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1. 1551 URTEA
1.1. Zestoarren testamentu eta kodiziloak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats bikarioa, Pedro Arretxe apaiz lizentziatua, eta Joan
Perez Altzolaraskoa (ikus [XVI. m. (51-I) 6] agiria).

1.1.1. Zestoar baten testamentua
Ustez 1551-I-1ean? zestoarren batek Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua da. Oso
kalteturik dagoen agirian, testamentugilearen zordun
hauek agertzen dira: Bizente Sorazu, Azpeitiko Domenja Zelaiaran, Joan Fernandez Dorrekoaren emaztea, Iraetako jauna, Aiako Oribarko andrea, Katalina
Orio, Joan Otaegi, Domenja Perez Lilikoa, Zarauzko
jauna, Azpeitiko Maria Perez Ansakoa, etab.

Ustez 1551-I-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Marina Artigak, Joan Arretxeren emazteak, egina zuen testamentuari kodiziloa erantsi zion.
Marinak ezkontza aldian izandako irabazien laurdena Joan Arretxe senarraren alaba Joana Arretxeri utzi
zion, baina Marinaren senideren batekin ezkontzekotan. Bestela Joanaren ordez irabazien laurdena nori
eman Marinaren ama Maria Perez Mantelolakoak
aukeratuko zuen.

Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari bahituran bitxiKodiziloan lekuko hauek izan ziren: Antonio Liren bat eman zion testamentugileak, eta hura berreszarrarats bikarioa, Pedro Arretxe apaiz lizentziatua,
kura zezatela agindu zuen.
Joan Perez Altzolaraskoa eta Martin Artazubiaga
Amari agindua eman zion testamentuan agindu- (ikus [XVI. m. (51-I) 7] agiria).
takoa lehenbailehen bete zezan, eta horretarako, be- 1551-I-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauahar izanez gero, Baioko lurrak saldu ahal izango ziren aurrean, Joan Arretxeren emazte Marina Artigak
tuen (ikus [XVI. m. (51-I) 1] agiria).
egun batzuk lehenago (urtarrilaren 5ean) egindako
testamentuari kodiziloa erantsi zion.
1.1.2. Marina Artigaren testamentua eta
kodiziloak
Testamentuko klausula batean zioenez, Marinak
- 1551-I-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Zestoako hiribilduko Arretxe eta zenbait ondasun
ren bidez Marina Artigak, Joan Arretxeren emazteak, ezkontza aldian izandako irabaziekin erosi zituen.
Beraz, ondasun haien erdia senarrarena eta beste erdia
testamentua egin zuen.
berea ziren. Beraz, senarraren oinordekoak ondasunen
Zestoako hiribildu ondoko Arretxeren kontura balioaren erdia Marinaren oinordekoari ordainduta,
Zestoako elizan mezak nola eman agindu zuen. Mari- ondasun guztia bereganatuko zuen.
nak zioenez, hark bere etxea eta ondasunak ezkontza
Marinak klausula hura baliogabetu eta deuseztatu
aldian eskuratu zituen bere irabaziekin. Haien erdia
amari utzi zion, eta laurdena Joana izeneko senideari, egin zuen kodiziloaz; izan ere, Arretxe eta ondasunak
erosteko dirua Joan Arretxe senarrak bidali zion. Beeta beste laurdena Zestoako elizari.
raz, ondasun haiek osorik senarraren oinordekoaren500 dukat ziren horrela banatzekoak, eta Marina- tzat izatea nahi zuen. Hala ere, ondasun haiek jasoren amak kudeatuko zituen. Besteak beste, Sasiolako tzen zituenak urtero meza emanarazi beharko zuen.
eta Elgoibarko monasterioei, eta Azpeitiko norbaiti
Horrez gain, Marina Artigak kodiziloan zioenez,
ere emango zioten laguntza. Senide arteko ezkontza
Martin Zubiaurre zenari Zestoako Gurutzeagan sanola prestatu ere jakinarazi zuen.
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gastia erosi zion, eta haren erdia gero Esteban Akertza
zenari saldu zion. Martin Zubiaurreren anaia eta oinordeko Pedro Zubiaurreri aukera eman zion Marinak
Martinena izan zen sagastia eskura zezan, horretarako
prezioak eta baldintzak zehaztuz.

(anaia Martin Zubiaurre zenaren oinordekoari) 56
dukaten truke emateko. Pedro Zubiaurrek 40 dukat
emanak zizkion Marinari. Marinak Pedrori 2 dukat
emateko konpromisoa zuenez, guztira 56 dukat ordainduta bereganatuko zuen Pedrok sagastia.

Azkenik, Marinak zioenez, Martin Zubiaurre zenak obligazio-agiriak egin zituen Marinaren alde.
Hala ere, agiri haiek itxurazkoak ziren, eta ez benetakoak, Marinak Martini dirurik eman ez ziolako. Esteban Akertza zenarekin auzia izan zuen Martinek agiri
haiei buruz. Marinak obligazio-agiri haiek baliogabetzat
jo eta deuseztatu egin zituen, kontzientzia lasaitzearren.

Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza,
Pedro Zubiaurre eta Martin Zubiaurre (Martin Zubiaurre zenaren izen bereko semea).

Ondoren, Marinaren ama Maria Perez Mantelolakoak, alabaren ahalordeaz, Pedro Zubiaurre Gurutzeagako sagastira sartu zuen, eta honek lurra aitzurtu
eta adar batzuk hautsi zituen, jabetza berea zuela adieMarinak ahalordea eman zion Maria Perez Man- raziz. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Gatelolakoa amari, kodiziloan agindutakoa bete zezan. rratza eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa (ikus [XVI. m.
Kodiziloan lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza (51-I) 18] agiria).
apaiza, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin Zubiaurre (ikus [XVI. m. (51-I) 17] agiria).
- 1551-I-17an, Zestoako hiribilduko Arretxen (edo
Arretxeaundin), Esteban Eztiola eskribauaren bidez,
Jarraian, egun eta leku berean, eskribau beraren au- ohean gaixo zegoen Marina Artigak bere azken testarrean, Joan Ibañez Zubiaurrekoak obligazio-agiria eman mentuari (1551-I-5ekoari) beste kodizilo bat erantsi zion.
zion Marina Artigari. Konpromisoa hartu zuen 14 dukat
hurrengo ekaineko San Joan egunerako ordaintzeko.
Testamentuko klausula batean zioenez, Beduako
andreak 14 dukat zor zizkion, eta dukat haiek MariaMarinak kodizilo bidez agindua eman zuen Gu- ren senar Joan Arretxeren alaba Joana Arretxerentzat
rutzeagako sagastiaren bere erdia Pedro Zubiaurreri izango ziren.

1. irudia. Artiga
baserria (desagertua).
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Kodiziloan aldaketa ezarri zuen, eta 14 dukat haietatik 7 Marinaren amaginarrebaren arimaren alde
Zestoako elizan mezak emateko izango ziren, eta beste 7 dukat Joana Arretxerentzat, hau da, Joan Arretxe
senarraren alabarentzat.
Kodiziloan lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Pedro Ipintza eta Joan Ipintza.

egindako kodiziloa, Domingo Mantelola Arretxeko
familiako senideren batekin ezkon zedin. Ezkontza
hartarako 50 dukat ordaintzeko konpromisoa hartu
zuen.
Ahalordea eman zien Iruñeko apezpikutegiko Joan
Ziritza eta Martin Berrobi prokuradoreei, Iruñeko
apezpikuaren edo bikario nagusiaren bidez agiriak
zioena betearaz ziezaioten.

Ondoren, Marina Artigak bere azken testamentuko
beste klausula bati beste kodizilo bat erantsi zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio LizarraTestamentuan zioenez, Marinaren oinordekoari Joan rats, Pedro Ipintza eta Pedro Gaintza (ikus [XVI. m.
Arretxe senarrak, edo honen oinordekoak, Arretxe eta (51-I) 21] agiria).
bere ondasunen balioaren erdia ordaintzen bazion,
Arretxe eta ondasunak senarrarentzat (edo oinorde- 1.1.3. Maria Lopez Aranetakoaren testamentua
koarentzat) izango ziren.
- 1551-I-31n, Zestoako Araneta baserrian, Esteban
Marinak agindu hura deuseztatu eta Arretxe bere Eztiola eskribauaren bidez Maria Lopez Aranetakoak
ondasunekin Marinaren oinordekoarentzat izango testamentua egin zuen.
zen, senarrari ezer agindu gabe.
Ohean gaixo zegoen, eta hiltzen zenean Aizarnako
Marinak ezkontza aldiko irabazien erdiarekin erosi zi- elizan, Araneta etxearen hilobian, ehortziko zuten.
tuen Arretxe eta bere ondasunak, eta haien jabe izateko Bertan egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederaezkontza izendatu zuen. Ama Maria Perez Mantelolakoaren tziurrena, urteurrena eta gainerako elizkizunak. Pedro
anaia Domingo Mantelolaren eta Katalina Idiakaitzen seme Arretxe lizentziatuak 30 meza emango zituen AizarDomingo Mantelola izango zen senarra, eta Arretxe etxe- nan haren arimaren alde.
koen (Joan Arretxeren) familiakoren bat emaztea.
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak asMaria Perez ama hildakoan hartuko zuten Domin- katzeko, 2 erreal; Aizarnako elizari 8 erreal, eta Santa
gok eta emazteak jabetza. Domingo Mantelolak (Mari- Engraziari 7 erreal (emandako ogiagatik Anton Alnaren lehengusuak) ezkontza hura onartzen ez bazuen, tzolaratsek zor zizkion 15 errealekin ordainduko ziMaria Perez amak beste senargai bat aurkeztuko zuen. ren); Aizarnazabalgo elizari, 3 erreal; Aizarnazabalgo
San Kristobal ermitari, 2 erreal, eta Zestoako elizari,
Ezkontza bi urteko epean adostea lortuko ez balitz, erreal bat.
Joan Arretxeren aldeak Arretxe eta ondasunen erosMaria Lopez Aranetakoak egin zizkioten eta koketa-prezioaren erdia Maria Perez amari ordainduta
bratzeko zeuzkan zorren zerrenda egin zuen. Hauek
bereganatu egingo lituzke.
ziren zordunak eta zorrak: Arroako Joan Etxenagusia
Agirian lekuko hauek izan ziren: Antonio Lizarra- (zorraren 2 dukat ordaindu zituen); Katalina Txiriborats bikarioa, Pedro Arretxe apaiz lizentziatua, eta Pe- ga (Txiribogaaundikoa), 5 dukat (Blas Artazubiagak
idatzitako obligazio-agiriaz); Matxino Txiriboga, 4
dro Gaintza.
erreal; Joan Kortazar, 2 erreal; Goikoetxetako KaJarraian Pedro Arretxe (Joan Arretxeren anaia li- talina Kortazar, erreal bat ogiagatik; Maria Joango
zentziatua) agertu zen, eta onetsi egin zuen Marinak Aranburu (Sorolan bizi zena), 4 erreal harizko ehuna-5-
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gatik; Kortazarren bizi zen Maria Joango Altzolarats,
Testamentu-betearazle Joan Bengoetxea eta emaz12 erreal (Bizkaiko bati hartuak); eta Zumaiako Joan tea izendatu zituen. Lehenago egindako testamentuak
Martinez Ganboakoa, 4 erreal (zilarrezko zinta bahi- baliogabetu egin zituen.
turan, Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginarena).
Oinordeko unibertsal Grazia Areitzaga iloba izanMaria Lopezen zordun ziren hauek ere: Katalina go zen, Domingo Areitzagaren iloba. Testamentuan
Txiriboga (Txiribogatxikikoa), erreal bat; Balen- lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Bengoetxea,
to Txiribogaren Maria Txiriboga alarguna, harizko Pedro Bengoetxea semea eta San Joan Elgoibar seizara; Joan “Gorri” Lizasoetaren alaba Maria Joan- mea (ikus [XVI. m. (51-I) 30] agiria).
go Lizasoeta, 4 erreal; Zumaiako Maria Joango Bunoaren alaba Maria, 2 erreal (Santxa Paginolarreak, 1.1.4. Katalina Etorraren testamentua
Joan Paginoren emazteak, emana); Balentoren
emazte Maria Txiriboga, beste 6 erreal; eta Maria - 1551-II-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaAltzolarats, dukat bat.
ren bidez, Katalina Etorrak testamentua egin zuen.
Hiltzen zenean Zestoako elizan ehortziko zuten, ArizMaria Lopez Aranetakoak honako ondasun hauek tondo etxearen bigarren hilobian (Ama Birjinaren albanatu zituen: Maria Araneta eta Katalina Arane- darearen aurrekoan). Han egingo zizkioten hiletak eta
ta ilobei zoronga bana; Maria Araneta ilobari ohe- elizkizunak.
burkoa, eta Katalinari beste bat; eta Araneta baserria
bere ondasunekin, eta hiru ohe zahar, Katalina AraLimosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askaneta ilobari.
tzeko, 4 marai, eta Zestoako elizari erreal bat. Katalina Etorrak honako ondasun hauek zeuzkan: 2 ohe
Maria Lopezek zenbait arropa, izara eta burko ere zahar; 3 kutxa; 3 izara; liho lodiko eta meheagoko 21
banatu zuen. 70-75 ohol handi eta txiki, Domingo mataza; 2 soineko, kapa eta “jornea”; urrezko 3 dukat
Amilibiarenak ziren eta ordainduta zeuzkan. Estalki- eta 12 erreal; zenbait egur eta zur (Zestoako ospitalearik gabeko pitxerra, taielak eta balio gutxiko tresnak ri 2 errealeraino emateko); 3 taiel, 2 burruntzi, trepeere utzi zituen.
tak, 6 plater eta 2 katilu.

2. irudia. Txiribogako
Araneta.
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Grazia Arratiari zerbait utzi zion testamentu bidez
Katalinak, eta hiltzen zenean oinordekoak ondasun
haien inbentarioa egingo zuen. Oinordeko unibertsal
Maria Joan Ariztondo izendatu zuen.

Zabala-Lasao alargunari ikatza egiteagatik soberan
kobratutakoa; Maria Nikolas berari Joan Gartzia Lasaokoa semearen kontu-liburuan idatzitako 24 erreal;
eta Bizente Zuube koinatuari 8 dukat.

Testamentuan lekuko honako hauek izan ziren: ElBeste hartzekodun batzuk hauek ziren: Aiako Joan
goibarko Martin Andikano, eta Zestoako Gaspar Arrei- Beltran jostunari 2 erreal; Grazian Etorraetxea basotza eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m. (51-II) 8] agiria).
zainari 18 errealeraino, Otolako mendiak erre zirenean izandako auziagatik; Zestoako Joan Arbestain
kapagileari 2 dukat; Martin Zubiaurreri (Akoabarre1.1.5. San Joan Egañaren testamentua
neko jabeari) eta Domenja emazteari 14 dukat eta
- 1551-VI-16an, Aizarnako Egañazpi baserrian, Es- urrezko 5 koroa; Blas Artazubiagari 6 kintal burdina;
teban Eztiola eskribauaren aurrean, eta San Joan eta Aizarnako kofradiari 12 erreal.
Idiakaitz batxilerrak idatzita, bertako San Joan Egañak
Egañazpin zegokion seniparteagatik, Zestoako
testamentua egin zuen. Bi orri eta erdiko agiria zen.
Katalina Egañari eta senarrari 18 dukat ordaindu zizBertan lekuko honako hauek izan ziren: Martin kien. Zumaiako Grazia Egañari seniparteagatik 14
Linazasoro apaiza, San Joan Idiakaitz batxilerra, Pe- dukat ordaindu zizkion: 10 dukat Gorosarriko Martin
dro Iribarrena, Anton Altzolarats, Domingo Legarda, Azkueren bidez, eta 4 dukat Graziari eskura.
Joan Igartza eta Joan Zelaia.
Aurreko urteari zegokion zerga San Joan Egañak
San Joan Egañak bere testamentuan zioenez, hil- jaso zuen, San Joan Idiakaitz batxilerrak idatzitako
tzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten, Egañaz- salbuespenez.
pi etxearen hilobian, eta han egingo zizkioten ohiko
Maria Joanez Egañakoa emazteak eta San Joan
hiletak eta elizkizunak.
Egañak berak ezkontza aldian izandako irabaziak erdi
30na meza emango zituzten haren arimaren alde bana izango ziren. Idi parea, 50 ardi, 20 ahuntz eta
Pedro Arretxe lizentziatuak, Joanes Ibañetak eta Mar- 8 txerri ziren irabazitakoak. Azpeitiko Asentzio Lantin Alkiza apaizek. Sasiolako fraideek ere 10 requiem detaren 10 behi erdi bana zituzten. Gainera San Joan
meza emango zituzten San Joanen eta bere etxeko hil- Egañak 10 kintal burdina zituen.
dakoen arimen alde.
Bere testamentu-betearazle hauek izendatu zituen:
Honako limosna hauek eman zituen: Aizarnako Maria Joanez Egañakoa emaztea, Pedro Arretxe apaiz
elizari 3 dukat; Aitzeko Santa Engrazia ermitari 3 lizentziatua, Pedro Egaña anaia eta San Joan Idiakaitz
dukat; Zestoako elizari dukat erdia; Guadalupeko An- batxilerra.
dre Mariari (Tomas aitaginarrebaren arimaren alde eta
Bere oinordeko unibertsal Maria Joanez Egañakoa
bere alde) 2 erreal; gatibu kristauak askatzeko erreala;
Aizarnako ospitaleari 2 erreal; eta Zestoako ospitalea- emaztea izendatu zuen, baina hau berriz ezkontzen
bazen eta zintzo bizi ez bazen, Pedro Egaña (anaia
ri erreala.
Pedro Egañaren semea) izango zen oinordeko.
San Joan Egañak zenbait zor utzi zuen, eta hauek
San Joan Egañak lehenago egindako testamentu
ziren hartzekodun batzuk eta zor zituen kopuruak:
Zestoako elizari 2 erreal; Gorosarriko Martin Azkue guztiak baliogabetu egin zituen (ikus [XVI. m. (51mazolariari zenbait dukat eta 6 erreal; Maria Nikolas VI) 18] agiria).
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3. irudia. Aizarnako
Egañazpi.

