m. (53-III) 1] agiria).
- 1553-III-5ean, Arroan, Esteban Eztiola eskri- 1553-III-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik Arroako bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Zestoako
Maria Zubeltzu senar Erramus Edarritzagarekin, eta, Martin Acosta harakina, eta, bestetik, Joan Zuube zabestetik, Zumaiako Joan Iriarte.
pataria eta bere fidatzaile Joan Ereño.
Mariak eta Joanek auzia zuten Debako alkatearen
aurrean diru batzuei buruz, baina egun hartan auzia
arbitro epaileen esku uztea erabaki zuten. Joan Iriartek arbitrotzat Zumaiako Joan Martinez Etxabekoa
izendatu zuen, eta Maria Zubeltzuk Debako Gartzia
Arteaga apaiza. Bi arbitroak ados jartzen ez baziren,
hirugarrena hautatu ahal izango zuten.

Martinek beste biei urrezko 28 dukateko balioa eman
zien ganadu-gantzetan eta beste gai batzuetan, eta Joan
Zuubek eta Joan Ereñok obligazio-agiria eman zioten
Martini, hurrengo abuztuko Andre Maria egunean zor
osoa ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Zuubek, gainera, konpromisoa hartu zuen bere fidatzaile Joan Ereño
obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.

Arbitroek 15 eguneko epea zuten beren epaia
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo,
emateko, baina epe hori, behar izanez gero, luzatu Gregorio Elizalde eta San Joan Amilibia (ikus [XVI.
ahal izango zuten. Bi aldeek beteko zuten epaia, eta m. (53-III) 8] agiria).
- 69 -

XVII ZESTOA XVI. MENDEAN (1552-1553)

2.1.26. Martin Egañaren, Joan
Kortazarren eta Ana Zuuberen agiriak

Ana Zuube ahizpa elkartu ziren. Maria, hain zuzen,
Tolosan bizi zen Joan Belauntza senarrarekin, eta Ana
Zuube ahizpa Lope Ernataritzen alarguna zen.

- 1553-III-22an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” eta
Lehenago Maria Ibiakaitzek 6 dukat maileguz eman
Zestoako Martin Egaña elkartu ziren.
zizkion Anari, bien ahizpa Madalena Ibiakaitzen bidez
eta Domingo Amilibia eskribauaren aurrean. Beraz,
Biek elkarri zaldi zamari bana trukatu zioten, eta Anak Mariari obligazio-agiria eman zion, zorra huMartinek jasotako zaldiak emandakoak baino 4 dukat rrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromigehiago balio zuen. Horregatik, Martinek Joani obli- soa hartuz.
gazio-agiria eman zion, 4 dukatak hurrengo ekaineko
San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Etorraetxea, Martin
Ernataritz eta Domingo Ernataritz (ikus [XVI. m. (53Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artazu- V) 5] agiria).
biaga, Domingo Ernataritz eta Joan Etorraetxea (ikus
[XVI. m. (53-III) 12] agiria).
- 1553-VI-27an, Aizarnako Etxeberrin, Errezilgo
Pedro Treku hargin-maisua eta Zestoako Ana Zuube
- 1553-IV-4an, Liliko erroten ondoan, Debako par- (Lope Ernataritzen alarguna, beren seme Martin Ertean, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Zestoako nataritz bertan izanik) elkartu ziren.
Joan Kortazar agertu zen. Ahalordea eman zien Debako
Ana Kortazar eta Grazia Kortazar alargunei eta ZesPedrok Martini lau urtean (hurrengo uztailaren
toako Domingo Garratzari, Grazian Ezenarrori, Gabriel 1ean hasita) hargin-ofizioa erakutsiko zion. Martinek
Artzubiagari, Joan Ganbarari eta Martin Indori. Ahalor- lana zintzo egingo zuen, eta osasuna izanda lanera
dea eman zien, halaber, Gipuzkoako korrejimenduko huts egiten bazuen, kalteak ordaindu egin beharko ziJeroimo Atxaga, Asentzio Zabala, Pedro Fernandez tuen Ana Zuube amak.
Laspiurkoa, Andres Martinez Aroztegikoa, Joan Eldua
eta Pedro Lezeta prokuradoreei, eta Valladolidko KanPedro Trekuk mantenua, etxea eta ohea emango ziztzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Angulo, Joan kion Pedrori; baita oihalezko bi soineko, hiru galtza
Cortiguera, Joan Ruiz de Antezana, Francisco Martinez pare (aprendizentzakoak) eta alkandoretarako dukat
de Apricano eta Pedro Texeda prokuradoreei.
bat ere. Lau urteko denboraldia betetakoan, dukat erdiko balioko ezpata eta erremintak emango zizkion
Joan Kortazarrek korrejidorearen aurrean auzia Pedro maisuak Martini.
hasiko zuen Maria Kortazar adingabearen tutoretzari
buruz. Maria Kortazar, hain zuzen, Martin KortazarrKontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako San
en legezko alaba zen, eta Joan Kortazar Martinen le- Joan Idiakaitz batxiler eta alkatea, Martin Liazasoro
hengusua zen, hau da, senide hurbilena. Auzi hartan apaiza eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (53ordezkatuko zuten Joan Kortazar ahalordea zutenek. VI) 12] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa eta Joan Arano, eta Arroako Joan
Otalora (ikus [XVI. m. (53-IV) 1] agiria).

2.1.27. Pedro Egañaren tratu eta agiriak
- 1553-VI-25ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Egaña eta Joan Etxaniz elkartu ziren.

- 1553-V-24an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Maria Ibiakaitz (edo Idiakaitz) eta
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2.37. irudia. Aizarnako
Egañazpi.

ezkondu zirenean, Saiaz eta Zarauzko Joan Etxanizek
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats
eta bere fidatzaileek dotea agindu zioten Pedrori, eta alkatea, Joanes Garratza apaiza eta Esteban Eztiola
lehen 100 dukatak bi alditan ordaindu zizkioten: lehe- semea (ikus [XVI. m. (53-XII) 4] agiria).
nago 70 dukat, eta egun hartan 30 dukat.
- 1553-XII-9an, hau da, hiru egun geroago, ZesBeraz, Pedro Egañak ordainagiria eman zion Joan toan, Domenja Aizarnak eta Pedro Egañak izendatuEtxanizi. Lekuko hauek izan ziren: Esteban Edarritza- riko Joan Bizkardo maisuak eta Joan Ibañez Zubiauga, Joan Aranburu eta Joan Gorriaran (ikus [XVI. m. rrekoa zurginak Domenjaren eta Pedroren ondoz on(53-VI) 10] agiria).
doko etxeetan egindako zurgintza-lanak balioetsi eta
epaia eman zuten.
- 1553-XII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domenja Aizarna eta Pedro Egaña
Pedro Egaña eta alaba kondenatu egin zituzten 9
azaldu ziren.
egun barru 32 erreal ordaintzera. Prezio horretan ez
zegoen zurak etxeraino garraiatzearen kostua (ikus
Ondoz ondo zeuzkaten beren etxeak, eta hargin- [XVI. m. (53-XII) 6] agiria).
tzan eta kareoreaz egindako lanak ikertu eta balioesteko, bakoitzak aditu bat izendatu zuen: Pedro Egañak 2.1.28. Martin Akoabarrenaren, Domenja
Joan Otaegi, eta Domenja Aizarnak San Joan Ami- Ubillosen eta Andres Orendainen agiriak
libia. Zurgintza-lanak ikertu eta balioesteko Pedrok
Ezkioko Joan Bizkardo izendatu zuen, eta Domenjak - 1553-V-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Joan Ibañez Zubiaurrekoa zurgina.
aurrean hauek bildu ziren: batetik, Zestoako Martin
Akoabarrena, eta, bestetik, Errezilgo Pedro Ibañez
Lehenbizi zin eginda, arlo bakoitzeko bi adituak ados Erkiziakoa eskribaua.
jartzen ez baziren, hirugarrena hautatu ahal izango zuten.
Lehenago, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaAdituek 15 eguneko epea zuten beren ikerketa eta ba- ren aurrean Errezilgo Martin Otaegik 14 kintal burlioespena egiteko, baina epea luzatzerik izango zuten.
dina pletinaren balioa zorretan hartu zion Martin
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2.38. irudia.
Akoabarrena.