1.1.6. Joan Errementariren testamentua eta
onespenak

dukat edo 2 anega gari, eta Laurgaingo Marto Igaregiri? ordaintzeko 20 kintal burdina (eta Joan semeak
Joan Gartzia Villafrancakoari ordaintzekoak); Beltran
- 1551-VI-29an, Arroakolan, bertako Joan Erremen- Mantzizidorri 26 dukat inguru, Beltran Olearen amatarik testamentua egin zuen Zestoako Esteban Eztiola ren seniparteagatik; Martin Perez Gorozikakoa eskribauaren Joan Perez Arriolakoa eskribauaren agiriekin
eskribauaren bidez.
Joan Arbestainen aurrean egindako txosteneko zoJoan Errementari, Arroakolako olagizona eta jabea, rrak; eta Katalina Perez Indanetakoari 5 edo 6 dukat.
ohean gaixo zegoen, eta hiltzen zenean Arroako elizan
Joan Errementarik egindako beste zor batzuk
ehortziko zuten bere Arrona etxearen hilobian. Han
egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, hauek ziren: Zestoako Maria Saustin Artiga alargunari 5 dukat; Fernando Zubeltzuri 12 dukat; Joan Erreurtero betiko urteurrena eta gainerako elizkizunak.
mentari (edo Etxeberria) eta bere seme Andresi 1,5
Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askatze- dukat; Joan Perez Areitzagakoari 5 karga ikatz eta 3
ko 2 erreal; Arroako elizari dukata; Itziarko elizari dukat kintal burdina; Joan Larretxebekoari 11,5 karga ikatz;
erdia; Debako elizari 2 erreal; eta Beaingo San Lorente, eta San Joan Galarretari 3 dukat ken erreala.
Mendaroko eliza eta Debako ermitei erreal bana.
Joan Errementariren beste hartzekodun batzuk
Arroako elizan, bertako apaizek, 60 “requiem” hauek ziren: Kristobal Artzubiaga suhia, Debako Pemeza emango zituzten haren eta emazte zenaren ari- dro Elorriaga, Joan Gartzia Villafrancakoa, Itziarko
men alde. Arroako elizan larunbatetan jasotzen zen San Joan Arriola, Peru Joan Arano, Domingo Larretxe, etab.
limosnarako dukat erdia utzi zuen.
Bizente Sorazuri 10 urterako errentan emana zeuJoan Errementarik hainbat zor utzi zuen, eta hauek
ziren batzuk: Joan Zigarani 10,5 edo 11 kintal burdi- kan Joan Errementarik Arroakola, eta elkarren arteko
na; Maria Saustin Elorriagari 7,5 dukat sagardoenga- kontuen eta Joan Perez Lilikoari egindako zorraren
tik; Domingo Larretxeri 16 dukat; Joan Amezketari 2 egoera ere zehaztu zuen.
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Joan Errementarik testamentu-betearazle hauek
izendatu zituen: Arroako Joan Sorazu bikarioa eta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa. Gehienez hiru urteren buruan bi hauek Joan Errementariren behar ziren ondasunak saldu eta testamentuko aginduak bete
egingo zituzten.

gusia izendatu zuen oinordeko unibertsal. Orduan lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Usarragakoa,
San Joan Galarreta eta Domingo Amilibia (ikus [XVI.
m. (51-VI) 25] agiria).

- 1551-VI-30ean, Arroakolako etxean, Zestoako
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan
Joan Errementarik zioenez, legezko 4 alaba eta 2 Errementari jabea ohean gaixo zegoen, bere testaseme (ezkonduak eta ezkongabeak) zituen, eta bere or- mentua egin ondoren.
dez oinordeko unibertsala izendatzeko erabakia har zezaten, pertsona hauek izendatu zituen: Iraetako Nikolas
Bertan zeuden, halaber, seme-alabak ere, hau da,
Martinez Egiakoa, eta Debako San Joan Galarreta, Joan Anton Olea seme zaharrena, Joan Olea semea, eta
Zigaran, Joan Martinez Usarragakoa eta Martin Akertza. Ana Olea (Kristobal Artzubiagaren emaztea), Maria
Olea, Grazia Olea eta Domenja Olea alabak. SemeBost pertsona haiek guztiek edo haietako gehienek alabek (Anak senarraren baimenaz eta besteek aitaren
erabakitakoa izango zen oinordeko unibertsal, eta hari baimenaz) agiria egin zuten.
herenaren eta bostenaren hobekuntza eginda emango
zizkioten ondasunak, beste anai-arrebei senipartea
Joan Errementari aitak Arroakolako etxe, burdinola,
kobratzeko bidea eta epeak ere zehaztuz.
errota eta gainerako ondasunak, herenaren eta bostenaren hobekuntzaz, Anton Olea seme zaharrenari utzi
Testamentuan lekuko Arroako hauek izan ziren: zizkion testamentuan. Zenbait zor ordaindu beharko
Joan Zubeltzu, Joan Zugasti eta Andres Errementari. zuen Antonek, eta bizi zen artean ezingo zituen onibarrak (ez aitarengandik eta ez amarengandik jasoak)
Bederatzi egun lehenago, Joan Errementarik saldu edo besterendu.
Arroakolan Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren
Anton Oleak bere anaia Joani eta beste lau arreaurrean honen oso antzeko testamentua egin zuen.
Testamentu hartan, dena den, Anton Olea seme na- bei, bakoitzari, 80 dukat, ohea eta oihalezko soinekoa

4. irudia. Arroako
Errementari.
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eman beharko zizkien, aitaren testamentuan aginduta Antonek ordainduko zituen, halaber, Arroakolako zobezala. Hain zuzen Joan Martinez Usarragakoa eta rrak. Antonentzat izango ziren Arroakola (burdinola),
Domingo Amilibia lekukoek sinatua zen testamentua. bertako etxea, errotak eta gainerako baso, lur eta ondasunak, herenaren eta bostenaren hobekuntzaz.
Anai-arrebek onetsi egin zuten hura guztia, eta beren senipartea (aitagatik eta amagatik zegokiena) koAnai-arreba bakoitzari 90 dukat, soinekoa eta
bratuz gero, eskubide guztiei uko egingo zieten Anton ohea zegozkion seniparteagatik. Anton Oleak ArroaOlea anaiaren alde, horretarako behar ziren agiri eta kolako zorrak (Joan Perez Lilikoari, Bizente Sorazuri
zinak eginda.
eta abarri) eta anai-arreben seniparteak zein epetan,
zenbat eta nori ordaindu bi aldeek erabaki eta onarJoan Oleak eta bere arrebek zin egin zuten agiri tu zuten. Handik bederatzi urtera egingo zuen Anton
hark zioena bete egingo zutela. Lekuko honako hauek Oleak seniparteagatik azken ordainketa.
izan ziren: Joan Martinez Usarragakoa, Joan Zugasti, Domingo Amilibia eta Nikolas Martinez Egiakoa
Ana Oleak, emakume ezkondua zelako, eta Do(ikus [XVI. m. (51-VI) 26] agiria).
menja Oleak, 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuten agirian agindutakoa bete egingo zutela.
- 1551-VI-30ean, Arroakolaren aurrean, Zestoako
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Anton
Lekuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas Martinez
Olea eta arreba Ana Olea bere senar Kristobal Artzu- Egiakoa, eta Debako Joan Martinez Usarragakoa eta
biaga zurginarekin aurkeztu ziren.
San Joan Galarreta.
Anton, hain zuzen, Joan Errementari aitaren oinordeko unibertsala zen, eta aitak testamentuan Ana
Oleari aitaren eta amaren ondasunetan zegokion seniparteagatik 80 dukat agindu zizkion. Antonek egun
hartan haietako 20 dukat hurrengo San Migel egunetik urtebetera ordaintzeko obligazio-agiria eman zien
senar-emazteei.

Bi egun geroago, uztailaren 6an, Arroan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Anton Olea eta Grazia
Olea anai-arrebak elkartu ziren. Biek onetsi zuten berriz aita Joan Errementari zenak egindako testamentua,
eta uztailaren 4an anai-arrebek seniparteen eta zorren
ordainketaz eta ordaintzeko epeez egindako agiria.

Grazia Oleak onartu egin zuen Anton anaia oinorLekuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas Martinez deko gisa, 80 dukat, ohea eta soinekoa seniparteagatik
Egiakoa, Arroako Joan Sorazu bikarioa eta San Joan jasotzekotan. Gainera, Antonen etxean zerbitzari geGalarreta (ikus [XVI. m. (51-VI) 27] agiria).
ratzen bazen, anaiak soldata eta mantenua ordainduko
zizkion. Graziak zin egin zuen agiriak zioenea bete
- 1551-VII-4an, Arroakolan, Esteban Eztiola eskri- egingo zuela.
bauaren aurrean Joan Errementari zenaren seme-alaba hauek aurkeztu ziren: Anton Olea, Ana Olea (KrisLekuko hauek izan ziren: Debako San Joan Galatobal Artzubiagaren emaztea), Maria Olea, Domenja rreta eta Zestoako Frantzisko Artzubiaga eta Nikolas
Olea eta Joan Olea.
Martinez Egiakoa (ikus [XVI. m. (51-VII) 4] agiria).
Anak senarraren baimena zuen agiri hura egiteko, 1.1.7. Grazia Gesalagaren testamentua
eta han zeudenek berriz ere onetsi egin zuten egun
batzuk lehenago Joan Errementari zenak egindako tes- - 1551-VII-9an, Zestoan, ohean gaixo zegoen Gratamentua. Anton Olea anaia zaharrena zen oinordeko zia Gesalaga serorak, testamentua egin zuen Esteban
unibertsala, eta hark ordainduko zituen elizako gastuak. Eztiola eskribauaren bidez.
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(1551)

Zestoako elizan ehortziko zuten, Gesalaga etxearen Haietako 11 dukat elizkizunak ordaintzeko izango zihilobian. Han egingo zizkioten hiletak, urteurrenak eta ren, eta 15 dukat Zestoako elizarako zilarrezko kaliza
gainerako elizkizunak. Hiltzen zenean San Frantzis- egin zezaten.
koren abitua jantziko zioten.
Domenja Gesalaga ahizpak 9 dukat zor zizkion GraEskea egin zien bikarioari eta benefiziaduei, hil- ziari, eta zor hura (eta Jakoborena) Zestoako elizarako
tzen zen egunean, lehenbailehen, hark adierazitako Akertzako, Artigako eta Urbietako serorek kobraelizkizunak egin zitzaten.
tuko zituzten. Haiek izango ziren testamentu-betearazle.
Zestoako elizan, Grazia Gesalagaren, gurasoen eta
senideen arimen alde 60 meza emango zituzten. 30
Jakobo Gesalaga anaiari ohea bere jantziekin eman
meza Joanes Garratzak emango zituen, eta beste 30 zion, eta Santa Engrazia ermitarako izara bat utzi
Zestoako eta Aizarnako elizetako benefiziaduek. As- zuen. Grazia Gesalagak zituen gainerako ondasun
teko egunaren arabera zein meza-mota eman ere ze- guztien oinordeko unibertsal bere ahizpa Domenja
haztu zien.
Gesalaga izendatu zuen.
Antonio Lizarrarats bikarioari 8 erreal eman zizkion,
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Grazian
hiltzen zenean haren arimaren alde otoitz egin zezan.
Ezenarro, Martin Arzallus eta Martin Intxaurregi
(burdinolako urtzailea) (ikus [XVI. m. (51-VII) 8]
Honako limosna hauek ere eman zituen: gatibu kris- agiria).
tauak askatzeko 2 erreal; Aizarnako elizari dukat erdia;
Santa Engrazia ermitari dukat erdia; eta Itziarko elizari, 1.1.8. Domikutza Aialderen testamentua
Arroako Santa Anari, Aizarnazabalgo San Migeli eta San
Kristobali eta Beaingo San Lorenteri erreal bana.
- 1551-VIII-1ean, Altzolarats jauregiaren ondoan,
Aiako partean, Domikutza Aialdek (Martin Egia olaOndoren kobratzeko zeuzkan zorren berri eman gizonaren emazteak) testamentua egin zuen Zestoako
zuen. Jakobo Gesalaga anaiak 26 dukat zor zizkion. Esteban Eztiola eskribauaren bidez.

5. irudia. Zestoako
eliza.
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Domikutza gaixo zegoen, eta hiltzen zenean Aiako
San Esteban elizan, bere familiaren hilobian, ehortziko zuten.

Domingo aitona eta Joan Aialde osabaren oniritziaz
ezkondu beharko zuen Aialdera. Bestela, Joanesek 60
dukat seniparte gisa kobratu eta beste ondasunei uko
egin beharko zien. Aipaturiko hirurek izendatuko zuten oinordeko seme-alabetan nor izango zen.

Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askatzeko; Aiako San Esteban elizari, urrezko florina; Aizpelzko Andre Mariari, 6 erreal; Iturriozko San Joani,
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes
2 erreal; Laurgaingo San Migeli, 2 erreal; Urdanetako Ibañeta apaiza, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Martin
San Martini, 6 erreal; Aiako Altzolako San Romani, 2 Artazubiaga (ikus [XVI. m. (51-VIII) 1] agiria).
erreal; Aizarnako Andre Mariari, 2 erreal; Aizarnako
santutxoari, erreala; Aitzeko Santa Engraziari, errea- 1.1.9. Maria Joanez Lizarraraskoaren kodiziloa
la; Arroako Santa Anari, erreala; etab.
- 1551-IX-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaAiako San Esteban elizan hainbat meza emango ren aurrean Maria Joanez Lizarraraskoak (Gabriel
ziren Domikutza Aialderen arimaren alde.
Artzubiagaren emazteak) lehenago egindako testamentu itxiari kodiziloa erantsi zion.
Domikutzak ohe bana utzi zien bere bi alabetako
bakoitzari, eta arropak ere utzi zizkien.
Maria Joanezek zioenez, testamentuko klausula
batean aipatzen zen soinekoa, alaba oinordekoa falTestamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Mar- tako balitz, han adierazita bezala emango zen. Madatin Egia senarra, Domingo Aialde aita, Maria Martin lena Bidaniari kapa utzi zion. Urbietako serorari ohe
zaharrena utzi zion.
Aialde ama eta Joan Aialde anaia.
Bestalde, San Joan Artazubiagaren Maria Perez
Gainerakoan bere oinordeko unibertsal Domikutzak bere seme zaharrena, Joanes Egia, izendatu zuen, Olazabalgoa alargunak bahituran izara zeukan, eta
eta ondasunen herenaren eta bostenaren hobekuntza Maria Perezi 5 errealeko zorra ordainduta izara Graeman zion. Hala ere, Joanes Aialadek Martin aita, zia Lizarrarats ahizpari itzuliko zioten.

6. irudia. Lizarrarats.
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Kodiziloan lekuko hauek izan ziren: Joanes Ga- Frantzisko eta Pedro hargin-maisua (26 erreal eta
rratza apaiza eta Ataungo Martin Araba eta Joanes 63na librako bi txerri); Domingo Hernani mandaAralla? (ikus [XVI. m. (51-IX) 8] agiria).
zaina (1 dukat); Nuarbeko Erraztiko olagizon gaztea
(4 dukat); Domingo Garratza (11 bat erreal anaiaren
arropengatik); Grazian Etorraetxea (8 dukat); Ma1.1.10. Martin Arzallusen testamentua
ria Leunda (6 dukat eta katilua bahituran); Domenja
- 1551-IX-7an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola Gailari alarguna (2 dukat); Grazia Artiga alarguna (9
eskribauaren bidez, gaixo eta ohean zegoen Martin erreal eta 20 marai); Akertza serora (2,5 erreal); Esteban Eztiola (3 erreal ezkurragatik); eta Maria Nikolas
Arzallusek testamentua egin zuen.
Zabala-Lasao (kintal bat burdina).
Hiltzen zenean Zestoako elizan ehortziko zuten,
Martin Arzallusek etxean bere ohea zuen, eta han
eta bertan egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta gainerako elizkizunak. Eliza zeuden beste oheak Etxeandikoak ziren. Bere semeberean 30 meza emango zituzten Antonio Lizarrarats alabentzat izango ziren Etxeandikoak, eta bestea Mabikarioak eta beste apaizek haren arimaren alde. Meza ria Joango errainarentzat izango zen, egin zizkion lan
eta zerbitzuengatik.
bakoitzeko erreal erdia ordainduko zieten.
Martinen semea Maria Joanez Lizarraraskoarekin
Limosna batzuk ere eman zituen: gatibu kristauak
askatzeko erreala; Zestoako elizari Ana Lizarragak ezkondu zenean agindu zizkioten ondasunak eta ha(Sauztitzaren alabak) zeukan izara; eta Santa Engra- rrezkero ordaindu zizkiotenak zehaztu zituen.
zia ermitari eta Aizarnako elizari erreal bana.
Testamentu betearazle hauek izendatu zituen: MarMartin Arzallusen arropak saldu egingo zituzten, tin Lizarrarats eta Pedro Altzolarats. Ahalordea eman
haren arimaren aldeko mezak eman zitzaten, baina oi- zien ondasunak har zitzaten eta aginduak bete zitzaten. Lehenago Martinek egindako testamentu guztiak
halezko txamarra Txana alabarentzat izango zen.
baliorik gabe geratu ziren.
Martin Arzallusek zor asko utzi zituen, eta hona
Lekuko hauek izan ziren: Martin Artazubiaga, Joan
hemen hartzekodunak eta kobratzeko zeukatena: Iraetako andre zaharra (3 dukat eta 8 txanpon); Joan Pe- Ibañez Zubiaurrekoa, Grazian Ezenarro eta Pedro Arrez Idiakaitz-Lilikoa zena eta seme Joan Perez Lilikoa zallus (ikus [XVI. m. (51-IX) 4] agiria).
(11 edo 12 dukat, hesiak egiteko hartuak); Maria Jakue
Aizarnatea emazte zena (zilarrezko katilua); Martin 1.1.11. Maria Ipintzaren testamentua eta
Ibañez Zubiaurrekoaren oinordekoak (5 dukat, 4 erreal kodiziloa
eta 13 libra burdina, eta urrezko eraztuna bahituran);
Martin Lizarrarats (4 dukat zurak garraiatzeko); Martin - 1551-XII-9an, Zestoan, ohean gaixo zegoen Maria
Acosta harakina (15 erreal itzainentzako haragiagatik); Ipintzak testamentua egin zuen, Esteban Eztiola esJoan Fernandez Arreitzakoa (dukat bat); eta Blas Arta- kribauaren bidez.
zubiaga (18 txanpon eta dukat bat Maria Etxeberriari
emana, eta 3 zoronga bahituran emanak).
Ipintza etxeak Zestoako elizan zuen hilobian ehortziko
zuten, eta han egingo zizkioten hiletak eta elizkizunak.
Martin Arzallusen beste hartzekodun eta zordun
batzuk hauek ziren: Anitza Artzuriaga? (dukat bat);
Joanes Garratza apaizari 30 mezaren saria eta mailePetri? Altuna azpeitiarra (60 libra urdai, libra erreal guz hartutako 2 erreal zor zizkion, eta Mariatxo Errezuserdian); Frantzisko Artiga (erreal bat eta 20 marai); tari 3 erreal. Bere ondasunetatik ordainduko zieten zorra.
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7. irudia. Zestoako
Ipintza baserria
(desagertua).

Artigatxipia (edo Artiatxiki) Joanes Ipintza apaiz zorra utzi zion, eta Maria oinordekoa zelako, agindua
zenaren oinordeko zelako berea zuen Mariak, eta Joa- eman zuen zor hura kobra zezaten.
nes apaizak bere testamentuan zioena beteko zuten.
Bestalde, Klemente Aisoro semeak 30 meza emaKlemente Aisoro seme zenak utzitako liburuak teko agindua zuen, baina ez zuen bete. Dena den,
Domingo Aisoro bilobari eman zizkion. Klementek Maria Ipintzak ez zeuzkan Klementeren ondasunak,
utzitako bi kutxak Domingo Aisoro eta Martin Aisoro ordaintzeko zorrak baizik.
bilobentzat izango ziren.
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiMaria Ipintzak lehenago Zestoako Ipintza etxea za eta Getariako Martin Gorostiaga eskribaua (ikus
bere aitaginarreba Artazubiagari saldu zion, eta sal- [XVI. m. (51-XII) 5] agiria).
menta hura berretsi egin zuen.

1.2. Zestoarren eta ingurukoen ezkontzaMaria Ipintzak hainbat ondasun Martin Artazubia- kontratuak

ga bilobari (Migel Artazubiagaren eta Ana Aisororen
semeari) utzi zion; baita Maria Artazubiaga arrebari 1.2.1. Otxoa Sebastian Berriatuaren eta Maria
ere. Jakobo Ipintzaren aurka zuen auzia ere aipatu Perez Lilikoaren arteko ezkontza
zuen.
- 1551-II-2an, Zestoako Lili dorretxean, Zestoako
Lehenago egindako testamentuak baliorik gabe Esteban Eztiola eta Donostiako Migel Idiakaitz eskrigeratu ziren. Lekuko hauek izan ziren: Joanes Ga- bauek, ezkontza-kontratua idatzi zuten.
rratza apaiza, San Joan Elgoibar eta Azpeitiko Jakobo
igeltseroa (ikus [XVI. m. (51-XII) 4] agiria).
Erromako Elizaren arauen arabera, Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Mutrikuko Otxoa Sebastian
- 1551-XII-10ean, Zestoan, Maria Ipintzak testa- Berriatua eta Zestoako Maria Perez Lilikoa ezkondu
mentua egindako biharamunean, kodiziloa egin zuen. zituen. Otxoa Sebastian, hain zuzen, Joan Ramos BeZestoako Domenja Igartzak Joanes Ipintza apaizari rriatua zenaren eta Inglesa Sasiolaren semea zen, eta
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Maria Perez Lilikoa, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Maria Joanez Zuatzolakoa zenduen alaba.
Inglesa Sasiola amak bezperan Mutrikuko Domingo Ibañez Larangakoa eskribauaren aurrean ondasunak
dohaintzan eman zizkion seme Otxoa Sebastiani, eta
honek, bere ezkontzarako ekarpen moduan, ondasun
hauek izendatu zituen:
- Mutrikuko erriberako Berriatua dorretxea, bere
ondasun, lorategi, ohe, kutxa, ontziteria, upel eta
eztainu zein kobrezko tresneriarekin.
- Mahairako zilarrezko 24 marko, eta etxean zegoen zenbait txikikeria.
- Mutrikuko erriberako kaian beste etxe bat. Mugakide Joan Martinez Amilibikoaren eta Martitza Galtzadakoaren etxeak zituen.
- Mutrikuko erriberan, Pinaitegi aldean, beste etxe
bat. Mugakide Brigida Berriatuaren eta Joan Lopez Lasaldekoaren baratzeak zituen, tartean erreka zegoelarik.
8. irudia. Mutrikuko Berriatua dorrea.

- Arraturriagako portalearen ondoko etxea. Mugakide hauek zituen: Katalina Ibañez Urrutikoaren kin, bertako abere handi eta txikiekin, fruta-arbola,
intxaurdi, gaztainadi eta hariztiekin.
etxea eta hiribilduko harresia.
- Mendaron, Debako partean, Errementari baserria
- Mutrikuko hiribilduan, erdiko kalean, orubea.
Mugakide hauek zituen: Jakobo Ibasetaren etxea eta bere ondasun guztiekin. 8 anega gari, anega bat artatxiki, intxaur-karga erdia eta bi kapoi ematen zituen urtean,
Gilen mertzeroaren etxea.
eta bertan maizterrarekin erdi bana ganaduak zituen.
- Harri eta karez hesitako baratzea hiribilduaren
- Mendaron, Elgoibarko partean, Gorrinaga izeneko
ondoan. Mugakide hauek zituen: Otxoa Larangaren
baratzea eta Pedro Etxaniz batxilerraren (Mutrikuko baserria, bere ondasunekin. Urtean 6 anega gari eta 2
kapoiko errenta ematen zuen. Ganadu handi eta txielizako bikarioaren) baratzea.
kiak zituen bertan.
- Hiribildutik gertu zegoen sagastia. Mugakide
- Mutrikun Etxeerrea baserria. Urtean 6 anega gari
hauek zituen: Maria Paskual Urainen baratzea eta
eta bi kapoiko zerga zuen betiko zentsuan. Bertan gaDiego Galdonaren baratzea.
naduak zeuzkan.
- Hiribildu ondoan Ibirriagako baratzea.
- Sebastian Sarasuarekin Iturritzan erdi bana zeu- Mutrikuko Artzeraingo errota, bere bi errotarrie- kan ganadua.
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- Mutrikuko Ibarran zuen basoa, hagaz jota fruitua
jasotzen zuten gaztainadiarekin.

Ondoren Joan Perez Lilikoak (Maria Perez Lilikoaren anaia eta Liliko jaunak) dote hau agindu zion
bere arreba ezkonberriari:

- Mutrikuko Santa Elenako basoa.
- Aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak testamen- Mutrikuko Madariagako basoa. Baso hartan eta tuan agindutako 1.000 dukat, horretan zati bat Maria
aurreko beste bietan 400 upeleko itsasontzia egiteko Joanez Zuatzolakoa ama zenak agindutakoa izanik.
zur lodia zegoen.
- Oihal eta artilezko edergarriak, ama zenaren zi- Mutrikuko Pagadizar izeneko lekuan beste larrezko zinta, lurraldeko erako 8 ohe oso, landutako
gaztainadi bat.
zilarrezko 8 marko, Gaztelako erako ohe bat eta 50
dukateko balioko urrezko katea.
- Mutrikuko Tomekuan? zuhaitz berriak aldatutako
lursaila.
Joan Perez Lilikoak agindutako 1.000 dukatak hurrengo iraileko San Migel egunean emango zizkien
- Latuareitzagan? beste baso-zati bat.
arrebari eta Otxoa Sebastiani, eta gainerako gauzak
Maria Perez Mutrikura bizitzera joaten zenean.
- Mutrikuko Urtarainen beste baso-zati bat.
Joan Perez Lilikoak, ondasunen saneamendu eta
- Mutrikuko hiribildu ondoan, Antsomendin, segurtasunerako, fidatzaile gisa zestoar hauek aurgaztainadia, sagastia eta zumetzua.
keztu zituen: Nikolas Martinez Egiakoa eta San Joan
Idiakaitz batxilerra. Hauek onartu egin zuten fidatzaile izatea.
- Galdonan mahastia bere txabolarekin.
- San Pedro izeneko mahastia.
- San Migel izeneko mahastia.
- Santa Ageda izeneko mahastia

Otxoa Sebastianek eta Maria Perez Lilikoak onartu zutenez, ezkontza hura legezko seme-alabarik izan
gabe, edo seme-alabak testamentua egin gabe hilda,
hausten bazen, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza (ezkontza aldiko irabazien erdiarekin), jatorrizko
enborrera itzuliko zen.

- Iurrondo izeneko mahastia.
- Askeaga izeneko zumetzua.
- Madalena izeneko zumetzua.
- Mixoa? izeneko lekuan lursail hutsa.
- Iguriagako lursaila.

Otxoa Sebastian Berriatuak, bere ondasunen saneamendu eta segurtasunerako, fidatzaile hauek aurkeztu
zituen: Mutrikuko Joan Otxoa Berriatukoa batxilerra
eta Joan Martinez Amilibikoa, eta Elgoibarko Manuel
Lopez Lasaldekoa. Hirurek onartu zuten Otxoa Sebastianen fidatzaile izatea.
Ondoren, alde bakoitzak konpromisoa hartu zuen
bere fidatzaileak fidantza hartatik onik eta kalterik
gabe ateratzeko.

Ondasun hauek guztiak ekarri zituen Otxoa Sebastian Berriatuak ezkontzara. Gainera, hipotekatu egin
Maria Perez Lilikoak zin egin zuen ezkontza-konzituen, Maria Perez Lilikoa emazteak ekartzen zuen
tratuak zioena bete egingo zuela.
dotea segurtatzearren.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats bikarioa, Domingo Amilibia, Grazian Ezenarro
eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (51-II) 1] agiria).
1.2.2. Martin Akertzaren eta Katalina
Dornutegiren arteko ezkontza

rizti, artadi, soro, baso, belardi, larre, errota eta eskubide guztiekin. Aipaturiko lurrek mugakide hauek
zituzten: Arteaga eta Gorostiaga etxeen lurrak eta
Andres Martinez Malleakoarenak; baita Oikiako San
Bartolome elizaren lurrak ere.

Dohaintzan eman zizkioten alabari Gorostiaga
- 1551-VI-15ean, Oikiako eliz atarian eta Dornute- etxearen lurren arteko bi baso, Otsango eta Errenteria
giko dorretxean, Zestoako Blas Artazubiaga eta Es- arteko lurrak, Dornutegi dorretxeko upelak eta tresteban Eztiola eskribauek ezkontza-kontratua idatzi neria, hau da, Domingo Fernandezek eta emazteak
Zumaiako partean eta handik kanpo zituzten ondasun
zuten.
guztiak.
Senarra Martin Akertza zen, Alkizan bizi izan zen
Domingok eta emazteak ahalmena eman zieten
Joan Akertza zestoar zenaren eta Domenja Lankaranen? seme naturala. Emaztea, berriz, Katalina Dornu- ezkonberriei aipatutako ondasunak, hobekuntzan sartegi zen, Domingo Fernandez Dornutegikoaren eta tutakoak, inoren baimenik gabe hartzeko eta haien
jabe egiteko. Ezkonberriek, ordea, Domingo eta MaMaria Santxez Dorrekoaren legezko alaba.
ria gurasoen hiletak eta ohiko elizkizunak egingo
Zumaiako San Pedro elizako Joan Hernani bikario zituzten. Gainera ezkonberriek, Domingo eta Maria
eta lizentziatuak ezkondu zituen. Domingo Fernandez- gurasoak bizi ziren artean, behar bezala mantenduko
ek eta Maria Santxezek, bere ondasunen hobekuntza zituzten. Urtero 2 dukat pare emango zizkieten guradohaintzan eman zioten alaba Katalinari. Domingok soei beren ofrenda edo opalkuntzak egin zitzaten.
eta Mariak beste seme-alabarik ez zuten, eta Katalina
Etxea bi zati egin eta ezkonberriek gurasoengandik
zen oinordeko unibertsala eta bakarra.
bananduta bizitzea erabakitzen bazuten, ondasunen
Dohaintzan emandako ondasunak hauek ziren: gozamenaren erdia gurasoentzat izango zen; adibiDornutegiko dorretxea, bere lur, baratze, sagasti, ha- dez, basoetako ezkurra, lepatutako zuhaitzen egurra,

9. irudia. Oikiako
Dornutegi eta
Dornutegiberri.
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etab. Zuhaitzak ezingo ziren oinetik moztu. Sagasti, ra itzuliko zen, aspaldi-aspalditik lurraldean zegoen
gaztainadi, gainerako baso, errota eta abarren eteki- ohituraren arabera.
nak nola banatu ere erabaki zuten; zergak eta egiten
ziren gastuak nola ordaindu ere bai.
Ezkonberriek eta Domingo eta Maria gurasoek zin
egin zuten ezkontza-kontratua bete egingo zutela.
Dohaintzan Katalina alabari emandako ondasunhobekuntza hura gurasoek ezingo zuten gero testaMartin Akertzaren lehengusu Joan Elkano (Saiazmentu bidez edo beste eraren batean deuseztatu. On- koa) ere fidatzaile gisa agertu zen.
dasun-hobekuntzan aipaturiko ondasun guztiak sartu
zituzten, eta denak bat eginda geratu ziren. Ezingo ziOndoren, bai ezkonberriek eta bai gurasoek, konren besterendu, saldu edo zatitu; ezta hipotekatu edo promisoa hartu zuten bakoitzak bere fidatzaileak
zorpetu ere.
obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Nikolas MartinOndasun-hobekuntza dohaintzaz alabari eman on- ez Egiakoa (Iraetako jauna), Zestoako Antonio Lizadoren, ondasun haien jabea eta oinordekoa nor izango rrarats bikarioa, Zumaiako Joan Hernani apaiz lizenzen erabakitzeko baldintzak eta arauak ezarri zituzten. tziatua, Joanes Mendaro eta Beltran Mantzizidor, eta
Domingo Fernandezek eta Maria Santxezek zin egin Arroako Domingo Etxenagusia (ikus [XVI. m. (51zuten eskontza-kontratuak zioena bete egingo zutela. VI) 16] agiria).
Ondasunen saneamenduaz arduratuko ziren, eta fidatzaile hauek aurkeztu zituzten: Joan Martinez Mantzi- 1.2.3. Anton Olearen eta Ana Perez
zidorkoa, Joan Gorostiaga eta Domingo Goiburu.
Areitzagakoaren arteko ezkontza
Dornutegi etxeak ordura arte zituen zorrak Martin
Akertzak ezkontzara ekarritako dotetik ordainduko
ziren. 8 eguneko epean jakinaraziko zuten Domingok
eta emazteak zein zor zituzten. Martin Akertzak 500
dukateko dotea ekarriko zuen zenbait epetan, 1554ko
abuztuko Andre Mariaren egunera arte. Diru haiekin
lehenbizi Martinek Katalina emazteari soinekoa, kapa
eta soineko txikia emango zizkion.

- 1551-VII-11n, Arroako Irao etxearen ondoan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek
elkartu ziren: batetik, Arroako Joan Errementari eta
Madalena Olea zenduen Anton Olea semea, eta, bestetik, Arroako Joan Perez Areitzagakoa aita eta Joango Perez Areitzagakoa semea, eta beste zenbait senide
eta lagun.

Haiek ziotenez, lehenago erabakita zegoen Anton
Martin Akertzak bere fidatzailetzat hauek aurkeztu Olea Ana Perez Areitzagakoarekin (Joan Perez Areizituen: Aizarnazabalgo Domingo Amilibia eta Zes- tzagakoaren eta Ana Perez Baltzolakoaren alabarekin)
toako San Joan Amilibia. Martinek zioenez, doteko ezkontzea. Ezkontza ordurako egina zen, Erromako
500 dukat haiez gain, zorrik gabe, dirutan hauek zeuz- Elizaren aginduen arabera.
kan: Alkizako Kontzejuari kobratzeko 750 dukat, eta
beste 300 dukat, hau da, 1.050 dukat.
Anton Olea Joan Errementariren oinordeko unibertsala zen, ondasunen herenaren eta bostenaren hobeEzkonberriek Domingori eta Mariari Zumaiako kuntzarekin. Antonek ezkontzara Arroakola etxea,
San Pedro elizan hiletak eta elizkizunak egingo ziz- burdinola, errotak, baratze, gaztainadi, sagasti eta
kieten bere garaian. Ezkontza hura legezko seme-ala- bere ondasun eta tresneriak ekarri zituen. Arteaga
barik gabe, edo seme-alabak testamentua egin gabe etxekoek zuten zatia izan ezik, ondasun haiek Anhilda, hausten bazen, dohaintzaz edo doteaz ezkon- tonen aita eta amarenak izan ziren. Arroako elizan
tzara ekarritako ondasun bakoitza jatorrizko enborre- zuen hilobia eta eserlekuak ere Antonenak ziren, eta
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hark egin behar zituen urtero etxeko hildakoen ariLekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Altzolamen aldeko urteurrenak.
rats, Zumaiako Joan Martinez Etxabekoa eta Debako
San Joan Galarreta eta Joan Zugasti.
Joan Perez Areitzagakoa aitak emazte Ana Perez
Baltzolakoaren ordezkaritza zuen, eta segurtatu egin
- 1551-VII-14an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiozuen egingo zuten agiria emazteak onetsi egingo zue- la eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: Anton
la, horretarako bermeak emanez. Joan Perez Areitza- Olea eta emazte Ana Perez Areitzagakoa, eta Joan
gakoak eta emazteak alaba Ana Perez Areitzagakoari, Perez Areitzagakoa bere emazte Ana Perez Baltzoeta honen senar Anton Oleari, 200 dukateko dotea lakoarekin.
agindu zioten; baita 5 ohe oso, katilua eta arropak ere.
Hiru egun lehenago Arroako Iraon idatzitako
200 dukatak honela ordainduko zituen Joan Perez ezkontza-kontratua onesteko, eskribauak puntuz
aitak: 20 dukat 1553. urteko martxoko Andre Ma- puntu irakurri zien kontratuak zioena, eta euskaraz
riaren egunean, eta handik aurrera urtero 20 dukat. jakinarazi zien bere edukia. Ezkontza legezko semeOheak, katilua eta arropak 1552. urteko ekainean, San alabarik gabe desegiten bazen, ondasun bakoitzak
Joan egunean, emango zizkien.
jatorrizko enborrera itzuli behar zuela ere jakinarazi
zien.
Guztiek onartu zutenez, Anton Olea eta Ana Perez
Areitzagakoaren arteko ezkontza legezko seme-alaDenek onetsi eta berretsi zuten ezkontza-konbarik gabe hausten bazen (edo seme-alabak testamen- tratua osorik, eta Ana Perez Areitzagakoak eta Ana
tua egin gabe hiltzen baziren), ezkontzara ekarritako Perez Baltzolakoa amak, emakume ezkonduak ziondasun bakoitza, ezkontza aldiko irabazien erdiekin, relako, zin egin zuten kontratuak zioena bete eginjatorizko enborrera itzuliko zen.
go zutela.
Anton Oleak Joan Perez Areitzagakoa aitak eta
Lekuko Arroako hauek izan ziren: Martin AzkaeJoango Perez Areitzagakoa semeak, lehenago egin- ta, Joan Martinez Usarragakoa eta Joan Zugasti (ikus
dako ezkontza-kontratuak baliogabetu egin zituzten. [XVI. m. (51-VII) 13] agiria).

10. irudia. Arroako
Areitzaga.
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1.2.4. Anton Errementariren eta Maria Olidenen
arteko ezkontza

tzaile hauek aurkeztu zituen: Esteban Oliden eta Joan
Oliden semeak, eta Joan Akertza suhia.

- 1551-VIII-2an, Arroako San Esteban eliza aurrean,
Zestoako Esteban Eztiola eskribaua hantxe zela, hauek
azaldu ziren: batetik, Etxeberriko Joan Errementari,
emazte Maria Joanez Errementarikoa eta hauen seme
Andres Errementari, Santiago Errementari eta Pedro
Errementari, eta, bestetik, Maria Arbe (Joan Olidenen
alarguna), bere seme-alaba Maria Oliden, Esteban
Oliden eta Joan Oliden, eta Joan Akertza suhia.

Joan Errementari eta Maria Joanez senar-emazteek
bere seme Santiago Errementari, Pedro Errementari
eta Ramos Errementari semeei 40na dukateko senipartea agindu zieten.

Andres Errementari eta Maria Oliden Arroako Simon Arriaga bikarioordeak ezkondu zituen Erromako
Elizaren arauen arabera.