Akoabarrenari. Zor hura gero bere gain hartu zuen
Pedro Ibañezek, eta konpromisoa hartu zuen burdinak Zestoan emanda bi epetan Martin Akoabarrenari
ordaintzeko: erdia hurrengo Eguberrietan, eta beste
erdia handik urtebetera.

Tomasek izebari lan eta zerbitzu asko egin zizkiolako, dohaintzan Zumaiako Zubiaurre auzoan zuen
etxea eman zion. Mugakide zituen Isabel izeneko zumaiar baten etxea, Andra Maria Agirreren lurrak eta
kalea.

Obligazio-agirian lekuko Esteban Eztiola semea, San
Agirian lekuko hauek izan ziren: San Joan
Joan Amilibia eta Errezilgo Joanes Agirre izan ziren.
Idiakaitz batxilerra (Zestoako alkatea), Joan Lopez
Sasiolakoa eta Narruondoko bat (ikus [XVI. m. (53Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko berak VI) 2] agiria).
hantxe izanik, Martin Akoabarrenak zioenez, Martin
Otaegik 14 kintal burdinako zorra haren ama Domen- 1553-VI-5ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskrija Akoabarrena zenari egin zion, Blas Artazubiaga es- bauaren aurrean Aiako Andres Orendain eta Migel
kribauaren aurrean.
Legarrola gaztea azaldu ziren.
Domenjaren oinordeko unibertsal Martin Akoabarrena semea zenez, honek ondasunak exekutatu egin zizkion Martin Otaegiri. Egun hartan, ordea, Pedro Ibañez
Erkiziakoak obligazio-agiria eman zion Martin zestoarrari zorra ordaintzeko. Ondorioz, Martin Akoabarrenak
ondasun-exekuzioa gelditu eta ahalordea eta eskubidea
eman zizkion Pedro Ibañezi, zorra Martin Otaegiri kobra ziezaion (ikus [XVI. m. (53-V) 7] agiria).
- 1553-VI-5ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Domenja Ubillos alarguna
eta iloba Tomas Sasiola elkartu ziren.

Biek kontratua egin zuten, Andresek Migeli burdinoletako urtzaile- eta tiratzaile-ofizioak hiru urte eta
erdiz irakats ziezazkion. Hil hartako San Joan egunean hasiko zen ikasketa aldia.
Andresek 8 dukat emango zizkion jantzitarako Migeli, eta zapatak ere emango zizkion, eta mantenua
ere bai, jai eta aste. Migelek lanera ez zuen hutsik
egingo. Bestela kalteak ordaindu egin beharko zituen.
Migel Legarrolak, 25 urte bete gabea zelako, zin
egin zuen kontratuak zioena bete egingo zuela.
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2.39. irudia. Azpeitiko
Enparan etxea.

Lekuko hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Mar- 1553-VI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola estin Aizpuru eta Domingo Bikendi (Altzolarasko kribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Erretzabalgo maizterra) (ikus [XVI. m. (53-VI) 4] Zestoako Frantzisko Enparan (Margarita Artigaagiria).
ren senarra), eta, bestetik, Getariako Domingo
Agirre.

2.1.29. Esteban Arrarteren, Frantzisko
Enparanen eta Pedro Akoaren agiriak

- 1553-VI-18an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Bizkaiko Markinako merindadeko
Esteban Arrarte (Jaengoa) aurkeztu zen.

Maria Sebastian Artiga eta Joan Artiga senaremazteak hilak ziren, eta haien alaba adingabeen tutore Frantzisko Enparan zen.
Domingo Agirrek Maria Sebastian zenari 9 dukateko zorra egin zion, eta zor hura bi alditan kobratu
zuen Frantziskoren aldeak: 5 dukat Maria Sebastianek berak bizi zenean, eta beste 4 dukatak Frantziskok
bere emaztearen bidez.

Maria Ruiz Ibarrakoa emazte zenarekin Maria Paskual Arrarte legezko alaba izan zuen. Alaba adingabearen tutoretza, Markinako Martin Eskibel alkateordeak Ibarra apaiz lizentziatuari eman zion. Esteban
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieaita ez zegoen ados erabaki harekin, eta ahalordea
eman zien Markinan bizi ziren hauei: Domingo Sa- ta apaiza, Martin Indo gaztea eta Esteban Eztiola serasuari, Martin Zarateri, Antonio Gabiolari eta Maria mea (ikus [XVI. m. (53-VI) 7] agiria).
Martinez Arrartekoari.
- 1553-VI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAhalordea zutenak alabaren tutoretza epaileek aita bauaren aurrean Pedro Akoa eta Eibarko Martin Isasi
aurkeztu ziren.
Estebani eman ziezaioten saiatuko ziren.
Lekuko hauek izan ziren: Gabriel Artzubiaga, Pedro Ibarluze eta Martin Ernataritz (ikus [XVI. m. (53VI) 7] agiria).

Zestoako Pedro Akoak Mutrikuko San Joan Iturritzaren itsasontzian 50 kintal burdina kargatu zituen
Sevillara eramateko eta han deskargatzeko.
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Portugalgo uretan itsasontzian ziren arropak eta
burdinak galdu egin ziren, eta haiek eskuratzen gastu handiak egin zituzten. Ondoren, Eibarko Martin Isasik 7 dukat ordaindu zizkion Pedro Akoari,
eta honek ahalordea eta eskubidea eman zizkion
Martini, itsasontzitik ateratako burdinen jabe izan
zedin.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Joan Urbieta eta Martin Andikano (ikus [XVI.
m. (53-VI) 13] agiria).
- 1553-VII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hiru ahizpa zestoar aurkeztu ziren: Katalina
Areitzaga, Maria Areitzaga eta Grazia Areitzaga.