Bi aldeek onartu egin zuten ezkontza hura legezko
seme-alabarik gabe, edo seme-alabek testamentua
egin gabe, hausten bazen, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza (eta irabazien erdia) jatorrizko enborrera itzultzea.
Maria Oliden emazteak, 25 urte bete gabea zelako, zin
egin zuen ezkontza-kontratuak zioena bete egingo zuela.

Joan Errementarik eta emazte Maria Joanezek Andres semeari beren ondasunen herenaren eta bostenaren
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Nikolas Marhobekuntza eman zioten, eta ezkontzarako dohaintzan tinez Egiakoa eta Pedro Ipintza, eta Arroako Joan
ondasun hauek eman zizkieten senar-emazte gazteei: Martinez Usarragakoa eta Anton Olea (ikus [XVI. m.
Arroako Errementari etxea eta tresneria, bere lur, baso, (51-VIII) 6] agiria).
sagasti, gaztainadi, larre, baratze eta abarrekin.
Jarraian, leku eta egun berean, eskribau eta lekuko
Joan Errementari eta Maria Joanez gurasoak ar- berak hantxe izanik, Joan Errementari, Maria Joanez
duratuko ziren ondasun haien saneamenduaz, eta Errementarikoa emaztea eta Maria Arbe alarguna
segurtasun gisa fidatzaile hauek aurkeztu zituzten: elkartu ziren.
Arroako Joan Zugasti eta Migel Etxeberria. Andres
eta Maria Oliden arduratuko ziren Joan eta Maria
Joanek eta emazteak, eta Maria Arbe alargunak
Joanezen hiletak eta elizkizunak (eta Errementari ziotenez, haien Andres semea eta Maria Oliden alaba
etxeko hildakoen aldeko urteurrenak) egiteaz, gura- ezkondu ziren, eta ezkontza-kontratuan alde bakoitzak
soak hiltzen zirenean.
bere fidatzaileak aurkeztu zituen. Joan Zugasti eta Migel Etxeberria ziren Joanen eta Maria Juanezen fidaJoan eta Maria Joanez gurasoek beretzat izango tzaileak. Maria Arberen fidatzaileak Esteban Oliden eta
zuten Errementari etxearen gozamenaren erdia, bizi Joan Oliden semeak, eta Joan Akertza suhia ziren.
ziren artean. Joan eta Maria Joanez gurasoek beretzat
hartu zituzten Errementari etxearen 10 haritz, txerri
Bi aldeek konpromisoa hartu zuten bakoitzak bere
bat, behia txahalarekin eta Arroan zeuzkaten ikatzak. fidatzaileak ezkontza-kontratu hartatik onik eta kalterik
Gainerako ganadu guztiak erdi bana izango ziren.
gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (51-VIII) 7] agiria).
Maria Arbe alargunak bere alaba Maria Olideni
dote gisa 130 dukat, 4 ohe, arropak, 7 dukateko zilarrezko katilua, zezenkoa eta behia, eta kutxa agindu
zizkion. Bi urteko epearen barruan zatika ordainketak
nola egin ere zehaztuta utzi zuten. Maria Arbek fida-

- 1551-VIII-2an, hau da, egun berean, Arroako
Arbe baserri ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean, hauek bildu ziren: Santiago Errementari, Pedro Errementari eta Andres Errementari. Hirurak Joan
Errementari eta Maria Juanezen seme ziren.
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11. irudia. Arroako
Olidentxiki.

Egun hartan Andres Errementari Maria Olidenekin
Haiek jasotzeko baldintzaz, Maria Olidenek seezkondu zen, eta ezkontza-kontratuan Santiagori eta niparteagatik Oliden baserrian zegozkion ondasunei
Pedrori, 40na dukat agindu zitzaizkien Errementari uko egin zien ahizpa zaharrenaren eta honen senar
etxean zegokien seniparteagatik.
Joan Akertzaren alde.
Santiagok eta Pedrok onartu egin zituzten dukat
haiek, eta Errementari etxean gurasoengandik zegozkien ondasunei uko egin zieten Andres anaiaren alde.
Santiago eta Pedro arduratuko ziren ondasun haien
saneamenduaz. Bi anaiek bermeak eskaini zituzten,
eta agindutakoa betetzen ez bazuten, 40 dukateko isuna ordainduko zuten: erdia Andres anaiarentzat eta
beste erdia errege-altxortegiarentzat.
Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Joan
Martinez Usarragakoa, Joan Arbe eta Anton Olea, eta
Zestoako Pedro Ipintza.

Maria Olidenek agindutakoa betetzen ez bazuen,
50.000 maraiko isuna ordainduko zuen: erdia erregealtxortegiarentzat eta beste erdia Joan Akertza eta
emaztearentzat. Maria Olidenek, emakume ezkondua
zelako, zin egin zuen agiri hartan agindutakoa bete
egingo zuela.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Martinez
Usarragakoa, Joan Arbe eta Anton Olea, eta Zestoako
Pedro Ipintza eta Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako
jauna) (ikus [XVI. m. (51-VIII) 8] agiria).

1.2.5. Joan Aranbururen eta Grazia Azkueren
Egun berean, Arroako elizaren aurrean, Esteban arteko ezkontza
Eztiola eskribauaren aurrean, Maria Oliden eta Andres Errementari senar-emazteak aurkeztu ziren.
- 1551-VIII-15ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Saiazko
Mariak zioenez, beren ezkontza-kontratuan ama Joan Aranburu (Joan Aranburu eta Maria Gorosarriren
Maria Arbe alargunak dote gisa hauek agindu zizkion: semea), eta, bestetik, Grazia Azkue (Martin Azkueren
130 dukat, 4 ohe, arropak, zilarrezko katilua, kutxa, eta Marina Gorosarriren alaba). Haiekin batera senide
zezenkoa eta behia.
eta lagun ugari bildu zen.
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12. irudia. Saiazko
Aranburu.

Joan Otxoa Gorosarrikoa zenak bere testamentuan
aukera eman zion Joan Aranbururi Grazia Azkuerekin
(edo Gorosarrirekin) ezkontzen bazen oinordeko izateko. Joan eta Grazia, hain zuzen, Domingo Arretxe apaiz
lizentziatuak ezkondu zituen Aizarnan, Erromako Elizaren arauen arabera. Lurralde hartako aspaldi-aspaldiko
usadioaren arabera egin zituen apaizak galderak.
Joan Aranburuk eta Grazia Azkuek onartu egin zuten Joan Otxoa Gorosarrikoak bere azken testamentuan agindutakoa.

1.2.6. Domingo Garratzaren eta Maria Martinez
Lizasokoaren arteko ezkontza
- 1551-VIII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean zestoar hauek elkartu ziren: batetik,
Maria Martinez Lilikoa eta bere alaba Madalena Zuube, eta, bestetik, Maria Martinez Lizasokoa (Madalenaren alaba eta Maria Martinez Lilikoaren biloba)
bere senar Domingo Garratzarekin.

Maria Martinez Lilikoak eta alaba Madalena
Zuubek, Maria Martinez Lizasokoari (ezkondu egin
Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe, edo zelako) dohaintzan eta dote gisa ondasun batzuk
seme-alabek testamentua egin gabe, hausten bazen, eman zizkioten, bere Domingo Garratza senarrarekin
ondasun bakoitza (eta ezkontza aldian izandako ira- eta ezkontzan izan zitzaketen seme-alabekin goza zitzaten.
bazien erdia) bere jatorrizko enborrera itzuliko zen.
Hauek ziren dohaintzan emandako ondasunak:
Ezkontza-kontratua betetzeko bermeak eman zituzten ezkonberriek, eta Grazia Azkuek, emakume hiribilduko Aspe izeneko etxeak (erretakoak) zituen
ezkondua zelako (eta senarraren baimenaz), zin egin orube eta hormak; ondoko labe-etxea; Aspe etxe ondoan eta behean zeuden lursaila, baratzea eta sagastia
zuen kontratuak zioena bete egingo zuela.
(beren zuhaitz guztiekin); eta Martin Lizasok zor zizLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Niko- kien 52 dukat eta 20 kintal burdina.
las Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Joan Perez LiAspeko erretako etxearen orubeak mugakide hauek
likoa, Pedro Arretxe lizentziatu eta apaiza eta Pedro
Iribarrena, eta Zarauzko Hurtado Zarautz bikarioa zituen: San Joan Etorraetxearen etxearen orubea, Grazia Arratiaren etxe eta orubea, eta herriko kalea.
(ikus [XVI. m. (51-VIII) 13] agiria).
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Aspeko beheko baratze eta sagastiak mugakide hauek
zituzten: San Joan Artazubiagaren ondorengoen etxea,
San Joan Idiakaitz batxilerraren, San Joan Etorraren eta
Domingo Arronaren orubeak; zubi aldera Domenja Aizarna, Domingo Garratza eta Maria Perez Lizarraraskoa
alargunaren baratzeak eta Portaleko baratzea; beheko
aldean Aizubiko errotetako ubidea, Domingo Arronaren ondorengoen sagastia, Zestoako elizaren lursaila, eta
Maria Perez Lizarraraskoaren eta Arretxekoen lurrak; eta
goian Arretxetxikikoen eta Lope Ernataritzen baratzeak.

bertan ibili ziren, lurra aitzurtu zuten eta sagar batzuk
hartu zituzten, jabetza beren gain hartuz.
Lekuko hauek izan ziren: Olasoko Joan Olazabal
hargina, Martin Acosta harakina eta Frantzisko Olazabal (ikus [XVI. m. (51-VIII) 24] agiria).
1.2.7. Joan Egañaren eta Domikutza Isastiren
arteko ezkontza

- 1551-X-4an, Aiako Urdanetako San Martin elizan
Dohaintzan Maria Martinez Lizasokoari eta Do- (Altzolarats jauregikoenean), Esteban Eztiola eskrimingo Garratzari ondasun haiek denak beren eskubide bauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.
guztiekin eman zizkieten, eta hauek onartu egin zituzten.
Senarra Aizarnako Egaña baserriko Joan Egaña
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Legarda, zen, Pedro Egañaren eta Katalina Artazubiagaren
Grazian Ezenarro eta Olasoko Joan Olazabal hargina. seme zaharrena. Emaztea, berriz, Domikutza Isasti
zen, Zarauzko Joan Etxanizen koinata, hain zuzen
- 1551-IX-2an, Zestoako hiribilduan, Esteban honen emazte Domenja Isasti Domikutzaren ahizpa
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: zelako. Domikutzaren gurasoak Martoanez Isasti eta
batetik, Maria Martinez Lilikoa eta alaba Madalena Lopeitza Gurmendi izan ziren.
Zuube, eta, bestetik, Maria Martinez Lizasokoa eta
Domingo Garratza senar-emazteak.
Pedro Egañak ezkonberriei dohaintzan Aizarnako
Egaña baserria eman zien, bere soro, baso, sagasti,
Lehen biek senar-emazteak dohaintzan emandako gaztainadi, larre, belardi, baratze eta abarrekin. Aizarorube, labe-etxe, lursail, baratze eta sagastietara sar- nako elizan Egaña etxeak zituen hilobi eta eserlekuak
tu zituzten. Maria Martinez Lizasokoa eta Domingo ere eman zizkien.

13. irudia. Liliko iturria.
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Horiez gain, erdi bana izan zitezen, Pedro Egañak
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zes24 ahuntz eta ardi, idi parea eta 8 txerri eman zizkien, toako eta Aizarnako elizetako Pedro Arretxe apaiz lieta etxeko tresneria, upel eta ontziak ere bai. Joan zentziatua, Esteban Edaritzaga, Joan Aranburu, MarEgaña semeari Pedro aitak ondasunen hobekuntza tin Etxeberria eta Joan Azkue.
eman zion.
Ondoren, leku berean eta eskribau bera hantxe
Pedro Egañak bere fidatzailetzat Joan Bengoetxea izanik, Joan Egañak eta emazteak konpromisoa hareta San Joan Egaña zestoarrak aurkeztu zituen. Hauek tu zuten beren Joan Bengoetxea eta San Joan Egaña
arduratuko ziren dohaintzan emandako ondasunen fidatzaileak kontratu hartatik onik ateratzeko. Gauza
saneamenduaz. Bestela 300 dukateko isuna ordaindu bera egin zuen Joan Etxanizek bere fidatzaile Joan
beharko zuten.
Martinez Mantelolakoarekin.
Bestalde, Isasti etxearen jabe Joan Etxanizek DoJarraian, leku berean, Pedro Egaña eta Katalinaren
mikutza Isastiri eta Joan Egaña senarrari, dote gisa seme Martin Egaña eta Sebastian Egaña, eta Grazia
hauek agindu zizkien: 150 dukat (haietako 130 dukat Egaña alaba aurkeztu ziren.
Pedro Egaña aitarentzat), 4 ohe oso, zilarrezko katilua
(10 dukatekoa), behia txahalarekin, 6 ahuntz eta ardi,
Hauek, beren senipartea kobratzeko baldintzaz,
2 urteko txerria, kutxa eta arropak.
Egaña etxean izan zitzaketen eskubideei uko egin zieten anaia Joan Egañaren alde. Martinek eta Sebastianek
Joan Etxanizek 159 dukat epeka ordainduko zi- 20na dukat jasoko zituzten seniparteagatik, eta Grazia
tuen: 60 dukat Eguberrietan, 49 dukat handik urtebe- Egañak 30 dukat eta 2 ohe oso. Agiriak zioena betetzen
tera, 1552ko Eguberrietan, eta azken 50 dukatak beste ez zuenak 100 dukateko isuna ordainduko zuen.
bi urtean (urtero 25 dukat) 1554ko Eguberrietan.
Martin Egaña, Sebastian Egaña eta Grazia Egaña
Gainerako ohe, katilu, behi eta abar, Joan Egañak anai-arrebek, adinez 14 eta 25 urte bitartekoak zireeta emazteak eskatutakoan emango zizkien Pedro lako, zin egin zuten agiriak zioena bete egingo zutela
Egañak.
(ikus [XVI. m. (51-X) 2] agiria).
Joan Etxanizek fidatzailetzat Aiako Joan Martinez
- 1551-XI-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriMantelolakoa aurkeztu zuen, eta hau arduratuko zen Joan bauaren aurrean, Pedro Egaña eta Katalina ArtazubiaEtxanizek eman beharreko ondasunen saneamenduaz.
ga emaztea elkartu ziren. Katalinak baimena eskatu
zion Pedrori ondoren agiria egiteko.
Pedro Egañak eta Katalina Artazubiaga emazteak
dohaintzan emandako ondasunen gozamenaren erdia
Urte hartako urriaren 4an, Urdanetako San Martin
berea izango zuten bizialdian. Egaña etxeari zegozkion elizan, Joan Egaña seme zaharrena Domikutza Isaszergak ere (Kontzejuarenak) erdi bana ordainduko zi- tirekin ezkondu zen, eta aita Pedro Egañak dohaintuzten. Joan Egañak eta emazteak egingo zituzten Ai- tzan ondasunak eman zizkion semeari, zenbait baldinzarnako elizan gurasoen hileta eta elizkizunak.
tzarekin. Joan Etxanizek ere Domikutzari bere dotea
eman zion.
Joan eta Domikutzaren arteko ezkontza legezko
seme-alabarik gabe hausten bazen, edo seme-alabak
Katalina Artazubiagari Esteban Eztiolak ezkontzatestamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara eka- kontratuak zioena zehatz-mehatz jakinarazi zion, eta Karritako ondasun bakoitza jatorrizko enborrera itzuliko talinak, jakinaren gainean, onetsi eta berretsi egin zuen
zen, ezkontza aldian izandako irabazien erdiarekin.
semearen eta Domikutzaren ezkontza-kontratua, bere
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14. irudia. Itziarko
Zubeltzutorre.

baldintza guztiekin. Gainera, emakume ezkondua zelako, Iraetako jaunen dorretxea ondoan zituena. Etxe hark
bereak zituen soro, baratze, sagasti, gaztainadi eta luzin egin zuen kontratuak zioena bete egingo zuela.
rrak.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe
Martin Lizarraratsek Arroako Zebainerreka baapaiz lizentziatua, Domingo Aranguren eta Getariako
serria ere eman zuen, bere lur, soro, baso, sagasti,
Lukas Arretxe (ikus [XVI. m. (51-XI) 17] agiria).
gaztainadi eta abarrekin. Halaber Arroan berea zuen
Oribia baserria (bere ondasun guztiekin), Arroako Er1.2.8. Martin Lizarraratsen eta Maria
muko hariztia, eta Getariako bi mahasti eta sagastia.
Zubeltzuren arteko ezkontza
- 1551-X-19an, Itziarko Zubeltzu dorretxean, Esteban
Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen.

Martin Lizarraratsen ama Maria Perez Idiakaizkoak Zestoako etxean zegoen tresneria ezkonberriei
eman zien, baina etxearen gozamenaren erdia beretzat
gordez.

Senarra Zestoako Martin Lizarrarats zen, Martin Lizarrarats zenaren eta Maria Perez Idiakaizkoa
Martin Lizarraratsek urrezko 4.000 dukat zituen.
alargunaren semea. Emaztea Arroako Maria Zubeltzu zen, Fernando Zubeltzuren eta Maria Zuatzola- Zati bat Santa Maria de la Vitoria galeoian zeukan.
Marcos Torres zen ontzi-maisua, eta galeoiaren hereren alaba.
na Martinena zen. Vicente Hernandez ontzi-maisutzat
Erromako Elizaren arauen arabera ezkondu ziren zeukan Sant Andres galeoiaren herena ere Martinek
Maria eta Martin, aspaldi-aspalditik lurraldean zuten berea zuen.
usadioari ere jarraituz, eskua elkarri emanez eta eraMartin Lizarraratsek Asentzio Altzola eta Sebasgozpenik zegoen ala ez galderak eginez.
tian Gonzalez pilotuarekin batera kargamentuak ere
Martin Lizarraratsek ezkontzara ondasunak eka- bazeuzkan; baita 1.200 dukat kobratzeko agiriak ere.
rri zituen. Zestoako hiribilduan zuen etxea zen haie- Agiriak aita Martin Lizarrarats zenarenak zirelako,
tako bat, Maria Perez Larretxekoa zenaren etxea eta erdia amarena eta beste erdia berea zen.
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Martin Lizarraratsek zin egin zuen ezkontzara ekarritako ondasun haiek guztiak bereak zirela. Ondasun
haien saneamenduaz arduratzeko, fidatzailetzat hauek
aurkeztu zituen: Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jauna eta Joan Perez Lilikoa. Biek onartu zuten fidatzaile izatea.

alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza jatorrizko enborrera itzuliko zen.