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Grazian
Haiek ziotenez, Joanes Areitzaga anaia Indietan
Ezenarro, Frantzisko Enparan eta Domingo Amilibia hil zen, eta hiru ahizpak izan ezik, ez zuen beste se(ikus [XVI. m. (53-VI) 9] agiria).
niderik utzi (ez legezkorik eta ez legez kanpokorik).
Joanes anaiak Sevillako Kontratazio Etxean ere testamentua eta urrezko 34 dukat utzi zituen. Haiek eta
2.1.30. San Joan Amilibiaren, Joan
Joanesek nonahi utzitako beste edozein ondasun, hiru
Arbestainen eta Joanes Areitzagaren
ahizpei zegozkien (edo ahizparen bati edo biri, testaagiriak
mentuaren arabera).
- 1553-VI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaBeraz, dukatak, testamentua eta gainerako ondasuren aurrean Arroako Bizente Sorazu agertu zen. Ordainagiria eman zion Zestoako San Joan Amilibiari, nak jaso zitzaten, hiru ahizpek ahalordea eman zieten
35 kintal burdinako zorra eta egun hartara arte beste Sevillan zebiltzan hauei: Debako Joan Martinez Usarragakoari, eta Zestoako Joan Fernandez Olazabalzor guztiak ordaindu egin zizkiolako.
goari eta Grazian Etxeandiari.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Domingo BalLekuko hiru zestoar hauek izan ziren: Esteban
tzola, Joan Lopez Zelaikoa eta Arroan bizi zen Kristobal Artzubiaga zurgina (ikus [XVI. m. (53-VI) 11] Eztiola semea, Martin Acosta harakina eta Martin Otxoa Ariztondokoa (edo Artazubiagakoa) (ikus
agiria).
[XVI. m. (53-VII) 1] agiria).
- 1553-VI-29an, Zestoako errebalean, Esteban
Geroago XIX. liburuan, 1555-V-31n Grazia AreiEztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
betetik, Martin Acosta harakina, bere anaia Pedro tzagak eta Katalina Areitzagak egindako agirian froAcosta gaztearekin, eta, bestetik, Joan Arbestain ka- gatuko dugunez, beren anaia Joanes Areitzaga hau
marinel zestoarra zen (Domingo Areitzagaren eta
pagilea.
Katalina Ezenarroren semea) eta Indietako Espainia
Bi aldeek kontratua egin zuten Joanek Pedrori Berrian (Mexikon) hil zen. San Joan Etorra ontzikapagile-ofizioa hurrengo bost urteetan erakuts zie- maisuarekin iblili zen bidaian.
zaion, uztailaren 1ean hasita. Pedrok arretaz egingo
- 1553-VIII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizituen bere lanak, eta lanera huts egiten bazuen, kalbauaren aurrean San Joan Amilibia azaldu zen. Gateak ordaindu egin beharko zituen.
briel Artzubiaga Zestoako Kontzejuko fiel eta altxorJoan Arbestainek Pedro aprendizari jantziak eman- zain izan zen garaitik, Gabrielek 10 dukat San Joani
go zizkion, baina alkandorak Martin anaiak eman- ordaintzeko agindua zuen.
dakoak izango ziren. Bost urteko denboraldia amaiSan Joan Amilibiak, berriz, 3 dukat zor zizkion
tzen zenean, Joanek soineko luzea, jipoia eta txapela
Domingo Garratzari, eta ahalordea eman zion San
egingo zizkion Pedrori.
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Joanek haiek Kontzejuari eta Gabrieli kobra zie- Aizpuruk obligazio-agiria eman zioten norbaiti, maizazkion.
leguz diruak hartuta zorra egin ziotelako. Zestoako
San Joan Amilibia zuten fidatzaile bi zordunek.
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz alkatea, Joan Ezenarro zapataria eta Arroako Joan Igartza
Joan eta Martinek konpromisoa hartu zuten zor
(ikus [XVI. m. (53-VIII) 6] agiria).
osoa hurrengo iraileko Andre Mariaren egunean ordaintzeko. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
Akoa, Joan Otaegi eta Esteban Eztiola (ikus [XVI. m.
2.1.31. Domingo Urbietaren, Martin
(53-VII) 10] agiria).
Aizpururen eta Joan Etxenagusiaren

agiriak

- 1553-VII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Domingo Urbieta apaizak (Antonio Lizarrarats bikarioaren izenean) ordainagiria eman zion
Aizarnazabalgo Domingo Esnali.

- 1553-VII-22an, Zestoan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako Joanes Ibañeta apaiza, eta, bestetik, Arroako
Joan Etxenagusia eta Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoa jauna.

Joanes apaizak Joan Etxenagusiari 20 kintal burJoan Bengoetxeak 15,25 dukat zor zizkion Antonio
bikarioari, eta zorraren zati bat (9 dukatekoa) Domin- dina pletina maileguz eman zizkion, eta honek hari
gori Martin Urozperoetak ordaindu zion, eta 6,25 dukat obligazio-agiria eman zion, zorra hurrengo iraileko
San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Domingo Esnalek hantxe bertan ordaindu zizkion.
Jarraian Nikolas Martinezek konpromisoa hartu zuen
Lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Domin- Joan Etxeangusia obligazio hartatik onik ateratzeko;
go Amilibia, eta Zestoako Esteban Eztiola semea eta izan ere, 20 kintalak Nikolasentzat baitziren.
Martin Indo (ikus [XVI. m. (53-VII) 6] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, JoaUstez 1553-VII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola es- nes Potzueta eta Debako Martin Erandio (ikus [XVI.
kribauaren aurrean Joan Lopez Zelaikoak eta Martin m. (53-VII) 11] agiria).

2.40. irudia.
Txiribogako
Bengoetxea.
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2.1.32. Joan Akotegiren, Anton Baltzolaren
Maria Martinez amak zin egin zuen bere tutoretzako lanak ongi beteko zituela, beti ere alaba Maria
eta Joan Ereñoren agiriak
- 1553-VII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako
Martin Iribarrena, eta, bestetik, Bizkaiko Balmasedan
bizi zen Joan Akotegi azpeitiarra.

adingabearen mesedetan. Tutoretza aldia amaitzen
zenean, alabaren ondasunen inbentarioa eta kontuak
egingo zituzten. Maria Martinez amak bere osaba
Errodrigo Arzallus aurkeztu zuen fidatzaile gisa. Maria Martinezek uko egin zion berriz ezkontzeari.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubiaga
Martin Iribarrena zauritu egin zuten Balmasedan,
eta Joan Akotegiren etxean egon zen bost bat astean eskribaua, Esteban Eztiola semea eta Joan Ezenarro.
sendatzen. Joan Akotegiren emazteak zaindu zuen.
Hark eman zizkion jan-edanak, oihalak eta lihozko
Ondoren San Joan Idiakaitz alkateak, bere aginpiehunak.
dea erabiliz, Maria Baltzola haurraren tutore bere ama
Maria Martinez izendatu zuen. Ahalordea eman zion
Martin Iribarrena sendatzen Paskual Pielagos eta alaba eta bere ondasunak egoki kudea zitzan.
Martin Sabagal zirujauak ibili ziren, eta haien zerbitzuagatik kobratu beharrekoa zin eginda erabakiko zuten.
- 1553-VIII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Domingo Baltzolak ordainGastu haiek zehaztu eta ordaintzeko Martin Iriba- agiria eman zion Maria Martinez Arzalluskoari. Anrrenak obligazio-agiria eman zion Joan Akotegiri, or- tonek bere testamentuan onartutako 6 dukateko zorra
daintzeko epeak zehaztuz. Martin Iribarrenak Martin Maria Martinezek ordaindu egin zion.
Zuube eta Joan Iribarrena aurkeztu zituen fidatzaile
gisa.
Dukat bateko obligazio-agiri batek indarrean jarraituko zuen, bahituran emandako eraztun bategatik,
Lekuko hauek izan ziren: Martin Indo, Esteban baina egun hartara arte elkarrekin izandako beste tratu
guztien kontuak garbituta eta ordainduta geratu ziren.
Eztiola semea eta Arroako San Joan Arbe.
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz alkaJarraian, leku berean, eskribau eta lekuko berak
hantxe izanik, Martin Iribarrenak konpromisoa har- tea, Pedro Altzolarats, Grazian Ezenarro eta Esteban
tu zuen Martin Zuube eta Joan Iribarrena obligazio Eztiola semea (ikus [XVI. m. (53-VII) 16] agiria).
hartatik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (53-VII) 15]
agiria).
- 1553-VIII-19an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: bate- 1553-VII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tik Azpeitiko Jeronimo Olazabal, eta, bestetik, Aizarbauaren aurrean eta San Joan Idiakaitz batxiler eta nako Joan Ereño.
alkatearen aurrean, Maria Martinez Arzalluskoa aurkeztu zen.
Zestoako Joan Kortazarrek Jeronimori 7 dukateko
zorra eta 552 maraiko auzi-gastuak egin zizkion, baina
Maria Martinezek zioenez, bere senar Anton Bal- zor hura kobratzeko Joan Ereñok obligazio-agiria eman
tzola hilabete inguru lehenago hil egin zen, eta sei hi- zion Jeronimori. Ondorioz, honek eskubidea eman zion
labeteko Maria Baltzola alabatxoa utzi zuen. Maria Joan Ereñori, zorra Joan Kortazarri kobra ziezaion.
Martinez amak alkateari Maria Baltzola adingabearen
tutore izenda zezala eskatu zion; izan ere, Anton BalLekuko azpeitiar hauek izan ziren: Joan Martinez
tzolak ordaintzeko eta kobratzeko zorrak utzi zituen. Enparangoa (Enparango jauna), Martin Sagastizabal
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eta Joan Lopez Alegikoa (ikus [XVI. m. (53-VIII) 7]
agiria).

diru haiek Antonentzat. Protestoak behin eta berriz
egiteko eta auzitara jotzeko ahalmena zuen Andresek.

- 1553-IX-21ean, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Joan Ereño eta Martin
Intxaurregi elkartu ziren. Martin Intxaurregik Joan
Ereñori etxea egiteko oholak eta erreal batzuk maileguz hartu zizkion. Guztira 30 errealekoa zen zorra,
eta Martinek Joani hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zion zor osoa.

Lekuko hauek izan ziren: Leintz Gatzagako Joanes
Arzabal?, eta Aizarnako Joan Gorosarri eta Domingo
Aranguren (ikus [XVI. m. (53-IX) 3] agiria).

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Urbieta, Joan Olazabal
eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (53-IX) 18]
agiria).

2.1.33. Anton Arriolaren, Esteban Arberen
eta Katalina Egañaren agiriak

- 1553-IX-4an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako Olidengo Esteban Arbe, eta, bestetik, Aizarnako Bernalt
Aldalur.
Bernaltek Estebani zaldi gaztainkara erosi zion, eta
prezioaren zati bat (2 dukat eta 7 errealekoa) zorretan
utzi zion. Obligazio-agiria eman zion zorra hurrengo
urteko Pazko maiatzekoan ordaintzeko konpromisoa
hartuz.

Lekuko hauek izan ziren: Martin Esnal, San Joan
- 1553-IX-4an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren Amilibia, Martin Egaña eta Esteban Eztiola semea
aurrean, Debako Anton Arriola aurkeztu zen. Sevillan (ikus [XVI. m. (53-IX) 4] agiria).
zebilen Eibarko Andres Perez Urkizukoari ahalordea
- 1553-IX-4an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaeman zion, han Rodrigo Alonso del Aguila? merkataren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Katalina Egariari 200 dukat kobra ziezazkion.
ña eta bere senar Domingo Narruondo, eta, bestetik,
Rodrigo Alonsok lehenago 200 dukat haiengatik Maria Joanez Egañakoa ahizpa bere senar San Joan
aseguru-poliza egina zuen, eta Andresek jasoko zituen Egañarekin.

2.41. irudia. Aizarnako
Ereñozarra.
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Katalinari Aizarnako Egañazpi baserrian zegokion seniparteagatik auzitan ibiliak ziren bi aldeak.
1543-XI-11n auzia arbitro epaileen esku utzi zuten.
Martin Arano, Martin Ezenarro, Pedro Iribarrena eta
Martin Azkue izendatu zituzten arbitro, eta San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua ere bai.

Domingo, Joan eta Domenjak ziotenez, hirurek
lehenago Mutrikuko Pedro Agirre merkatariari Aizarnazabalen zeuzkan lurren ondoko gaztainadia
saldu zioten. Debako Domingo Olano eskribauak
idatzi zuen orduan salmenta-agiria. 62 dukat eta 4,5
erreal kostatu zitzaion Pedrori gaztainadia.

Arbitroek 1544-I-1ean bere epaia eman zuten, Maria Joanez Egañakoa eta bere senarra kondenatu egin
zituzten Katalinari seniparteagatik 40 dukat eta doteagatik 2 dukat ematera.

Hiru saltzaileek ziotenez, salmenta-agiri hura
guztiz onetsi eta berretsi zuten. Gainera, egun hartan
Pedro Agirreren ordezkari Martin Mirubia gaztainadira sartu zuten, eta Martinek belarrak eta gaztainondo-adar batzuk moztu zituen, jabetza bereganatuz.

Egun hartan Maria Joanezek eta senarrak Katalinari 42 dukat ordaindu zizkioten, eta honek ordainagiria eman zion. Gainera uko egin zion Egañazpin izan zitzakeen eskubide guztiei Maria Joanez
ahizparen alde. Zin egin zuen agirian agindutakoa
bete egingo zuela.

Domenja Aizarnazabalek, emakume ezkondua
zelako, zin egin zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela. Lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo
Domingo Amilibia eta Joan Aizarnazabal, eta Bergarako Nikolas Lausagarreta (ikus [XVI. m. (53-IX)
7] agiria).

Lekuko hauek izan ziren: Arroako Fernando Artzubiaga, eta Zestoako Joan Gorosarri eta Migel
- 1553-IX-17an Zestoan, Esteban Eztiola eskriAzkue (ikus [XVI. m. (53-IX) 5] agiria).
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Zarauzko Kristobal Artzubiaga eta Aiako Joan Argiain,
eta, bestetik, Zestoako Joan Ezenarro (Zabaleta ba2.1.34. Domingo Arangurenen,
serriko maizterra).
Domingo Aizarnazabalen eta Kristobal

Artazubiagaren agiriak

- 1553-IX-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Petri Etxeberria eta Domingo Aranguren
elkartu ziren.

Lehen biek Joan Ezenarrori idi parea erosi zioten
19,5 dukatean, eta zorra bi epetan ordainduko zioten: 8 dukat 20 egun barru, eta gainerakoa hurrengo
Domu Santu egunetik urtebetera.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: EsPetri, hain zuzen, Aizarnako Ibarra baserriko maizterra zen, eta Domingo Arangureni maileguz 20 erreal teban Eztiola semea, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta
hartu zizkion. Zorra 15 eguneko epean ordaintzeko Aiako Migel Argiain (ikus [XVI. m. (53-IX) 15]
agiria).
konpromisoa hartu zuen.
Obligazio-agirian lekukoetako bi Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus
[XVI. m. (53-IX) 6] agiria).

- 1553-X-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arangurengo Domingo Aranguren
eta Errezilgo Martin Iruresaroe elkartu ziren.