Maria Zuatzolak eta Maria Zubeltzuk, emakume
ezkonduak zirelako (eta Maria Zubeltzu 25 urte bete
gabea zelako), zin egin zuten ezkontza-kontratuak
Ondoren, Fernando Zubeltzuk eta emazte Maria zioena bete egingo zutela.
Zuatzolak, beren alaba Maria Zubeltzuri dote hau agindu zioten: urrezko 600 dukat, landutako 6 marko zilar,
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Antonio Liza6 ohe oso berri, arreoa eta jantziak; baita 18 dukat ere, rrarats bikarioa, eta Debako Pedro Olea, Martin Garzilarrezko zinta eskuratzeko. 600 dukatak handik urte tzia Arriolakoa eta Fernando Aitzekoa apaizak.
eta erdira emango zizkioten, eta gainerakoa Maria Zubeltzu Zestoako hiribildura bizitzera joandakoan.
Jarraian, leku berean eta eskribau bera hantxe izanik,
Fernando Zubeltzuk eta Martin Lizarraratsek konproFernandok eta Maria Zuatzola emazteak beren fi- misoa hartu zuten Nikolas Martinez Egiakoa eta Joan
datzailetzat, hain zuzen Nikolas Martinez Egiakoa eta Perez Lilikoa fidatzaileak fidantza hartatik onik ateJoan Perez Lilikoa aurkeztu zituzten. Haiek ardura- ratzeko.
tuko ziren dotearen saneamenduaz.
Lekuko lehentxeago aipaturikoak eta Andres Perez
Fernando eta Martin ados jarri ziren doteko 600 Lilikoa izan ziren.
dukatei Martinek beste 600 dukat gehituta, diru harekin leku seguruan zentsua sortzeko. Fernandok eta
Ondoren Maria Zubeltzuk agiria egin zuen, eta berMartinek, biak ados jarrita, sortuko zuten zentsua, eta tan ontzat hartu zuen agindu zioten dotea. Horregatik
hura kudeatzeko baldintzak ere zehaztu zituzten.
Zubeltzu etxean zegozkion seniparte eta eskubideei
uko egin zien Paskual anaiaren alde edo gurasoek ZuFernando Zubeltzuren eta Maria Zuatzolaren seme beltzurako oinordeko izendatzen zutenaren alde.
Paskual Zubeltzu legezko seme-alabarik gabe hiltzen
bazen, edo hauek testamentua egin gabe hiltzen baMaria Zubeltzuk agiri honetan agindutakoa hausziren, Martin eta Maria senar-emazteak Zubelzu do- ten bazuen, 1.000 dukateko isuna ordainduko zuen:
rretxera joango ziren bizitzera. Hauek egingo zizkie- erdia errege-ganberarentzat eta beste erdia Paskuaten hiletak eta elizkizunak Fernandori eta emazteari lentzat edo Zubeltzuko oinordekoarentzat. Zin egin
Itziarko elizan.
zuen agindutakoa bete egingo zuela (ikus [XVI. m.
(51-X) 11] agiria).
Zubeltzuko ondasunak Martinen eta emaztearen
eskuetara etortzen baziren, oinordekoa seme zaha- 1.2.9. Martin Acostaren eta Maria Indoren arteko
rrena izango zen, eta hau ezean bigarren semea, etab. ezkontza
Beti ere semeak alabaren ondoan lehentasuna izango
zuen, eta Zubeltzu deitura erabiliko zuen, etxeak os- - 1551-XII-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskripea izan zezan. Zubeltzu etxeko oinordekoentzat bes- bauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Martin
te baldintza batzuk ere ezarri zituzten.
Acosta harakina zen, Otxoa Acostaren eta emaztearen
legezko semea. Emaztea, berriz, Zestoako Maria Indo
Martin eta Maria Zubeltzuren arteko ezkontza le- zen, Martin Indoren eta Katalina Urbietaren legezko
gezko seme-alabarik gabe hausten bazen, edo seme- alaba. Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak ezkon- 26 -
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15. irudia.
Indamendiko Arbegain.

du zituen Erromako Elizaren arauak betez.
Martin Indok eta emazteak ezkonberriei dote hau
agindu zieten: 30 dukat, 2 ohe oso berri, 3 zoronga berri eta Maria Indoren soinekoak, hau da, soineko bat
berria eta beste bat erabilia. Beste soineko bat erosteko 3 dukat ere agindu zizkieten.

1.3. Zestoa, Aizarna, Santa Engrazia,
Aizarnazabalgo eta Iruñeko elizetako agiriak
1.3.1. Zestoako elizako agiriak

- 1551-III-28an Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: batetik,
Zestoako elizako Joan Fernandez Arreitzakoa admiEgun hartantxe Martin Acostari urrezko 20 dukat, nistratzailea, eta, bestetik, Arroako Domingo Arretxe2 ohe, 3 zoronga eta soinekorako 3 dukat eman ziz- Etxenagusia eta Zestoako San Joan Amilibia harginkioten. Falta ziren 10 dukatak hurrengo zaldun-inaute maisuak.
egunean ordainduko zizkioten.
Azken biek 8.000 anega kare egin eta elizaraino
Martin Acosta harakinak erakutsi zuenez, 100 dukat garraiatu zituzten, eta Joan Fernandezek ordainagiria
zituen bereak diru, larru, gantz, ganadu eta kobratze- eman zien, kare guztia eman ziotelako. Bi harginko erreziboetan. Ezkontza legezko seme-alabarik gabe maisuek ere ordainagiria eman zieten Joan Fernandez
hausten bazen, ondasun bakoitza bere jatorrizko enbo- Arreitzakoa eta Joan Fernandez Olazabalgoa admirrera itzuliko zen.
nistratzaileei, hauek elizaren izenean dena ordaindu
zietelako. Badirudi kare hura 1549an erretako eliza
Maria Indok uko egin zion bere seniparteari, gura- berreraikitzeko zela.
soek izendatuko zuten oinordekoaren alde. Katalina
Urbietak eta alaba Maria Indok zin egin zuten kontraLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Petua bete egingo zutela.
dro Ipintza eta Joan Ipintza (ikus [XVI. m. (51-III)
15] agiria).
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Pedro Akoa eta Martin Arza- 1551-V-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrillus (ikus [XVI. m. (51-XII) 12] agiria).
bauaren aurrean Zestoako elizako Joan Fernandez
- 27 -
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Joanesek enkantean Zestoako elizetako hasikin
edo primizia jasotzeko eskubidea 55 dukatean erosi
zuen, eta haien bi heren (36,66 dukat) Aizarnako elizari hurrengo azaroko San Martin egunean (hilaren
11n) ordaintzeko obligazio-agiria eman zion.
Lekuko Joan Indo, Pedro Ipintza eta Lope Ernataritz izan ziren.
Ondoren, leku berean, Joanes azpeitiarrak eta Andres Aranburu fidatzaileak obligazio-agiria eman zioten Zestoako elizari, hasikin edo primiziagatik 18,33
dukat hurrengo azaroko San Martin egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joanesek bere fidatzaile
Andres Aranburu fidantza hartatik onik aterako zuen.
Lekuko Joan Indo, Lope Ernataritz eta Joan Zulaikagoikoa izan ziren (ikus [XVI. m. (51-VII) 7]
agiria).
1.3.3. Aizarnazabalgo elizetako agiriak
- 1551-VII-26an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Perez Olaberrietakoa eta Aizarnazabalgo Mateo Enbil elkartu ziren.
16. irudia. Aizarnazabalgo eliza.

Joan Perez tailugilea zen, eta Arroako elizarako
Arreitzakoa administratzailea eta Aizarnako Domin- kutxa egin zuen. Aizarnazabalgo elizarentzat, Mago Aranguren elkartu ziren. Domingok Joan Fernan- teo Enbil administratzaileak eskatuta, beste bat
dezi Zestoa eta Aizarnako elizetako 1550. urteko ha- egingo zuen, bertan eliz jantziak gordetzeko, baina
sikinen herena (hau da, 50 dukaten herena edo 16,66 Arroako kutxa baino zur hobeaz eta iharraz egina
dukat) eman zion, eta Joan Fernandezek Domingori izango zen.
16,66 dukaten ordainagiria.
Joan Perezek kutxa 10 dukatean egingo zuen hilaLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe beteko epean, eta Mateo Enbilek egun hartan 4 dukat
apaiz lizentziatua, Pedro Etxeberria eta Joan Egaña (errealetan) aurreratu zizkion. Kutxa amaitutakoan
beste 6 dukatak eta garraioaren kostua ordainduko
(ikus [XVI. m. (51-V) 21] agiria).
zizkion Mateo Enbilek Joan Perez Olaberrietakoari.
Maisu tailugileek ikertuko zuten azpeitiarrak egin1.3.2. Aizarnako elizako agiriak
dako kutxa.
- 1551-VII-6an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Joanes izeneko azpeitiarra eta bere fidatzaile Andres Aranburu eta Etxabekoa eta Esteban Enbil zumaiarrak, eta Zestoako Joan Indo (ikus [XVI. m. (51-VII) 26] agiria).
Joan Fernandez Olazabalgoa zestoarrak.
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1.3.4. Santa Engraziako ermitako agiriak eta
kanpai berria
- 1551-VIII-2an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnako eliztar hauek bildu ziren:
Martin Enbil, San Joan Amilibia, Joan Ereño, Joan
Bengoetxea eta beste hainbat.
Santa Engraziako kanpaia egiteko Domingo Urbieta kapilauak 25 dukat ken erreal erdia ordaindu
zituen, eta kopuru hura ordaintzeko, aipatutako lau
eliztarrek obligazio-agiria eman zioten Domingori.
Domingok zor hura Santa Engraziako ondasunetatik
ere kobratu ahal izango zuen. Ahalordea eman zieten
horretarako lau eliztarrei.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Bartolome Etxabe
alkatea eta Pedro Iribarrena (ikus [XVI. m. (51-VIII)
5] agiria)
- 1551-IX-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Nafarroako Olasagastiko Martin Iturralde eta Debako Joan
Martinez Olasagastikoa fidatzailea, eta, bestetik, Santa Engraziako Domingo Urbieta kapilaua.

17. irudia. Santa Engraziako kanpaiaren krokisa.

Domingo apaizak ermitarenak ziren ondasun higigarrien eta ganaduen inbentarioa egin zuen. Besteak
Martin Iturraldek obligazio-agiria eman zien San- beste, hauek ziren ondasunak: zilarrezko kaliza eta pata Engrazia ermitari eta kapilauari, hurrengo bost ur- tena, eztainuzko 3 binajera, 3 korporal, 3 oihal landu,
teetan 6na dukat emateko konpromisoaz (guztira 30 3 kasula (bat Indietako kotoizkoa, urrezko hariz landukat). Urtero lau hilabetero 2 dukat emango zizkien. dua), 4 alkandora, aldare aurreko zapi gorri edertua,
Diru hura ermitako jendeak emandako limosnetatik beste aldare aurreko bat, 12 izara, mantal zahar eta
berriak, 2 burusare urreztatu, zetazko izara, urrezko
jasoko zuen Martin Iturraldek.
lepokoa, zilarrezko 5 agnus dei, zilarrezko 2 kate eta
Bi aldeek ahalordea eman zieten Nafarroako, Gaz- zilarrezko kanpaitxoa.
telako eta edonongo epaileei, obligazio-agiriak zioena
Domingo Urbietak bere inbentarioan ondasun
betearaz ziezaieten. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Indo, Martin Artazubiaga eta Joanes Arano? hauek ere sartu zituen: koralezko aleak zilarrezko ale
txikiekin, 6 ohe-estalki, 6 izara, 6 burko-azal, 8 lastai(ikus [XVI. m. (51-IX) 2] agiria).
ra lumarekin, letoizko 4 argimutik, elizako 2 argimu- 1551-IX-8an, Zestoako Santa Engraziako ermi- tik burdinazkoak, Flandesko lanpara, 4 kutxa, beste
tan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, bertako 4 kutxa zahar, 27 ahuntz eta akerra, 6 ardi, aldareDomingo Urbieta kapilaua eta bertako Maria Zuube ko ispilu handia, laratzak, burdinazko palanka, upel
zahar hautsia, meza-liburua, kantu-liburua, lanpara
serora agertu ziren.
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zaharra, barkamen-bulda, kofradiaren galdara, alkan- 1.4. Zestoako Kontzejuaren bilerak eta
dora, eztainuzko lapikoa, taielak, almeriza, mailuak, tratuak
burruntziak, zartagina, etab.
1.4.1. Probintziaren Batzarretara prokuradoreak
Horiek denak sartu zituen inbentarioan Domingo bidaltzeko bilerak
Urbietak, eta bera administratzaile izanik, Maria Zuube serorak gorde eta zainduko zituen ondasunak.
Ustez 1551-I-11n, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Kontzejua bildu zen. Bertan ziren,
Inbentarioan lekuko Lauren Aginaga eta Frantzisko? besteak beste, Bartolome Etxabe alkatea, Blas ArtaArgiain izan ziren (ikus [XVI. m. (51-IX) 7] agiria).
zubiaga fiela, Pedro Zubiaurre, Pedro Egaña, Jakobo Gesalaga, Joan Bikendi, Joan Lopez Zelaikoa,
Domingo Garratza, Anton Aizarna, Joan “Gorri” Li1.3.5. Iruñeko elizako agiriak
zasoetakoa eta Pedro Akoa.
- 1551-XI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaAurreko urteko azaroan Arrasaten Probintziak
ren bidez, Arroako Joan Martinez Baltzolakoak ahalordea eman zien honako hauei: Segurako Joan Gar- egindako Batzar Nagusietan, Zestoako prokuradore
tzia Lazkanokoari, Joan Martinez Zabaletakoari eta Martin Artazubiagak botoa eman zuen Pedro Mercado korrejidorearen agintaldiaz eta beste korrejidore
Iruñeko Joan Ziritzari eta Joan Berrobiri.
bat izendatu beharraz.
Iruñeko apezpikutegiko fiskalak auzitara eraman
Egun hartan gortean zebilen Joan Alaba jaunari
behar zuen Joan Martinez Baltzolakoa, eta ahalordea
zutenek ordezkatuko zuten auzi hartan eta egon zi- ahalordea eman zioten Errege Kontseiluan Zestoako
Kontzejuaren izenean eskea egin zezan.
tezkeen besteetan.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabalgoa, Pedro Altzolarats eta Joan Indo
(ikus [XVI. m. (51-XI) 13] agiria).

Ahalordean lekukoetako bi Martin Andikano
eta Joan Zubiaurre izan ziren. Agiria sinatu zutenak
hauek izan ziren: alkatea, fiela, Pedro Altzolarats,

18. irudia. Santa
Engraziako erlojua.
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19. irudia. Zestoako
udaletxeko batzargela.

Martin Zuube eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus
[XVI. m. (51-I) 13] agiria).
- 1551-IV-5ean, Zestoan, Kontzejua bildu zen.
Bertan ziren zestoar hauek: Pedro Altzolarats alkateordea (Bartolome Etxaberen ordez), Domingo Amilibia eskribaua, San Joan Amilibia, Martin Arzallus,
Joan Zubiaurre, Lope Ernataritz, Martin Zubiaurre,
Joan Urbieta, Joan Lopez Zulaikakoa, Joan Ibañez
Zubiaurrekoa, Joan Olazabal, Joan Zuube, Martin Legarda, eta beste zenbait.

hauek: Bartolome Etxabe alkatea, Blas Artazubiaga fiela, San Joan Idiakaitz batxilerra, Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina, Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan
Olazabal, Joan Olazabal zurgina, eta Joan Urbieta.
Hil hartan Probintziak Donostian egingo zituen
Batzar Nagusietarako Zestoako Kontzejuak ahalordea eman zien hauei: Blas Artazubiagari, Pedro Altzolarats alkateordeari, Domingo Amilibia eskribauari eta Joan Fernandez Olazabalgoari. Batzar haietan
Zestoaren prokuradore izango ziren, eta bertan parte
hartuko zuten botoa emanez eta gaiak aztertuz.

Donostian hil hartan ospatuko ziren Batzar Nagusietan Zestoaren prokuradore izan zitezen, ahalordea
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarraeman zieten honako hauei: Blas Artazubiagari, Pedro rats bikarioa, Domingo Arriaran apaiza eta Joan IpinAltzolaratsi, Domingo Amilibiari eta Joan Fernandez tza (ikus [XVI. m. (51-IV) 9] agiria).
Olazabalgoari. Batzar Nagusietan ahotsa eta botoa
izango zuten. Hala ere, korrejidorearen egoitza-epai- 1551-VII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrileari buruz zehaztu egin zieten nola jokatu.
bauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren
Pedro Altzolarats alkateordea, Blas Artazubiaga fielLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal, errjidorea, Joan Perez Idiakaizkoa, Joan Ibañez ZuAsentzio Amilibia, Urbano Txiriboga eta Antonio Li- biaurrekoa, Martin Aizpuru, Frantzisko Artzubiaga,
zarrarats bikarioa. Blas Artazubiagak ez zuen ahalor- San Joan Gorriaran, Martin Arzallus, Joan Ezenarro
dea sinatu nahi izan (ikus [XVI. m. (51-IV) 6] agiria). eta beste zenbait herritar.
Kontzejuak ahalordea eman zien Pedro Altzolara- 1551-IV-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Kontzejua bildu zen. Bertan ziren zestoar tsi eta Martin Artazubiagari, Bidaniko Usarragan, ko- 31 -
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rrejidorea bertan zela, egiten ari ziren Batzar Berezira beste, zestoar hauek: Pedro Altzolarats alkateordea
joan zitezen eta Zestoaren ordezkari izan zitezen.
(Bartolome Etxabe alkatearen izenean), Blas Artazubiaga fiel errejidorea, Joan Fernandez Olazabalgoa,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Andika- Pedro Zubiaurre, Jakobo Gesalaga, Joan Arbestain,
no, Martin Indo eta Arroako Domingo Arretxe-Etxe- Joan Perez Altzolaraskoa, Domingo Garratza, Joan
Fernandez Arreitzakoa, Kristobal Erretzabal, Urbanagusia (ikus [XVI. m. (51-VII) 24] agiria).
no Txiriboga, Joan Arano, Martin Gabiria, Asentzio
- 1551-XII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Igartza eta Joan Martinez Arretxekoa.
bauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren,
Bertan Joanes Bakaiku jauna aurkeztu zen, Nafabesteak beste, honako hauek: Pedro Altzolarats alkateordea (Bartolome Etxabe alkatearen izenean), Blas rroako Burundako Bakaiku herrikoa. Bere fidatzaile
Artazubiaga fiel errejidorea, Pedro Zubiaurre zinego- gisa Zestoako Frantzisko Artiga eta Maria Anton Indo
tzia, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Domingo Garratza, aurkeztu zituen. Zestoako herria urtebetez Nafarroako
Martin Artazubiaga, Kristobal Erretzabal, Domingo ardo gorriz hornituko zuten. Tabernan salduko zuten
Amilibia eskribaua, Joan Zubiaurre, Joan Fernandez ardoa Nafarroako herri hauetakoa izango zen: Faltzes,
Arreitzakoa, Pedro Akoa, Urbano Txiriboga, Mar- Gares, Artazu, Tafalla, Alesbes, Kaparroso, Agoitz,
tin Indo probestuordea, Martin Akoabarrena, Martin Obanos edo Ziraukikoa.
Arzallus, Pedro Zubiaurre (Atristaingoa), Joan Perez
Altzolaraskoa, Jakobo Gesalaga, Lope Ernataritz eta
Zestoako neurriko azunbre ardoa 26 maraian salJoan Martinez Arretxekoa (Akoarretxekoa).
duko zuten ekaineko San Joan eguna arte, eta 28
maraian Domu Santu eguna arte. Kolore, zapore eta
Kontzejuak zioenez, haien izenean Arrasaten izan- usain oneko ardoak salduko zituzten. Zenbait perdako Batzar Nagusietan Zestoako prokuradore Mar- tsonak lehenbizi probatu egingo zituzten herrira ekatin Artazubiagak bere botoa eman zuen, urtebeteko rritako ardoak, eta ardo txarra zuten zahagiak kendu
agintaldia igaro zelako Gipuzkoara beste korrejidore egingo zituzten, eta isuna ordaindu beharko zuen horeta egoitza-epaile bat bidal zezaten. Egun hartan Zes- nitzaileak. Hornitzaileek zin egingo zuten ekarritako
toako Kontzejuak ahalordea eman zion gortean bizi ardoak Nafarroako aipatutako herrietakoak zirela.
zen Joan Alaba jaunari, erreginak Gipuzkoarako korrejidorea izenda zezan.
Ardoa falta zen bakoitzean Gaztelako 3 errealeko
isuna ordainduko zuten hornitzaileek, eta bide-konLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ipintza, Do- ponketarako izango zen diru hura. Herrian tabernan
beste inork ezingo zuen ardorik saldu, txakolina izan
mingo Etorra eta Domingo Amilibia.
ezik. Txakolina Kontzejuak erabakitzen zuenak saldu
Oharra: agiri hau, bertan 1551. urtekoa dela adiera- ahal izango zuen.
zi arren, 1550-XII-27koa da, alkatea Bartolome EtxaKontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Antobe zela dioelako eta Arrasateko azaroko 1500. urteko
Batzar Nagusiak aipatzen dituelako (ikus [XVI. m. nio Lizarrarats bikarioa, Domingo Urbieta, Joanes Garratza eta Martin Akoa (ikus [XVI. m. (51-I) 5] agiria).
(51-XII) 11] agiria).
1.4.2. Herriari ardoa, olioa eta haragia hornitzeko
egindako bilerak

- 1551-III-11n, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejuak tratua egin
zuen Nafarroako Burundako Bakaikuko Martin Lo1551-I-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren pez Zubirikoarekin eta Zestoako harakin Martin
aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren, besteak Acosta fidatzailearekin.
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20. irudia. Zestoako
Kontzejupea.