Domingori Martinek zaldi gorri-beltza saldu
- 1553-IX-8an, Aizarnazabalgo elizaren ondoan,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Ai- zion 5 dukat eta 4,5 errealean, eta Domingok zorra
zarnazabal, Joan Agote eta honen emazte Domenja hurrengo ekaineko San Joan eguenean ordainduko
zion.
Aizarnazabal agertu ziren.
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2.42. irudia. Errezilgo
Iruresoro edo
Iruresaroe.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolome 2.1.35. Gregorio Elizalderen, Domingo
Etxabe, Josepe Igartza eta Martin Olaskoaga (ikus Baltzolaren eta Maria Martinez
[XVI. m. (53-X) 1] agiria).
Etxeandikoaren agiriak
- 1553-X-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1553-IX-19an Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnako Pedro Egaña eta Domin- bauaren aurrean Gregorio Elizalde aurkeztu zen.
go Aranguren aurkeztu ziren.
Nafarroako Bakaiku herriko Joanes Bazterrak eta
Biek erdi bana Ernion baso batzuk hartu zituzten, Villarrealgo Migelek 6 dukateko zorra egin zioten Pebaina desadostasunak zituzten. Batak ikatza egin eta dro Zalterain eskribauaren aurrean. Gregoriok, hain
bestea baino gehiago baliatu zela zioen. Auzitara joan zuzen, Azpeitiko Domingo Otxandiori 4 dukat eta 2
ziren Zestoako alkatearengana.
erreal zor zizkion, eta ahalordea eman zion Joanesi
eta Migeli 6 dukat kobra ziezazkien: 4 dukat eta 2
Egun hartan, ordea, auzia arbitro epaileen esku erreal Domingorentzat eta gainerakoa Gregoriorenuztea erabaki zuten. Pedro Egañak Martin Egaña tzat (ikus [XVI. m. (53-IX) 17] agiria).
izendatu zuen arbitro, eta Domingo Arangurenek
Martin Gorosarri. 30 eguneko epean emango zuten
- 1553-IX-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriepaia, baina epea luzatzerik izango zuten. Bi arbi- bauaren bidez Arroako Domingo Baltzolak ordainatroak ados jartzen ez baziren, hirugarren arbitroa giria eman zion Azpeitiko Domingo Leteri.
aukeratuko zuten.
Domingo Letek zor handiagoaren 6 dukat ordainArbitroen epaia betetzen ez zuenak 10.000 ma- du zizkion: 3 dukat Esteban Eztiolaren bidez, eta besraiko isuna ordainduko zuen.
te 3 Martin Indoren bidez.
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, EsteLekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea,
ban Eztiola semea eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. Martin Acosta harakina eta Iraetako burdinolako Anm. (53-X) 6] agiria).
ton Arano (ikus [XVI. m. (53-IX) 19] agiria).
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Maria Baltzola adingabearen tutore izanik, Domingo
Otaegi zorduna aipatu zuen. Senar Anton Baltzola zenari 4 dukateko zorra utzi zion, eta zorra exekutatu
ondoren 194 maraiko auzi-gastuak egin zituen.
Domingo Otaegik kartzela utzi egin zuen, eta
Grazian Ezenarrok eta Martin Indo probestuordeak
segurtatu egin zioten zorra kobratzeko aukera Maria
Martinezi, obligazio-agiria emanda.
Ondorioz, Maria Martinezek eskubidea eta ahalordea eman zien Graziani eta Martini, zorra Domingo
Otaegiri kobra ziezaioten. Grazianek 2 dukat kobratuko zituen, eta Martinek 2 dukat eta auzi-gastuak.
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz batxilerra (Zestoako alkatea), Blas Artazubiaga eta
Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (53-IX) 23]
agiria).

2.1.36. Joan Bengoetxearen, Bizente
Ezenarroren eta Joan Goenagaren agiriak
2.43. irudia. Aizarnako eliz ataria.

- 1553-X-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Bengoetxeak betiko zentsua sortu
- 1553-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zuen San Joan Amilibiaren alde.
ren aurrean Maria Martinez Etxeandikoa agertu zen.
Maria Martinez, hain zuzen, Anton Baltzolaren alarguAizarnako elizari Joan Bengoetxeak zor zizkion
na zen, eta bien alaba Maria Baltzolaren tutorea ere bai. 17 dukat eta 4 erreal San Joan Amilibiak bere gain
hartu zituen, eta 17 dukat eta 2 errealen truke eman
Domingo Otaegik 4 dukateko zorra egin zion An- zion Joan Bengoetxeak zentsua San Joan Amilibiari.
ton Baltzolari, eta alargunak Domingori ondasunak Joanek (edo bere ondorengoek) San Joani (edo bere
exekutatu eta girgilua lotuta kartzelan preso zegoen. ondorengoei) urtero zerga edo errenta gisa 13,5 erreal
Orduan Martin Indok eta Grazian Ezenarrok obliga- emango zizkion (1 erreal = 34 marai izanik), hau da,
zio-agiria eman zioten Maria Martinezi, eta bertan % 7,15eko zerga ordainduko zion urtero.
bakoitzak ordaindu eta kobratu beharreko kopuruak
eta epeak zehaztuta utzi zituzten.
Zentsua indarrean aurreko urteko Eguberrietan hasi
zen, eta urtero Eguberrietan ordainduko zion Joanek
Agirian lekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz San Joani zerga edo errenta.
batxilerra, Blas Artazubiaga eta Esteban Eztiola (ikus
[XVI. m. (53-IX) 22] agiria).
Joan Bengoetxeak zentsuaren berme gisa bere
baso hauek lotu zituen: Bengoetxeako lurretan
- 1553-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zeuden Otoitzaga, Iturbeerreka eta Lanberriko babauaren aurrean Maria Martinez Etxeandikoak, alaba soak.
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Bi urtez jarraian Joanek (edo ondorengoek) zerga
Lekuko Mutrikuko Martin Sarasua eta Zestoako
ordaintzen ez bazuten, aipatutako ondasunak konfis- Joan Etorraetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (53-XI) 2]
katuta geratuko ziren, eta nahi bazuen, San Joan Ami- agiria).
libiak bereganatuko zituen.

2.1.37. Martin Zuuberen, Margarita
Joanek (edo ondorengoek) San Joani (edo ondo- Zuuberen eta Joan Perez Areitzagakoaren
rengoei) 17 dukat eta 2 erreal ordaintzen bazizkioten, agiriak

zentsua baliorik gabe geratuko zen. Joanek bere basoak saldu nahi bazituen, erosteko lehentasuna San - 1553-XI-6an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban EztioJoanek (edo ondorengoek) izango zuten 15 eguneko la eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik,
epean.
Zestoako Martin Zuube “Arotzarte” (Zuube erdikoa
baserriaren jabea), eta, bestetik, Elgoibarko Domingo
Joan Bengoetxea arduratuko zen zentsuari lotutako Nafarmendi.
ondasunen saneamenduaz.
Domingok Martini hezitako idi parea erosi zion, eta
Zentsu-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Au- zorretan 15 dukat utzi zizkion. Zorra hurrengo Pazko
soroetxea, San Joan Zuube eta Fernando Olazabal maiatzekoan ordainduko zion, egindako obligazio(ikus [XVI. m. (53-X) 3] agiria).
agiriaren arabera.
- 1553-XI-2an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriLekuko Arroako Joan Sorazu bikarioa eta Joan Zubauaren bidez Bizente Ezenarrok ahalordea eman gasti, eta Zestoako Martin Acosta harakina izan ziren
zion Martin Etxeberriari.
(ikus [XVI. m. (53-XI) 9] agiria).
Martinek, hain zuzen, Bizkaiko Karrantzan Bar- 1553-XI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritolome Molinedori 3 dukateko zorra kobratuko zion, bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Margadukat haiek Turtziozko Pedro Herrera hauspogilearen rita Zuube eta bere senar Martin Zuube, eta, bestetik,
bidez hartu zituelako.
Margaritaren iloba Maria Joanez Zuubekoa eta Martin Zuube izeneko bere senarra (lehen aipaturikoaren
Lekuko hauek izan ziren: Jakobo Urbieta, Santi? izen-deitura berekoa).
Ezenarro eta Joan Igartza (ikus [XVI. m. (53-XI) 1]
agiria).
Margarita Zuube, hain zuzen, Joan Zuube zenaren
eta Katalina Amilibia alargunaren alaba zen. Marga- 1553-XI-2an, Itziarren, Zestoako Domingo Ami- ritaren Joan Zuube anaia hila zen, eta honen emazte
libia eskribauaren aurrean Debako Joan Goienaga Grazia Artzubiaga ere bai. Bi hauek ezkondu zireaurkeztu zen. Ahalordea eman zien Joanek Debako nean, Katalina Amilibiak dohaintzan Zuube baserria
bere ondasunekin eman zien, eta orduan Joan ZuubeJoan Ibia koinatuari eta Martin Otxoa Altzolakoari.
ren alaba Maria Joanez Zuubekoak bere senarrarekin
Lehenago Maria Martinez Mendizabalgoari (An- zeukan.
dres Areztiren emazteari) basoan 49 karga ikatz egin
Margarita Zuubek bere senipartea kobratzeko zeuzizkion, eta karga bakoitzak zilarrezko 4 erreal balio
zuenez gero, 196 errealeko zorra egin zion. Geroztik kan, eta Maria Joanezek eta senarrak 22 dukat agindu
10 erreal eman zizkion Maria Martinezek, eta 186 zizkioten. Haietako 8 dukat hantxe jaso zituen Marerreal kobratzeko zeuzkan Joanek. Ahalordea zutenak garita Zuubek. Gainerako 14 dukatak obligazio bidez
segurtaturik geratu ziren.
saiatuko ziren zor hura harentzat kobratzen.
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Margarita Zuubek seniparteagatik zegozkion esEgun berean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauakubide guztiei uko egin zien Maria Joanezen alde, eta ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Azkoitiko
zin egin zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela. Joan Agirrezabal, eta, bestetik, Arroako Joan Perez
Bestela 100 dukateko isuna ordaindu beharko zuen.
Areitzagakoa.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Amilibia
Lehenago arroarrak azkoitiarrari maileguz 31
eta Pedro Akoa, eta Arroako Domingo Amilibia har- dukat hartu zizkion, Domingo Otalora eskribauaren
gina.
aurrean, eta egun hartan zorra ordaindu egin zion.
Ondorioz, Joan Agirrezabalek ordainagiria eman zion
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Joan Perez Areitzagakoari.
Margarita Zuuberen senar Martin Zuubek onetsi egin
zuen seniparteagatik eta eskubideengatik egindako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztioagiria (ikus [XVI. m. (XI) 10] agiria).
la semea, Martin Artazubiaga eta Joan Ipintza (ikus
[XVI. m. (53-XI) 13] agiria).
- 1553-XI-8an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, 2.1.38. Maria Martinez Arzalluskoaren,
Azkoitiko Joan Agirrezabal eta bere fidatzaile Joan Pe- Pedro Olagueren eta Maria Anton Indoren
rez Areitzagakoa, eta, bestetik, Arroako Joan Arbe.
agiriak
Azkoitiarrak Joan Arberi zezenkoa eta behia 14
dukatean erosi zizkion, eta zorra hurrengo Pazko
garizumakoan ordainduko zion. Joan Agirrezabalek
konpromisoa hartu zuen bere fidatzaile Joan Perez
obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.

- 1553-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Etxeandiko Maria Martinez Arzalluskoa
(Anton Baltzolaren alarguna) eta Ana Arzallus ahizpa
aurkeztu ziren.

Lehenago, ahizpen anaia Grazian Etxeandia
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban eta Maria Joanez Lizarraraskoa ezkondu zirenean,
Eztiola semea, Martin Artazubiaga eta Joan Ipintza.
ezkontza-kontratua Domingo Amilibia eskribauak

2.44. irudia. Arroako
Areitzaga.

- 82 -

(1553)

idatzi zuen. Kontratuan Etxeandiko Martin Arzallus zituen. Beste 4 erreal lehenago maileguz hartu zizaitak eta Antonio Lizarrarats bikarioak ahizpa bakoi- kion Maria Antonek Katalinari.
tzari 40 dukat agindu zizkieten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Antonio Lizarraratsek kalonje kargua zuen Sevi- semea, Martin Artazubiaga eta Martin Acosta (ikus
llako elizan, eta anaia Domingo Lizararats bankaria [XVI. m. (53-XI) 21] agiria).
ere han bizi zen. Grazian Etxeandia ere Sevillan zebilen, eta bi ahizpek ahalordea eman zioten anaiari, 2.1.39. Domingo Ezenarroren, Pedro
Antonio Lizarraratsi edo Domingo Lizarraratsi, 80 Ausoroetxearen eta Ana Akertzaren agiriak
dukatak kobra ziezazkien.
- 1553-XI-19an, Zestoan, Domingo Amilibia eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz bauaren aurrean Domingo Ezenarro eta Madalena
batxilerra, Martin Artazubiaga eta Esteban Eztiola se- Zuube alarguna azaldu ziren.
mea (ikus [XVI. m. (53-XI) 17] agiria).
Lehenago, Domingo Ezenarrok Madalenari man- 1553-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- darra bere uhal eta kartolekin hartu zion. Mandabauaren aurrean Nafarroako Olagueko Pedro Olague rrarekin Domingoren anaia Joan Ezenarro Sevillara
agertu zen.
joatekoa zen, eta handik etorritakoan mandarra itzuli
egingo zion Madalenari.
Lehenago Zestoako Pedro Akoari eta Grazian Ezenarrori ahalordea eman zien, baina hura baliogabeDomingo Ezenarrok ezin izan zion Madalenari
tuta, beste bat eman zion Pedro Akoari. Pedro Akoa, mandarra itzuli, eta haren balioa (14 dukatekoa) orhain zuzen, Pedro Olagueri zor zizkioten diruak eta daintzeko obligazio-agiria eman zion. 7 dukat hurrengainerako ondasunak kobratzen saiatuko zen. Zordun- go Eguberrietan ordainduko zizkion, eta beste 7 hanak auzitara eramateko ahalmena zuen.
dik urtebetera.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Esteban
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo GarraEztiola semea, San Joan Elgoibar eta Martin Artazu- tza, Joan Arbestain eta Joan Etorraetxea (ikus [XVI.
biaga (ikus [XVI. m. (53-XI) 18] agiria).
m. (53-XI) 24] agiria).
- 1553-XI-15ean, Zestoako errebalean, Esteban
- 1553-XI-21ean, Zestoan, Iraetako presaren onEztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: ba- doan, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Pedro
tetik, Maria Anton Indo (Martin Ganbararen alargu- Ausoroetxea agertu zen.
na), Joan Ganbara semea eta honen emazte Domenja
Arrona, eta, bestetik, Katalina Indo (Maria Antonen
Bizkaiko Muskizko Lope de Sierra batelariak 38
ahizpa).
dukat eta 2 errealeko zorra utzi zion Pedrori, eta honek Loperen fidatzaile Hernaniko Amador Lopez ElMaria Anton, Joan eta Domenjak obligazio-agiria duaiengoa batxilerrari ondasunak exekutatu egin zizeman zioten Katalinari, lau urteko epean 8 dukat or- kion. Orduan batxilerrak Pedrori zorra ordaindu egin
daintzeko konpromisoa hartuz.
zion, eta Pedrok ordainagiria eman zion.
Zestoako alkate Pedro Altzolaratsek Maria Anton
Lekuko Aizarnazabalgo Joan Atristain eta Zeskondenatu egin zuen auzi batean 6 dukat eta 18 erreal toako Joan Etorraetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (53ordaintzera, eta diru haiek Katalina Indok ordaindu XI) 25] agiria).
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2.45. irudia. Aizarnako
Ezenarrogoikoa.