Martin Lopezek eta fidatzaileak urte hartan herria
Aragoiko olioz hornituko zuten. Usain, kolore eta zapore onekoa izango zen olioa, eta libra 23 maraian
salduko zuten. Olioa falta zen bakoitzean, eguneko
100 maraiko isuna ordainduko zuten hornitzaileek.
Nahi bazuten, hornitzaileek herritar ez zirenei prezio
berean saldu ahal izango zieten olioa.

prezioa Azpeitikoa baino sos bat garestiagoa izango zen.
Gainerakoan Azpeitiko baldintza guztiak beteko ziren.
Martin Acostak fidatzaile gisa Martin Zubiaurre
(Akoabarrenekoa) aurkeztu zuen. Herrian okela falta
bazen, egun bakoitzeko 3 errealeko isuna ordainduko
zuen Martin harakinak: erdia errege-altxortegirako
eta beste erdia herri-bideak konpontzeko.

Hilero herrira bi karga olio ekarriko zituzten, hau
da, 4 zahagi olio. Blas Artazubiaga fielak, Kontzejuaren izenean, ontzat hartu zuen kontratu hura.

Blas Artazubiagak, Joan Fernandez Olazabalgoak
eta Antonio Lizarraratsek, Kontzejuaren izenean,
onartu egin zuten kontratu hura. Martin Acostak konLekuko zestoar hauek izan ziren: Gregorio Elizal- promisoa hartu zuen Martin Zubiaurre fidantza harde, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Frantzisko Ar- tatik onik ateratzeko. Lekuko honako zestoar hauek
tiga. Pedro Altzolarats alkateordeak ere sinatu zuen izan ziren: Joan Arano, Joan Zubiaurre eta Antonio
agiria (ikus [XVI. m. (51-III) 5] agiria).
Lizarrarats (ikus [XVI. m. (51-III) 9] agiria).
- 1551-III-15ean, Zestoako errebalean, Esteban 1.4.3. Gallari, Etorrasaroe eta Zelaitxikietako herriEztiola eskribauaren aurrean, Kontzejuko fiela (Blas basoak Joan Zigarani saltzeko egindako bilera
Artazubiaga) eta errejidoreak eta Martin Acosta (Legutiokoa) harakina aurkeztu ziren.
- 1551-III-17an, Valladolidko Kantzelaritzan, Bizkaiko Markinako Joan Egurrola eskribauaren aurrean,
Martin Acostak konpromisoa hartu zuen hurrengo Zumaiako Andres Martinez Malleakoa merkataria
Pazko garizumakotik 1552. urteko zaldun-inaute egune- azaldu zen.
ra arte herria okelez hornitzeko. Behi, ardi, bildots eta
ahuntzaren okela salduko zuen. Salmenta-prezioak AzAhalordea eman zien bere Azpeitiko Martin Mapeitian zeudenak izango ziren, baina ahari-haragiaren llea anaiari eta Zumaiako Sebastian Duanari. Zestoako
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Kontzejuak Gallarin zituen basoak Debako Joan Zigaranek (orduan Iraetako olagizon zenak) hartu zituen 1.300
dukatean. Basoen erdiak (650 dukateko baliokoak) ahalordea zutenek Andresentzat hartuko zituzen, Joan Zigaranen bidez, Kontzejuari hartuta. Ordainetan zentsua
sortuko zuten Zestoako Kontzejuaren alde, urtero Kontzejuari ehuneko 5eko zerga ordaintzeko baldintzaz eta
Andres Martinez Malleakoaren ondasunak hipotekatuz.

zuen, Joan Egurrola Bizkaiko Markinako egiazko eskribaua zela segurtatuz.

Andres Martinezek hipotekatzeko zituen ondasunak hauek ziren: Araban, Infantazgoko dukearen
lurretan, 300 anega ogiko errenta; Sevillako Castro
kalean zuen etxea; Sevillan Indietako aduana berrian
zituen eskubideak (erregeari 700 dukat baino gehiago emana zelako); eta Aizarnazabalgo Mirubia etxea
bere ondasunekin.

Zestoako Kontzejuak Zelaitxikietan eta Etorrasaroen zituen basoak Joan Zigarani saldu zizkion, eta
haien erdia (650 dukateko baliokoa) Andres Martinez
Malleakoarentzat izan zen. Egurretarako, ikatzetarako, etxeak eta itsasontziak eraikitzeko eta abarretarako ziren basoak, eta handik Zestoan erretako etxeak
berreraikitzeko zura ere aterako zuten.

- 1551-IV-27an, Iraetako oinetxean, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Zestoako Kontzejuaren ordezkariek betiko zentsua ezarriz kontratua egin zuten Andres Martinez Malleakoarekin, ahalordea zuen Sebastian Duana zumaiarraren bidez.

Sortutako betiko zentsuaren arabera, Andres MarZentsua sortzen zenean, ahalordea zutenek fidatzaileak izendatuko zituzten, Zestoako Kontzejuari tinezek (edo ondorengoak) urtero Kontzejuari 32,5
dukateko zerga (1 dukat = 375 marai izanik) ordainsegurtasuna eskaintzearren.
duko zion, hau da, 625 dukaten % 5a. Lehen ordainkeAhalorde-agirian lekuko, Bizkaiko Markinako ta 1552. urteko maiatzaren 1ean egingo zuen Andres
hauek izan ziren: Joan Emasabel eskribaua, Joan Ze- Martinezek Zestoan.
niga?, Martin Barroeta eta Joan Meabe.
Andres Martinez Malleakoak hipotekatu egin zituen
Jarraian, Valladolidko Kantzelaritzan, Bizkaiko lehen aipatu ditugun bere Araba, Sevilla eta AizarnazaMarkinako Joan Emasabel eskribauak agiria idatzi balgo Mirubiko ondasunak, Zestoako Kontzejuaren alde.

21. irudia. Zelaitxikieta
baserria ezkerrean.
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22. irudia. Lasturko
Zigaranaundi eta
Zigarantxiki.

Andres Martinezek (edo ondorengoak) bi urtez dukat) ordainduta, zentsuaren erdia baliogabetuko lijarraian aipaturiko zerga Kontzejuari ordaintzen ez tzateke. Erdia edo osoa baliogatzeko beste aukerarik
bazion, ondasunak konfiskatu egingo zizkioten, eta ez zen izango.
ondasunen jabetza Kontzejuaren esku geratuko zen,
Sebastian Duanak, Andres Martinez Malleakoaren
Kontzejuak nahi izanez gero.
izenean, Zumaiako bi fidatzaile hauek aurkeztu ziAndres Martinezek (edo ondorengoak) bere onda- tuen: Joan Gartzia Villafrancakoa eta Joan Fernandez
sunak ondo zainduta edukiko zituen, eta edozein ez- Dorrekoa. Hantxe zeuden bi fidatzaileek ontzat hartu
behar edo ezusteko izanda ere, urteroko zerga ordain- zuten kontratu hartan parte hartu eta erantzule izatea.
du egin beharko zuen.
Zentsua sortzeko kontratu hartan lekuko hauek izan
Andres Martinezek (edo ondorengoak) ezingo zi- ziren: Errezilgo Pedro Arangoien zinegotzia, Azpeituen aipatutako eta hipotekatutako ondasunak saldu, tiko Joan Perez Loiolakoa mazolari nagusia, Arroako
zatitu edo besterendu. Erosteko eskubidea lehenbizi Joan Etxenagusia eta Tomas Narruondo, eta Zestoako
Kontzejuak izango zuen, eta 30 eguneko epea izan- Bartolome Etxabe alkatea, Blas Artzubiaga fiela, San
go zuen jabetza beretzat hartzeko. Handik aurrera Joan Idiakaitz batxilerra eta San Joan Amilibia.
zenbait ezaugarri betetzen zituen pertsonaren batek
Ondoren, Andres Martinez Malleakoaren izenean
erosi ahal izango zituen.
Sebastian Duana zumaiarrak konpromisoa hartu zuen
Andres Martinez Malleakoa hiltzen zenean, oinor- Joan Fernandez Dorrekoa eta Joan Gartzia Villafrandekoek Zestoako Kontzejuarekin kontratua egingo cakoa fidatzaileak zentsu eta kontratu hartatik onik
zuen, ordura arte izandako baldintza guztiak errepika- ateratzeko.
tuz eta fidatzaileak izendatuz.
- 1551-IV-28an, Zestoako Zelaitxikietan, EsteAndres Martinezek, edo ondorengoak, eskubidea ban Eztiola eskribauaren aurrean, Bartolome Etxabe
izango zuen Kontzejuari 650 dukat ordainduta zentsu- alkatea, Blas Artazubiaga fiela eta San Joan Amilibia
kontratua baliogabetzeko. Kopuru haren erdia (325 (Kontzejuaren ordezkaria) elkartu ziren. Debako Joan
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Zigaran Zelaitxikieta eta Etorrasaroeko basoetara sar- tsuaren erdia ere baliogabetu ahal izango zuen, 310
tuta jabetza eman zioten. Haien erdia Andres Martinez dukat eta 7,5 erreal ordainduta.
Malleakoarena izango zen, Sebastian Duanaren bidez
(ikus [XVI. m. (51-III) 11] agiria).
Joan Zigaranek, zentsua eta hipotekatutako ondasunak segurtatzearren, fidatzaile gisa Arroako Bizente
1.4.4. Joan Zigaranek Kontzejuari basoak hartu
Sorazu eta Joan Zugasti aurkeztu zituen. Hauek zenzizkiolako sortutako zentsua
tsuaren gorabehera guztiak jakin ondoren, ontzat hartu zuten Joan Zigaranen fidatzaile izatea.
- 1551-IV-27an, Iraetako oinetxean, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Debako Joan ZigaZentsua sortuz egindako kontratuan lekuko hauek
ran (Zigarannagusia baserriaren jabea) eta Zestoako izan ziren: Errezilgo Pedro Arangoien zinegotzia,
Kontzejuko ordezkariak elkartu ziren.
Azpeitiko Joan Perez Loiolakoa mazolari nagusia,
Arroako Joan Etxenagusia eta Tomas Narruondo,
Zestoako Kontzejuak Joan Zigarani Etorrasaroen Zestoako Bartolome Etxabe alkatea, Blas Artazubiaeta Zelaitxikietan herri-basoak eman zizkion, 620 ga fiela, San Joan Idiakaitz batxilerra eta San Joan
dukat eta 15 erreal balio zutenak, eta ordainetan be- Amilibia.
tiko zentsua sortu zuten. Joan Zigaranek urtero Kontzejuari 31 dukat eta 23 maraiko (1 dukat = 375 marai
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
izanik) zerga maiatzaren hasieran ordaintzeko obliga- Joan Zigaranek konpromisoa hartu zuen Bizente Sozioa bere gain hartu zuen.
razu eta Joan Zugasti fidatzaileak zentsu-kontratu
hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI.
Kontzejuak leku berean beste zur eta egur batzuk m. (51-IV) 20] agiria).
ere eman zizkion Andres Martinez Malleakoarentzat,
eta Andres Martinezek ere bere zentsua sortu zuen.
1.4.5. Zestoako Kontzejuaren basoak kudeatzeko eta
saltzeko baldintzak
Joan Zigaranek berak sortutako zentsua Kontzejuarentzat segurua izan zedin, hipotekatu egin zituen 1.4.5.1. Zestoako Kontzejuaren basoak ikatza egiteko saltzeko
bere ondasunak, hau da, Debako Zigarannagusia ba- ipinitako baldintzak
serria bere lur, baso, gaztainadi eta sagastiekin. Lur
haien mugakide hauek ziren: Sorarte etxearen lurrak, - 1551-VI-6an, Zestoako Enekosauztegin, Esteban
behean Ariztondo etxearenak, eta gainerakoan De- Eztiola eskribaua hantxe zelarik, Kontzejua bildu zen.
bako herri-lurrak, Joan Perez Lilikoaren lurretaraino. Bertan ziren zestoar hauek: Bartolome Etxabe alkatea, Blas Artazubiaga fiel-errejidorea, Pedro ZubiauJoan Zigaranek (edo ondorengoak) Kontzejuari bi rre eta Pedro Ausoroetxea zinegotziak, Pedro Altzolaurtez jarraian 31 dukat eta 23 maraiko zerga ordain- rats alkateordea, San Joan Amilibia eta beste hainbat.
tzen ez bazion, hipotekatutako ondasunak konfiskatu
egingo zizkioten. Kontzejuak jabetza beretzat hartu
Kontzejuaren basoak ikazkintzarako hurrengo 15
ahal izango zuen, nahi izanez gero.
urteetarako saltzeko baldintzak ipini zituzten. Basoak erosten zituenak, ezingo zituen haritzak oinetik
Zentsuaren gainerako baldintzak Andres Marti- moztu. Ohi bezala lepatu ahal izango zituzten irainez Malleakoa zumaiarrak Zestoako Kontzejuarekin leko San Migel egunetik martxoko Andre Mariaren
egindakoan zehaztutakoak ziren. Joan Zigaranek (edo eguna bitartean. Bi adar nagusi utziko zizkieten zuondorengoak) zentsua baliogabetu ahal izango zuen, haitzei moztu gabe. Txaradiak ohi bezala moztuko
620 dukat eta 15 erreal Kontzejuari ordainduta. Zen- zituzten.
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Hauek ziren ateratzeko basoak zeuden lekuak:
Basoen erosleak Kontzejuko ofizialei 15 egun lehenago jakinaraziko zien zuhaitzak lepatu egingo zi- Arianzabala?, Pagaldeko Aitzondo, Astuizelaia, Aituztela. Hiru urteko epe bakoitzean zein basotan eta zuberro?, Olazarreta, Intxillarte, Bergarazelaia, Ezkurroa azpia, Iturrieta, Pagarteko zelaia, Domingo Aranzuhaitzak nola lepatu zehaztuko zioten erosleari.
gurenek moztutako basoaren ondokoa, Bedamako
Kontzejuak baso batzuk saldu gabe utziko zituen. burdinola, Belatzobieta eta Ibideko? saroi zaharra eta
Hauek, hain zuzen: Ariztain, Illurdan, Sorozarreta, Gogordo?
Pagarte, Bergarate, Ariain eta Zarkinbide ondokoak
- Bigarren epean, hau da, 1554-1556 bitartean, ateeta Etorratik Izarritz aldekoa. Aretxe? eta Bideberrietako haritzak ere ez zituzten lepatuko; ezta herritarrek ra beharreko basoak zeuden lekuak hauek ziren: Arkinbide?, Olazabal aldea, Lataegi, Miurabiko Aiztonsu-egurretarako hartzen zituztenak ere.
do, Astui eta Agirdia? aldean Sañoa, Jondaridoieta?,
Kontzejuak, errege-aginduz, urtero 500 haritz edo Etumeta, Atristainbelaarra, Errekaiduritza?, Zegongaztainondo aldatuko zituen bere lurretan. Horreta- diako Gurutzea, Illurdanegi, Legoiaga, Etzuri, Olaberria eta Opilarte.
rako mintegiak prestatuko zituzten.
Zuhaitzak lepatzeko 15 urteko epearen barruan,
3na urteko 5 epe bereiztu zituzten. Zuhaitz handieneko basoak hurrengo 3 urteetan lepatuko zituzten,
eta horrela beste 4 epetan ere, guztira 15 urte (3 x 5
= 15) osatu arte. Kontzejuak bi gizon eta erosleak
beste bi izendatuko zituen, eta haiek erabakiko zuten
3na urteko epe bakoitzean zein baso lepatu ikazkintzarako. Lasaoko andreak erositako txaradiak kanpo
geratu ziren.

- Hirugarren epean, hau da, 1557-1559 bitartean
atera beharreko basoak zeuden lekuak hauek ziren:
Ipeiaga, Agiretako belaara, Etorra aldea, Gorostiola,
Asurdi, Astui, Astuizabala, Lepazelaiko egia, Upaegi,
Anatxaran, Zumardiandi, Anatxarango saroia, Altzerreka, Artzeginagusia, Ereñozti, Artzegitxikia, Izide
belaar?, Martin Palankariak moztutako baso ondoa,
Otaolaondo, Unamendi, Komisolatzako gaztainadia
eta Goikosoroa.