- 1553-XI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- (Iraetako jauna) eta Migel Zugasti (ikus [XVI. m. (53ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako elizako XI) 27] agiria).
Ana Akertza serora, eta, bestetik, Ana Amezketa.
Egun berean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
Ana Amezketak serorari mandarra 16,5 dukatean aurrean eta lekuko berak bertan izanik, Arroako Joan
erosi zion, eta orduan 12,5 dukat ordaindu zizkion, 4 Olea eta Ramos Edarritzaga elkartu ziren. Aizarnako
dukat zorretan utziz. Ana Akertzak 12,5 dukaten or- Bernal Aldalurrek Ramosi zaldia erosi zion, eta 3,5
dainagiria eman zion.
dukat zorretan utzi zizkion. Zor hura Joan Oleak ordainduko zion Ramosi bi epetan: dukat 1 zortzi egun
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Gorosarri, barru, eta 2,5 dukat hurrengo Pazko maiatzekoan.
Pedro Ipintza eta Joan Lizarrarats (ikus [XVI. m. (53XI) 32] agiria).
Bernalek Ramosi mandar arrea ere erosi zion, 2,5
dukat zorretan utzita (ikus [XVI. m. (53-XI) 30] agiria).

2.1.40. Ramos Edarritzagaren, Joan
Ezenarroren eta Ramos Etxegarairen agiriak

- 1553-XI-25ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Aizarnako Bernal Aldalur zurgina, eta, bestetik, Arroako
Ramos Edarritzaga.

- 1553-XI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Ezenarro (Zabaletako maizterra) eta Ana Aisoro alarguna elkartu ziren.

Elkarrekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta bi aldeek dena ordaindu zutelako,
elkarri ordainagiria eman zioten. Lekuko hauek izan ziBernalek Ramosi mandar arrea erosi zion, eta ren: Domingo Aranguren, Joan Iribarrena eta Esteban
prezioaren 2,5 dukateko zatia ordaindu gabe utzi zion. Eztiola semea (ikus [XVI. m. (53-XI) 33] agiria).
Horiek hurrengo iraileko San Migel egunean ordain- 1553-XI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritzeko obligazio-agiria eman zion Bernalek Ramosi.
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Ramos
Lekuko hauek izan ziren: Joan Zugasti, Joan So- Etxegarai (Etorragoiko maizterra), eta, bestetik, Dorazu (Arroako bikarioa), Nikolas Martinez Egiakoa mingo Amilibia eskribaua.
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Joan Martinezek Joanesi Goikoetxea baserria,
Domingok bere Etorrazpiko lurretan basoak zituen,
eta hango haritz, gaztainondo eta gainerako zuhaitzen bere lur, soro, sagasti eta abarrekin (basoak izan ezik)
adarrekin Ramosek ikatza egingo zion Domingori. errentan eman zion lau urterako. Errenta aldia aurreko
Domingok markatuko zituen zuhaitzak, lepatzeko edo iraileko San Migel egunean hasia zen.
oinetik mozteko. 1554. urteko Pazko garizumakoan
Lau urteetako bakoitzean Joanesek zenbat anega
lan guztiak amaituta izango zituen Ramosek.
gari eta artatxiki ordaindu behar zituen erabaki zuten.
Ramosen erruz kalterik sortzen bazen, berak or- Gainera Eguberrietan urtero oiloa eta kapoia emango
daindu beharko zuen. Egindako ikatza txondorretik zizkion nagusiari.
kanpo ondoan utziko zuen Ramosek, eta karga ikatz
Joanesek nagusiarekin erdi bana haziko zituen
bakoitzeko erreala kobratuko zuen.
ganaduak. Joan Martinezek behi-aziendako 14 buru
Ikatza egin ahala ordainduko zion Domingok. Do- eman zizkion, eta 66 dukat balio zuten Jakobo Gemingok Ramosi markatu egingo zizkion basoan Zes- salagak eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak egindako balioespenaren arabera. Erdia, 33 dukat, errenta
toako hiribilduko bere etxerako behar zituen zurak.
aldiaren amaierarako ordainduko zion maizterrak, gaLekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, naduen etekinetatik edo bere ondasunetatik. Joanesek
Joan Gorosarri eta Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (53- txerri bat berea hazi ahal izango zuen.
XI) 35] agiria).
Baserriaren erreteila Joan Martinez nagusiak egingo zuen, eta Kontzejuaren zergak erdi bana ordain2.1.41. Joan Martinez Akoakoaren eta
duko zituzten. Sagarra ere, Joanesek bildu eta pilatu
Joan Zubeltzuren agiriak
ondoren, erdi bana egingo zuten.
- 1553-XII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJoan Martinez Akoakoari seme edo alabaren bat
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik Joan Martinez
Akoakoa gaztea (Akoako Goikoetxea baserriaren ja- ezkontzen bazitzaion, baserria utzi egin beharko zuen
Joanes Amilibiak. Bestela, errenta aldia amaitu baino urbea), eta, bestetik, Joanes Amilibia.