- Laugarren epean, hau da, 1560-1562 bitartean,
atera beharreko basoak zeuden lekuak hauek ziren:
Upagiaga, Ibulus, Belatzobietabarrena, Sastarrain,
Ariazpia, Lerabide, Garate, Aizpelzko zabala, Zubiate?, Txaolazarreta?, Anatxaran, Upaegiegia, Erraztierreka, Belatzobieta, Errazti, Upaeginagusia, Izideerrekabarrena, Zudigartzeta, Aristain, Errekagaiztoa,
Kontzejuaren basoak enkantean hartzen zituenak, Berantzu?, Izideko saroi zaharra, Izideerreka, Sorabil,
fidatzaileak aurkeztu beharko zituen, eta 15 urteko Saroezarra, Otaolaondo, Artzegia, Olaondo, Ereño,
3na epeko 5 epeetan, urtero bi alditan egingo zuen or- Ozorrotz zabala eta Edarritzagako presa.
dainketa (ikus [XVI. m. (51-VI) 6] agiria).
- Bosgarren epean, hau da, 1560-1562 bitartean,
atera beharreko basoak zeuden lekuak hauek ziren:
1.4.5.2. Basoen ezaugarriak eta ateratzeko epeak
Upaegiaga, Belatzobieta, Urdanolaeta, Erraztiede- 1551-IX-21a eta 24a bitartean, adituek basoak rra, Osinbelzko karobia, Artigako gaztainadia, Iraebanaka aztertu eta hurrengo 3 urteetan (1553. urte- ta, Amilibia, Pagio, Olajaunlizardiburua, Armendia,
ra arte) atera beharreko basoak zein ziren zehaztu Pagalde, Larrea?, Erretzabal, Egaña, Astuierreka,
Astuiondo, Miurabiko Aitza, Bergarandi?, Bergarazuten.
Saldutako basoetan egindako ikatza Zestoako burdinoletarako izango zen. Ohiko eraren batean erabiliko zen ikatza burdina lantzeko. Burdinola hauek
aipatu zituzten: Edarritzagakoak, Bedamakoa, Txiribogakoa, Lasaokoa, Bekolakoa, Iraetakoa, Lilikoa eta
Altzolarats jauregikoa.

- 37 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

23. irudia. Ezkurroako
goiko borda.

telarre, Lapaspe, Ezkurroa, Irabana, Errotabarrena, go Bikendi, Domingo Aranguren, Pedro Altzolarats,
Aizpeltz, Zabala, Zegondiako Gurutzea, Bedama eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Arbestain, Joan LeAnatxaran.
garda, Martin Zubiaurre (Akoabarrenekoa), Martin Legarda, Anton Aizarna, Domingo Aizpuru, Joan Azkue,
Bosgarren epean atera beharreko basoak zeuden Joan Fernandez Arreitzakoa, Martin Lizarrarats, Gabeste lekuak hauek ziren: Upaegizabala, Upaegiba- briel Artzubiaga, Gregorio Elizalde eta beste zenbait.
rrena, Errazti, Artzegielusa?, Atxaran eztarrieta, Altzerreka, Aristain, Errekagaizto, Ereñozti (Errezilekin
Kontzejuak onetsi egin zuen Joan Fernandez Olazamugan), Izidebelaar, Saroezarreta, Illurdanegi, Sora- balgoari enkantean herri-basoak ikazkintzarako saldu
bil erreka, Otola, Ereñosaroe, Otolaerreka, Amisoro, izana. 15 urtean jarraian urtero 232 dukat ordainduko ziOtalarre, Badiola, Arnegi, Edarritzaga, Lasao, Anaegi tuen Joan Fernandezek (ikus [XVI. m. (51-VI) 6] agiria).
idoieta, Unamendi, Ereñozarra, Zubitxoeta, Arranbide, Urkidi, Igartza, Atristain eta Soraluze (Lasaokoa). 1.4.5.4. Etorrasaroe eta Zelaitxikietako basoen dirua egoki
kudeatzeko ordenantzak

Kontzejuaren basoak ikertu eta epeka sailkatzen
hauek ibili ziren: Martin Arano “Motza”, Domin- - 1551-II-14an, Zestoan, Bartolome Etxabe alkateak
go Legoiaga, Joanto Esnal eta beste bat. Bartolome agindua eman zuen. Hurrengo egunean, igandez, EneEtxabe alkateak eta Blas Artazubiagaren seme Martin kosauztegin Kontzejua bilduko zen.
Artazubiagak gainbegiratu zuten ikerketa.
Zestoa eta Aizarnako elizetan meza nagusietan
1.4.5.3. Kontzejuaren basoak salduz egindako enkantea onestea deia egingo zen herriak enkantean Etorrasaroe eta
Zelaitxikietako zurak eta ikatzetarako egurrak saltze- 1551-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ko. 900 dukateko prezioa baino eskaintza handiagoak
ren aurrean, Kontzejua bildu zen. Bertan ziren zestoar onartuko ziren.
hauek: Bartolome Etxabe alkatea, Blas Artazubiaga
Zestoako Pedro Zubiaurre zinegotzia eta Aizarnakoa
fiel-errejidorea, San Joan Amilibia, Joan Ereño, Pedro
Egaña, Jakobo Gesalaga, Kristobal Erretzabal, Domin- arduratuko ziren deia egiteaz. Enkantea arratsaldeko
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ordu bietan hasiko zen Enekosauztegin. Alkatearen
agindua betetzen ez zuenak 3 errealeko isuna ordaindu
beharko zuen. Herri-bideak konpontzeko izango zen
diru hura (ikus [XVI. m. (51-II) 11] agiria).

zerga edo errentarekin Kontzejuak bere zor eta gastuak ordainduko zituen. Bestela alkateak eta fielak
beren ondasunetatik ordainduko zuten falta zena, eta
biak kartzelaratu egingo zituzten.

- Kontzejuarekin zentsua egin zuenak (zordunak)
- 1551-VII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: Bartolome Etxa- bere zorra berrerosi eta baliogabetu nahi bazuen,
be alkatea, Blas Artazubiaga fiela eta Kontzejuak Kontzejuak horren ondorioz jasotako dirua berriz ere
aukeratutako lau ordezkari hauek: Pedro Altzolarats, betiko zentsuan ehuneko bostean erabiliko zuen.
Martin Ondalde zaharra, San Joan Amilibia eta San
Zordunak zorra erosi nahi zuela adierazi ondoren,
Joan Idiakaitz batxilerra.
lehen igandean alkateak eta fielak Kontzejua bilduko
Denek zuten Kontzejuaren ahalordea eta agindua, zuten, eta lau ordezkari izendatuko zituzten, diru haEtorrasaroe eta Zelaitxikietako basoak salduta lor- rekin zentsua ehuneko 5ean sortzeko.
tu zituzten diruak (eta etorkizunean lortuko zituzteZordunak 3 hilabete lehenago jakinarazi behar
nak) ahalik eta ongien kudeatzeko, eta Kontzejuarentzat mesede izan zedin, ordenantzak presta zitzaten. zuen zentsua berrerosi egin nahi zuela, eta epe horretan Zestoako eta Aizarnako elizetan, hurrengo iganHauek ziren ordenantzak:
deetan, jakinarazi egingo zuten Kontzejuak bere di- Aipaturiko basoak salduta lortu ziren 1.270 duka- ruekin zentsua sortu nahi zuela.
tak zentsuetan ipini ziren, eta urtero ehuneko 5eko
Ehuneko bosteko zerga edo errenta ordainduko
zerga edo errenta ematen zuten, Esteban Eztiola eszuena aurkitu arte, dirua nola gorde edo erabili ere
kribauaren aurrean egindako agirien arabera.
zehaztu zuten.
Zentsu haiek beti mantenduko ziren, eta Kontze- Alkateak edo fielak ezingo zieten herritarrei dijuak e zuen 1.250 dukateko kopurua txikiagotuko,
salduko, zorpetuko edo besterenduko. Ematen zuten rurik eskatu Kontzejuaren zor eta gastuak ordaintze-

24. irudia. Etorrazpi
baserria.

- 39 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

ko. Hauek zentsuen errentarekin ordainduko zituzten, 1.4.5.5. Kontzejuak emandako ahalordea herri-basoak
baina gastuak errenta baino handiagoak baziren, falta enkantean sal zitzaten
zena eskatu ahal izango zieten herritarrei.
- 1551-VII-12an, Enekosauztegiko hariztian, Zes- Kontzejuko fielak urtero jasoko zuen zentsuaren toako Kontzejuan herri-basoen, txaradien eta lepatzeerrenta, eta horren ordainketaren kontu emango zion ko zuhaitzen salmentaz eztabaidatu zuten.
Kontzejuari. Fielak alkatearen agindua beharko zuen
errenta haiek erabiltzeko. Bestela kartzelaratu egingo
Ordura arte egindako salmentetan basoak balioeszuten eta haren ondasunak enkantean saldu egingo zi- ten gastu handiak egin zituzten, eta egokiagoa zela
tuzten.
zioten, basoak eta zuhaitzak kandela piztuta enkantean saltzea, horretarako Zestoa eta Aizarnako elize- Kontzejuak egindako zentsuetan adierzten denez, tan aurrez jakinarazpenak eginda.
zordunak urtero ehuneko 5eko errenta Zestoan ordaindu behar zuen. Beraz, Kontzejuak ez zituen fielak
Ondorioz, ahalordea eman zien Kontzejuak Bartoegin zitzakeen kobrantza-gastuak ordainduko, baldin lome Etxabe alkateari, Blas Artazubiaga fielari, Pedro
eta gastu horiek ez ordaintzeagatik kalte handia sor- Altzolarats alkateordeari eta San Joan Idiakaitz batxitzen ez bazen.
lerrari. Lau hauek (edo gehiengoak) kasu bakoitzean
komeni ziren salbuespenak egingo zituzten, Kontze- Zentsuaren errentarekin Kontzejuaren gastu juaren mesedetan.
guztiak ordaintzen ez baziren, falta zen dirua herritarrei zinegotziek ohi bezala kobratuko zieten, eta gero
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Domingo Arrehorrela bildutakoa fielari ordainduko zioten.
txe-Etxenagusia eta Zestoako Joan Otaegi eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m. (51-VII) 19] agiria).
- Aipaturiko 1.270 dukatak berriz ere zentsuan
ipintzen baziren, Kontzejuak egindako kontratuan 1.4.5.6. Herri-basoetako ordenantzak onartuz Kontzejuak
orain arte adierazitako ordenantzetan zehaztutako egindako agiria
baldintzak beteko zituzten, zentsua berrerosi baino
hiru hilabete lehenago jakinaraztea barne.
- 1551-VII-12an, Enekosauztegiko hariztian, Zestoako Kontzejuari herri-basoen salmentaz eta
- Zestoan erretako etxeen jabeek, emandako basoak haien diruekin sortutako 1.270 dukateko zentsuaz
bere epean atera ez bazituzten, egur haiek salduta ko- eta kudeaketaz prestaturiko ordenantzak aurkeztu
bratutako diruak ez ziren alkate eta fielaren eskuetara zizkioten.
etorriko, eta beste zentsu bat sortzeko izango ziren.
Ordenantzak prestatu zituztenak zestoar hauek izan
Ordenantza eta baldintza haiek, hain zuzen, Kon- ziren: Bartolome Etxabe alkatea, Blas Artazubiaga
tzejuak ordura arte ofizialen bidez basoetan izan zituen fiela, San Joan Idiakaitz batxilerra, Pedro Altzolarats,
kalteak saihesteko izango ziren. Ordenantzak betetzen Martin Ondalde zaharra eta San Joan Amilibia. Denek
ez zituenak 1.000 maraiko isuna ordainduko zuen.
ere Kontzejuaren ahalordea zuten lan hura egiteko.
Alkateak, fielak eta Kontzejuaren lau ordezkariek
aurkeztu zituzten ordenantza haiek. Haietako bakoitzak
sinatu zituen, eta Martin Ondalde zaharraren eta San
Joan Amilibiaren ordez (sinatzen ez zekitelako) Pedro
Akoa zestoarrak (ikus [XVI. m. (51-VII) 12] agiria).

Esteban Eztiolak ordenantzak irakurri egin zituen, eta Kontzejuak aho batez onartu zituen. Lekuko
hauek izan ziren: Joan Otaegi, Gregorio Elizalde eta
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia (ikus [XVI.
m. (51-VII) 20] agiria).
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25. irudia. Eztiola
etxea (desagertua).

Domingo Aranguren, Tomas Olaberria, Martin Akoabarrena, Joan Azpiazu, San Joan Egaña, Martin Egabilera
ña, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Martin Ondalde gaz- 1551-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- tea, Joan Martinez Akoakoa, Martin Gorosarri, Jakoren bidez Bartolome Etxabe alkateak biharamunean bo Gesalaga, Domingo Elurra, San Joan Gorriaran,
Enekosauztegin Kontzejua biltzeko deia egin zuen. Urbano Txiriboga, Joan Olazabal, Joan Perez AltzoBertan Joan Fernandez Olazabalgoa zestoarrari 232 laraskoa, Andres Aranburu, Esteban Edarritzaga, Dodukaten truke saldutako herri-basoen berri emango mingo Arizmendi, Martin Indo, Lope Ernataritz, Joan
Otaegi, Martin Legarda, Domingo Etorra eta Dominzen (ikus [XVI. m. (51-IX) 29] agiria).
go Ezenarro.
1.4.5.7. Kontzejuak herri-basoen salmenten berri emateko

1.4.5.8. Kontzejuak herri-basoak enkantean emateko egindako

Kontzejuan adierazi zutenez, Zelaitxikietako eta
Etorrasaroeko basoetatik Zestoako hiribilduan erre- 1551-II-15ean, Zestoako Enekosauztegin, Esteban tako etxeak eta eliza berreraikitzeko zura aterako zuten, eta basoen gainerakoa kandela piztuta enkantean
Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen.
salduko zuten Zestoan, garizumako bigarren iganZinegotziek deituta, Kontzejuan, besteak beste, dean, ohiko orduan. Eskaintzarik onena egiten zuehauek elkartu ziren: Bartolome Etxabe alkatea, Pedro nari emango zizkioten basoak, eta kobratutako diruak
Zubiaurre eta Pedro Ausoroetxea zinegotziak, San betiko zentsuak eta errentak erosteko izango ziren.
Joan Idiakaitz batxilerra, Domingo Amilibia eskriZentsuek emandako zerga eta errenta haiek Konbaua, Pedro Egaña, Pedro Akoa, Frantzisko Artiga,
San Joan Amilibia, Nikolas Lizasoeta, Joan Igartza, tzejuaren zorrak eta gastuak ordaintzeko izango ziren,
Joan Ereño, Anton Aizarna, Martin Ondalde, Kristo- herritarrei diru-eskerik egin ez ziezaieten.
bal Erretzabal, Joan Arano, Joan Aizpuru, Joan PagiBasoak eta diruak esanda bezala kudeatzeko,
no, Domingo Aizpuru, Martin Enbil, Martin Azkue,
Domingo Legarda, Joan Lizaso, Migel Azkue, Joan Kontzejuak ordezkari hauek izendatu zituen: Bartolo“Gorri” Lizasoetakoa, Joan Bengoetxea, Joan Zelaia, me Etxabe alkatea, Blas Artazubiaga fiela, Joan Perez
bilerak
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Lilikoa, Domingo Amilibia, Pedro Altzolarats, Martin Ondalde, San Joan Amilibia eta San Joan Idiakaitz
batxilerra.

hauek izendatu zituzten: Bartolome Etxabe alkatea,
Blas Artazubiaga fiela, San Joan Idiakaitz batxilerra
eta Pedro Altzolarats. Ahalordea eman zieten beren
lana burutzeko ahalmena izan zezaten.

Hauei Kontzejuak ahalordea eman zien, basoen eta
kobratutako diruen gaian baldintzak, salbuespenak,
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Joan Otaegi,
debekuak eta gainerako arauak ipin zitzaten. Gai hari Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Gregorio
buruz Azkoitiko Kontzejuak egin zituen agiriak bere- Elizalde (ikus [XVI. m. (51-II) 13] agiria).
ganatzeko aukera ere izango zuten.
1.4.6. Iruñera eramandako artilleriaren arazoa
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Fernando Amilibia, Martin Indo gaztea, Domingo Baltzola - 1551-VI-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaeta Joanes Arzallus.
ren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren zestoar
hauek: Bartolome Etxabe alkatea, Blas Artazubiaga
Aizarnakoek, Kontzejuak egindako agiriaren ko- fiel-errejidorea, Pedro Altzolarats alkateordea, Joan
pia eskatu zuten, Gipuzkoako korrejidoreak eskatuta Fernandez Olazabalgoa, Martin Indo probestuordea,
eta Errezilgo Pedro Ibañez Erkiziakoa eskribauak ida- Joan Ibañez Amilibikoa eta San Joan Amilibia.
tzitako agiriaren bidez.
Probintziako korrejidoreak dei egin zuen Iruñera
- 1551-VII-12an, Zestoako Enekosauztegin, Kon- artilleria garraiatzeaz erabakiak hartzeko, eta Zestzejua bildu zen. Bertan, Esteban Eztiola eskribauaren toako Kontzejuak Pedro Altzolarats eta Blas Artaaurrean, hauek elkartu ziren: Bartolome Etxabe alka- zubiaga izendatu zituen bere prokuradore, ahalordea
tea, Blas Artazubiaga fiela, Pedro Zubiaurre (hiribil- emanez.
duko zinegotzia), Pedro Altzolarats, Martin Arzallus,
Joan Fernandez Arreitzakoa, San Joan Idiakaitz batxiLekuko honako hauek izan ziren: Martin Otxoa
lerra, Martin Enbil, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Artazubiagakoa, Txomin Ernataritz eta San Joan AlZubiaurre, Martin Intxaurregi, Etorrazpiko Domingo tzolarats (ikus [XVI. m. (51-VI) 5] agiria).
maizterra, Anton Aizarna, Kristobal Erretzabal, Domingo Legarda, Martin Legarda, Martin Ondalde,
Ondoren (1551-VII-12an) Kontzejuan, errege-artiMartin Perez Artzubiagakoa, Joan Martinez Akoakoa, lleria Tolosatik Nafarroako mugaraino eramatera ZesJakobo Gesalaga, Domingo Aranguren, Domingo toatik joandako 17 idi pareen jabeek eskea egin zuten.
Erretzabal, Joan Lopez Zelaikoa, Martin Aizpuru,
Andres Aranburu, Migel Arbe, Nikolas Lizasoeta,
Haiek ziotenez, errege-ordaintzaileek haiei emana
Domingo Baltzola, Martin Akoabarrena, Domingo gutxi zen, eta Kontzejuari laguntza eskatu zioten.
Zatarain eta Gregorio Elizalde.
Kontzejuak ahalordea eman zien San Joan Idiakaitz
Alkateak zioenez, Kontzejuarentzat mesedegarria batxilerrari, alkateari eta fielari, Azpeitiko Kontzeizango zen herri-basoetan lepatutako zuhaitzen egurra juak gai hartan egiten zuena Zestoan ere egin zezaten.
eta txaradietakoa gehien eskaintzen zuenari enkantean
ematea. Basoak ikertzen eta markatzen gastu handiak
Jarraian Domingo Arretxe-Etxenagusia harginak
egiten omen ziren; baita basoak zatika salduta ere.
eskea egin zion Kontzejuari. Joan Fernandez Olazabalgoarekin Enekosauztegin karobia prestatu zuen,
Denak ados jarri ziren horretarako, eta baldin- herrian erretako etxeetan hormak eraikitzeko karea
tzak, salbuespenak, arauak, etab. ezartzeko ordezkari egitearren. Hobia egina zuten, eta alkateari bahitu- 42 -
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26. irudia. Iruñeko
Gazteluko plaza.