2.46. irudia. Akoako
Goikoetxe.
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tebete lehenago elkarri beren asmoen berri emango zio- Ganboakoari Aiako Azti eta Lamiarriaga baserriak, berten, baserrian jarraitzeko ala uzteko. Joanesek soroetako tako ganaduekin, exekutatu egin zituzten. Blas Artazuhesi eta itxiturak egoera onean mantenduko zituen.
biagak gero Joan Aranbururi eman zizkion kobratzeko
eskubideak, Joan Otxoaren testamentuaren arabera.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Jakobo Gesalaga, Esteban Eztiola semea, eta Joan Gorosarri (ikus
Egun hartan, ordea, Pedro Ortizek Joan Aranbururi
[XVI. (53-XII) 1] agiria).
obligazio-agiria eman zion, zorra bi epetan ordaintzeko: erdia 1554ko abuztuaren amaierarako, eta beste
- 1553-XII-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- erdia handik urtebetera.
bauaren aurrean Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” eta
Elgoibarko Joan Lopez Apatrizkoa elkartu ziren. Joan
Ordaindu beharrekoak hauek ziren: 292 dukat, 3
Lopezek Joan Zubeltzu “Ezkerra” goitizenekoari zal- erreal, 37,5 txanpon, 9 anega gari, 19 anega olo, etab.
di beltza 11 dukatean erosi zion, eta zorra bi epetan (ikus [XVI. m. (53-XII) 11] agiria).
ordainduko zion: 4 dukat hurrengo Eguberrietan, eta
7 dukat 1554ko iraileko San Migel egunean.
- 1553-XII-29an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Elgoi- Joan Armendia, eta, bestetik, Debako Joan Zigaran.
barko Joan Lopez Madabekoa?, Esteban Eztiola semea
eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (53-XII) 5] agiria).
- 1552-IX-14an, Esteban Eztiolaren aurrean Joan
Zigaranek obligazio-agiria eman zion Joan Armendiari, honek basoan 220 haritz (bakoitza 3,5 errea2.1.42. Joan Aranbururen, Joan
lean) eta 286 karga ikatz (bakoitza 7,5 txanponean, 1
Armendiaren eta beste zenbaiten agiriak
txanpon = 7,5 marai izanik) eman zizkiolako.
- 1553-XII-23an, Aizarnako plazan, Esteban EztioJoan Zigaranek zor osoa ordaindu zuen, eta Joan
la eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Zarauzko Pedro Ortiz Ganboakoa jauna eta bere fidatzai- Armendiak ordainagiria eman zion, lekuko hauek izaleak, eta, bestetik, Zestoako Blas Artazubiaga eta Joan nik: Debako Gartzia Arteaga eta Arroako Joanes SoAranburu. Pedro Ortizen fidatzaileak hauek ziren: Mar- razu apaizak (ikus [XVI. m. (53-XII) 12] agiria).
tin Izeta eta Pelaio Izeta semea, Joan Perez Etxebeste- 1553-XII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikoa, Martin Etxebeste semea, Martin Etxebeste anaia
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Domineta Joan Gorriaran, Aiako eta Zarauzko biztanleak.
go Arronaren Ana Baltzola alarguna (seme Txomin
Lehenago, 1529-VI-26an, Zarauzko Joan Martinez Arronaren ordezkari ere izanik), eta, bestetik, Aiako
Amilibikoa eskribauaren aurrean, Zarautz etxeko Joan Beogarate baserriko Joan Zulaika maizterra.
Ortiz Ganboakoak (Pedro Ortizen aitak) obligazioJoanek Anari 1549, 1550, 1551 eta 1552. urteei zeagiria eman zion Blas Artazubiagari, fidatzaile Martin
Izeta eta Joan Gorriaran izanik. Orduan 229 kintal bur- gozkien errentak ordaindu zizkion. Anak Joani emandina, 9 anega gari, zenbait anega olo eta beste zenbait dako ordainagirian urte bakoitzean maizterrak zenbat
gauza zorretan utzi zituen Joan Ortizek. Zarauzko Bel- anega gari, olo eta artatxiki, ardi eta antxume ordaintran Mendia eskribauaren aurrean egindako beste obli- du zituen zehaztu zuten.
gazio-agiri batean ere azaldu zen zor hura.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
Orduan Joan Otxoa Gorosarrikoa zenaren testamen- apaiza, Grazian Ezenarro eta Martin Artzubiaga (ikus
tu-betearazle Blas Artazubiagak eskatuta, Joan Ortiz [XVI. m. (53-XII) 13] agiria).
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2.47. irudia. Aiako
Beogarategoikoa.

- 1553-XII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Probintziak hamarren zaharrari buruz zuen auzia ere
bauaren aurrean Martin Otxoa Artazubiagakoa azaldu aztertu zuten; baita Azpeitia, Azkoitia eta Zestoako
zen. Zestoako Kontzejuak emandako ahalordea zuen, burdinoletako jabeek zuten auzia ere1.
Zumaiako Kontzejuarekin zuten auzian ordezkari
izan zedin.
Hurrengo Azkoitiko Basarten egin ziren Batzar Berezietarako eta Batzar Nagusietarako prokuradoreak
Egun hartan bere ahalordea zestoar hauei eman izendatzeko Zestoako Kontzejuak egindako bileren
zien: Pedro Altzolaratsi, Martin Perez Artzubiagakoari, berri lehenago 2.1.3.1. eta 2.1.3.1. ataletan eman dugu.
Martin Lizarraratsi eta Esteban Eztiola eskribauari.
Azkoitiko Basarten 1553-VI-3an izan zen Batzar
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Blas Artazubia- Berezia. Zestoatik prokuradore Esteban Eztiola eskriga, Joan Perez Altzolaraskoa eta San Joan Idiakaitz baua izan zen.
batxilerra (ikus [XVI. m. (53-XII) 14] agiria.
Gero, azaroaren 8tik 24a bitartean, Getarian ospatu
ziren Probintziaren Batzar Nagusiak. Zestoatik Blas
2.1.43. Gipuzkoako Batzarrak, etab.
Artazubiaga eta Gabriel Artzubiaga izan ziren proku1553. urtean, Gipuzkoako Probintziaren lehen Batzar radore. Horrez gain, Batzar haietako mahaiko presiNagusiak Errenterian ospatu ziren, apirilaren 15etik denteetako bat Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerra
25a bitartean. Bertan Zestoako prokuradore Pedro izan zen, eta fidatzaile Joan Perez Lilikoa, Blas Artazubiaga eta Pedro Altzolarats izan ziren. Batzar NaAltzolarats izan zen.
gusien aginduz San Joan Idiakaitzek bere gain hartu
Hainbat gai aztertu eta erabakiak hartu zituzten, zuen zenbait arazoren ardura.
boto bidez. Bertan Zestoako prokuradoreak bertako
Aizarnako Pedro Arretxe erretore eta lizentziatuak
mendietan egindako zuhaiz-landaketaren berri eman
zuen. Probintziako Diego Carabajal Kapitain Jenera- Batzar Nagusiei Tolosan bilduta zeuden apaizen irilak gutuna bidali zuen, frantziarrei aurka egiteko zabra tzia jakinarazi zien, Iruñeko elizbarrutiko epaileek
batzuk presta zitezen. Gaztelako kondestablearekin kobratzen zutenaz. Elizbarrutiko apaizek egiten zituz- 87 -
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2.48. irudia.
Arantzazu.

ten gehiegikeriez eta zigorgabetasunaz ere erabakiak
Hain zuzen 1553. urtean jaio zen Paben Nafarroko
hartu zituzten. Probintziak zuen Migel izenko borre- Enrike III.a erregea, gero Frantziako Enrike IV.a erreroari eman beharreko soldata ere aipatu zuten.
gea izango zena. Joana Albretekoa erregina zuen ama
eta Antonio Borboikoa aita4.
Lilitik Iraetako bidearen egoeraz eta konpondu beharraz aritu ziren1.
Bestalde, Getariako Katalina Portukoa (Joan Sebastian Elkanoren ama) seme zenari erregeak aginUrte hartantxe, Arantzazuko monasterioan fran- dutakoa kobratu ezinik zebilen. 1553. urtean artean
tziskotarren goardiano zen Frantzisko Lili Italiako auzitan zebilen Katalina ama5.
Adriako apezpiku aukeratu zuten2.
Azkenik, Italiako Lonbardiako Pavian Frantziako
Beste gipuzkoar bat, Ordiziako Andres Urdaneta Frantzisko I.a erregea preso hartu zuen Joan Urbieta
itsasgizona, Mexikora joan eta han fraide agustindar kapitain hernaniarra aipatuko dugu; izan ere, 1553.
urtean hil baitzen6.
sartu zen3.
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