ran zilarrak eta fidantzak emanak zizkioten, kalterik puru, Joan Fernandez Arreitzakoa, Gabriel Artzubiasortzen bazen ordaintzeko. Zenbait herritar, ordea, ga, Gregorio Elizalde eta beste zenbait.
karobia puskatzen saiatu zen, eta Domingok baimena
1550. urteko iraileko San Migel egunaz gero
eskatu zion Kontzejuari han karea egiteko.
Kontzejuak izandako ordainketa eta gastuen kontuak
Kontzejuak baimena eman zion, baina suagatik erakutsi eta ontzat hartu zituzten. Kontzejuak 39.048
edo beste zerbaitegatik kalterik sortzen bazen, Do- maraiko zorra zeukan, eta hura Joan Fernandez Olazabalgoari, Nikolas Martinez Egiakoari eta Joan Pemingok berak ordaindu beharko zuen.
rez Lilikoari kobratzeko, Kontzejuak ahalordea eman
Karea egitea amaitzen zenean, karobiaren hobi edo zion Blas Artazubiaga fielari. Kontzejuaren basoak
zuloa lurrez beteko zuen Domingok (ikus [XVI. m. hartu zituztelako, 116 dukat ordaindu behar zituzten
aipatutako hirurek hurrengo martxoaren hasierarako.
(51-VII) 18] agiria).
1.4.7. Kontzejuaren kontuak erakutsiz eta onartuz
egindako bilera

Horrez gain, Kontzejuak egindako gastuak ordaindu
zituelako, 11.759 marai zor zizkion Kontzejuak Blasi.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Gabriel Artzubia- 1551-IX-27an, Zestoako Enekosauztegin, Kontzega, Joan Legarda eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa.
jua bildu zen, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
Bertan ziren zestoar hauek: Bartolome Etxabe
alkatea, Blas Artazubiaga fiel-errejidorea, Pedro Ausoroetxea zinegotzia, San Joan Amilibia, Joan Ereño,
Pedro Egaña, Jakobo Gesalaga, Kristobal Erretzabal,
Domingo Arizmendi, Domingo Aranguren, Pedro
Altzolarats, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Arbestain, Joan Legarda, Martin Zubiaurre (Akoabarrenekoa), Martin Legarda, Anton Aizarna, Domingo Aiz-

Kontzejuak erabakia hartu zuen bere kontuak Pedro Altzolaratsek eta Martin Lizarraratsek azter zitzaten. Kontzejuak nori eta zenbat zor zion, eta Kontzejuari nork eta zenbat zor zion argituko zuten. Bi ikertzaileek lanagatik beren saria kobratuko zuten.
Jarraian, San Joan Amilibia harginak Kontzejuari
bere erreklamazioa egin zion. Nafarroako erregeor-
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dearen eta Gipuzkoako korrejidorearen aginduz, hango (ustez Iruñeko) harresiak eraikitzera joan zen.

Zubitik burdinolarako bideaz eta Urbietako bideaz
ere hitz egin zuten. Joan Bengoetxea zen gai hartaz
arduratu zenetako bat. Joan Fernandez Olazabalgoak
bere protesta egin zuen.

Bere joan-etorri eta hango egonaldiagatik ez zioten ezer ordaindu, eta lanagatik ere gutxi. Kontzejuari
saria eskatu zion, lanera Kontzejuaren babesaz joan
Beduako errenterian egiten ziren salerosketetan,
zelako. Kontzejuak gaia bi gizon onek azter zezate- horretarako koadernoak zioena betetzen ez zelako,
la agindu zuen, eta bazegokion, San Joani zenbat or- Kontzeju-etxean pisua eduki beharraz eta hartu behadaindu behar zitzaion ere erabakiko zuten (ikus [XVI. rreko neurriez hitz egin zuten.
m. (51-IX) 31] agiria).
Kontzejuaren bilera hartan herritarren eta kanpotik
1.4.8. Kontzejuaren beste zenbait gairi buruzko
etorritakoen kaparetasunaz hitz egin zuten. San Joan
bilerak
Idiakaitz batxilerra zen aipamena egindako bat.
Ustez 1551-I-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Kontzejua bildu zen. Bertan ziren, besteak beste, Bartolome Etxabe alkatea,
Blas Artazubiaga fiela, Joan Fernandez Arreitzakoa,
Kristobal Erretzabal, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, San
Joan Egaña, Domingo Garratza, Anton Aizarna, Joan
Bañezetxea, Pedro Egaña, Joan Gorriaran, Joan Zubiaurre, Martin Amilibia eta Joan Martinez Akoakoa.

Agirian lekukoetako bi hauek izan ziren: Martin
Andikano eta Gaspar Arreitza (ikus [XVI. m. (51-I)
14] agiria).
- 1551-VI-8an, Etorran, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Bartolome Etxabe alkatea eta Maria
Otxoa Akertzakoa azaldu ziren. Maria Otxoak ipinitako landareek hartzen zuten lurrez eta herri-lurren
mugez alkateak epaia emana zuen.

Herri-lurretan landatu beharreko 500 haritzei
buruz hitz egin zuten. Lan hartaz arduratuko zireneEpaiaren arabera San Joan Amilibia hargin-maitako hiru, Martin Legarda, Jakobo Gesalaga eta Joan suak lokarriz neurketak egin zituen, Pedro Altzolarats
Martinez Akoakoa ziren.
eta Martin Ondalde zaharra laguntzaile izanik. Irua-

27. irudia. Beduako
itsasadarra.
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rreitzagatik Iturregi aldera, haritz zahar baten ondoan
mugarria azaldu zen, eta ibai-harrizko mugarri handiagoa ipini zuten, bere lekukoaz. Kararrizko beste
mugarri bat ere ipini zuten.

Bertan ziren zestoar hauek: Bartolome Etxabe
alkatea, Blas Artazubiaga fiel-errejidorea, Pedro Zubiaurre zinegotzia (Aizarnako lurraldekoa), Pedro
Altzolarats alkateordea, Martin Arzallus, Joan Fernandez Arreitzakoa, San Joan Idiakaitz batxilerra,
Mugarri guztien barruko lurrak Etorragoikoarenak Martin Enbil, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Zubiaurre, Martin Indo, Martin Intxaurregi, Domingo
ziren, eta kanpokoak Kontzejuarenak.
(Etorrazpiko maizterra), Anton Aizarna, Kristobal
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Indo, Mar- Erretzabal, Domingo Legarda, Martin Egaña, Martin
tin Artazubiaga eta Esteban Eztiola eskribaua (ikus Ondalde, Martin Perez Artzubiagakoa, Joan Martinez
Akoakoa, Jakobo Gesalaga, Domingo Aranguren,
[XVI. m. (51-VI) 10] agiria).
Domingo Erretzabal, Joan Lopez Zelaikoa, Martin
Egun berean, eskribau beraren aurrean, Etorrako Aizpuru, Andres Aranburu, Nikolas Lizasoeta, DoIturregi izeneko lekuan, Bartolome Etxabe alkatea- mingo Baltzola, Joan Olazabal, Martin Akoabarrena,
rekin Kontzejuaren ordezkari hauek zeuden: Este- Domingo Zatarain eta Gregorio Elizalde.
ban Eztiola, Pedro Altzolarats eta Martin Ondalde
Kontzejurako deia Pedro Zubiaurre eta Pedro Auzaharra.
soroetxea zinegotziek egin zuten, ohi bezala, alkateaKontzejuak auzia izan zuen Zestoako Domingo ren aginduz. Bertan aztertu zutenez, eskubidea zuten
Garratzarekin, honek Iturregin herri-lurretan pres- Beduan edo Zestoako jurisdikzioan saltzen ziren burtazioz zituen gaztainondo eta intxaurrondoez (ikus dinen eta beste salgaien alkabala eta zergak kobratzeko. Iritzi horretakoak ziren San Joan Idiakaitz batxile[XVI. m. (50-X) 5] agiria).
rra eta Urkizu lizentziatua legegizonak.
Egun hartan, Kontzejuaren ordezkariek Domingo
Beraz, Kontzejuak ahalordea eman zien Blas ArGarratzarentzat prestazioz izango ziren 15 zuhaitz
(gaztainondo eta intxaurrondo) markatu egin zituz- tazubiaga fielari eta Pedro Altzolarats alkateordeari,
ten. Iturregiko ubidetik Lorbide eta Etorrazpi aldera alkabala eta zerga haiek Kontzejuarentzat kobra zizeuden, eta betiko izango zen prestazioa. Zuhaitzetik tzaten.
zuhaitzera 20 besoko tartea izango zuten. Zuhaitzak
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Otaegi
botatzen zituenean, espezie bereko landare berriak aleta Gregorio Elizalde, eta Arroako Domingo Arretxedatuko zituen.
Etxenagusia (ikus [XVI. m. (51-VII) 17] agiria).
Ondoren Kontzejuko ordezkariek Maria Otxoa
Akertzakoari markatu zizkioten prestazioz zituen 12 1.5. Joan Perez Lilikoaren tratu eta agiriak
zuhaitzak. Iturregitik Izarrizko bide ondoan zeuden.
Domingo Garratzaren baldintza berak bete beharko 1.5.1. Joan Perez Lilikoak emandako ahalordeak
zituen Maria Otxoak.
- 1551-I-9an, Zestoako Liliko dorretxean, Esteban
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artazu- Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Perez
biaga, Joan Indo (Martin Indoren semea) eta San Joan Lilikoa jauna aurkeztu zen. Errege-pribilegioz BurAmilibia (ikus [XVI. m. (51-VI) 11] agiria.
gosko hiriko alkabaletatik 1550. urteari zegozkion
60.000 marai zeuzkan kobratzeko. Horretarako aha- 1551-VII-12an, Zestoako Enekosauztegin, Este- lordea eman zion Pedro de la Torre merkatari burban Eztiola eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. gostarrari.
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tzeko epea pasata zegoen, eta oinordeko unibertsal
Joan Perez Lilikoak zuen haiek kobratzeko eskubidea.
Eskubide hura Joan Perez Lilikoak bere sasiko
anaia San Joani eman zion ahalorde bidez, diru harekin erreta zegoen Antxiturbia baserria (Errezilgo partean zegoena) berreraiki zezan.
Lekuko Grazian Ezenarro, Joan Ezenarro anaia
eta Pedro Ipintza izan ziren (ikus [XVI. m. (51-I)
11] agiria).
- 1551-I-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa) agertu zen. Bere aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenaren oinordeko unibertsala eta Liliko maiorazkoa zen.
Sevillan zebiltzan Anton Isasi eta Migel Jauregi
merkatariek, Debako Joan Guadalupe zenaren itsasontzia erosi zuten, eta Sevillako Melchor Portes eskribauaren aurrean egindako salmenta hura zela medio,
Liliko Joan Perez aita zenari 625 dukateko zorra egin
zioten.

28. irudia. Burgosko katedrala.

Ondorioz, Joan Perez Lilikoa semeak ahalordea
eman zien Azkoitiko Bartolome Idiakaitzi (Frantzisko
Perez Idiakaizkoa eskribauaren semeari) eta Zestoako
Migel Zubeltzuri, zor hura kobra zezaten.

60.000 maraiak honela zatikatuta kobratuko zituen: frutaren alkabalatik 20.000 marai; arrain fresBestalde, Joan Martinez Errekaldekoa kontulari
koaren alkabalatik 10.000 marai; bitxien eta bigarren
salmenten alkabalatik 20.000 marai; eta soroetako zenak 200 dukateko zorra utzi zion Joan Perez Lilikoari, eta Lope Ibañez Errekaldekoa semeari. Joan
alkabalatik 10.000 marai (guztira 60.000 marai).
Perez Lilikoarentzat diru hura kobratzen saiatuko ziLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezena- ren ahalordea zutenek. Ahalorde-agirian lekuko Zesrro, Joan Ezenarro anaia eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. toar hauek izan ziren: Andres Lili (edo Idiakaitz), Domingo Ezenarro eta Martin Villarreal (ikus [XVI. m.
m. (51-I) 10] agiria).
(51-I) 22] agiria).
- 1551-I-9an, Zestoako Liliko dorretxean, Este- 1551-IV-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Perez
Lilikoa jauna eta sasiko anaia San Joan Idiakaitz ba- bauaren aurrean Zestoako Joan Perez Lilikoa (Liliko
txilerra elkartu ziren. Joan Perezen aita Joan Perez jauna) agertu zen. Ahalordea eman zien Sevillan zeIdiakaitz-Lilikoa zenari Errezilgo Kontzejuak maile- biltzan Bartolome Idiakaitz azkoitiarrari eta Martin
guz hartutako urrezko 70 koroa zor zizkion. Ordain- Lizarrarats zestoarrari.
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Lehenago, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenari,
Sevillan zebilen Aiako Arrazubiko Nikolas Santxez
Aranburukoa jaunak urrezko 100 dukateko zorra egin
zion. Hain zuzen Joan Perez Lilikoa legezko seme,
maiorazko eta oinordeko unibertsalarentzat zor hura
kobratzen saiatuko ziren ahalordea zutenek.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza, Esteban Eztiola eskribaua eta Martin Artazubiaga
(ikus [XVI. m. (51-IV) 2] agiria).
- 1551-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Lilikoa eta Arroako Joan
Igartza agertu ziren.
Lehenago, Joan Perezen aita Joan Perez IdiakaitzLilikoa zenari 3 kintal burdina pletinako zorra utzi
zioten Arroako Fernando Igartzak, Joan Arbek, Joan
Etxeak, Martin Luberriaga gazteak, Pedro Zugastik,
Joan Armendiak, Fernando Sorazabalek eta beste
zenbaitek.
29. irudia. Lili eta Lilibea.
Zor hura Joan Perez Lilikoa semeari ordaintzeko
konpromisoa Joan Igartzak (Fernando Igartzaren semeak) hartu zuen, eta Joan Perez Lilikoak ahalordea
- 1551-IX-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta eskubidea eman zizkion zorra zordunei kobra zie- bauaren aurrean Joan Perez Lilikoa eta Grazian Ezezaien.
narro azaldu ziren.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro OlaskoaEtorrako Joango Ameznabar maizterrak zorra egin
ga, San Joan Elgoibar eta Joan Olazabal (ikus [XVI. zien Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari eta honen
m. (51-VII) 16] agiria).
seme eta oinordeko Joan Perez Lilikoari. Joan Perezek ahalordea eman zion Grazian Ezenarrori, haren- 1551-VIII-1ean, Zestoako Legazpi (edo Urola) tzat Joango Ameznabarri zorrak kobra ziezazkion.
ibaiaren zubi ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren Auzitara jotzeko eta Joan Perez ordezkatzeko ahalaurrean Joan Perez Lilikoa azaldu zen. Joan Perez- mena zuen.
en aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak urrezko
100 koroa maileguz eman zizkion bere garaian Aiako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
Arrazubiaren jabe Nikolas Sanz Aranburukoari.
apaiza, Andres Perez Lilikoa eta Nikolas Martinez
Egiakoa (ikus [XVI. m. (51-IX) 3] agiria).
Zor hura kobra zezan, Joan Perez Lilikoa oinordekoak ahalordea eman zion Sevillan bizi zen Grazian
- 1551-XI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriEtxeandiari. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan bauaren aurrean Joan Perez Lilikoa agertu zen. AhalEzenarro, Lope Ernataritz eta Olasoko Joan Olazabal ordea eman zien Sevillan bizi zen Grazian Etxeandiahargina (ikus [XVI. m. (51-VIII) 2] agiria).
ri eta Zestoako Migel Zubeltzuri.
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Ahalordea zutenak Aiako Arantzibia etxekoa zen lizentziatua (ikus [XVI. m. (51-II) 23] agiria).
eta Sevillan bizi zen Nikolas Aranbururi urrezko 100
koroa kobratzen saiatuko ziren. Zor hura Nikolas
- 1551-IV-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga esAranburuk lehenago Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari kribauaren aurrean Joan Perez Lilikoak ordainagiria
(Joan Perez Lilikoaren aita zenari) egin zion.
eman zion Debako Paskual Gaztañetari. Paskualek
lehenago Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenari 11
Bestalde, Indietatik Martin Aburrutzari eta Fer- dukateko zorra egin zion, eta zor hura zatika kobratu
nando Bergarari bidalitako marko zilarrak, urrezko zuen semeak, Paskualek berak zuzenean edo Esteban
pesoak, etab. Joan Perezentzat kobratzen ere saiatuko Eztiolaren bidez ordainduta.
ziren ahalordea zutenak.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Lizarra- Fernandez Olazabalgoa eta Martin Acosta, eta Derats, Andres Perez Lilikoa eta Martin Artazubiaga bako Martin Itziar (ikus [XVI. m. (51-IV) 15] agiria).
(ikus [XVI. m. (51-XI) 2] agiria).
- 1551-V-18an, Zestoako Liliko dorretxean, Do1.5.2. Joan Perez Lilikoak emandako ordainagiriak
nostiako Migel Idiakaitz eta Zestoako Esteban Eztiola
(urtarrila-ekaina bitartekoak)
eskribauen aurrean, hauek azaldu ziren: batetik, Joan
Perez Lilikoa, eta, bestetik, arreba Maria Lilikoa (edo
- 1551-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Idiakaizkoa) eta honen senar Otxoa Sebastian Beraurrean, Mateo Enbil eta Joan Perez Lilikoa (Liliko rriatukoa mutrikuarra.
jauna) azaldu ziren. Mateo, hain zuzen, Aizarnazabalgo San Migel elizaren administratzailea zen, eta Joan
Otxoa Sebastian Maria Lilirekin ezkondu zenean,
Perez jaunak dukata ordaindu zion. Dukat hura aita Joan Perez Lilikoa anaia maiorazkoak dote gisa ondaJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak testamentuan Ai- sun hauek agindu zizkion: lurralde hartakoen moduko
zarnazabalgo elizarentzat emandakoa zen.
8 ohe berri oso eta Gaztelako erako ohea, beren lastaira, izara, ohe-estalki, burko eta abarrekin; zilarrezko 4
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Arroako plater (guztira 8 marko pisukoak); 2 katilu zilarreztaJoan Zugasti eta Zestoako Pedro Ipintza eta Joan tu; zilarrezko pitxerra (8 marko pisukoa); eta 6 ontza.
Ipintza (ikus [XVI. m. (51-I) 29] agiria).
Hura guztia Joan Perezek senar-emazteei eman
- 1551-II-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zien, eta horrez gain, ama Maria Joanez Zuatzolakoa
ren aurrean Joan Perez Lilikoa eta Arroako Domingo zenak bere testamentuan agindutako zilarrezko zinta
Arretxe-Etxenagusia bildu ziren. Zortzi egun lehenago eman zion arrebari. Halaber gonak eta belusezko janDomingok Joan Perezi obligazio-agiria eman zion, Joan tziak, zorongak, kutxak, harribitxiak, urreak eta dukatPerez Idiakaitz-Lilikoa aita zenari 8 kintal burdina pleti- ak eman zizkion.
na, 124 libra burdina eta 27 dukateko zorra utzi ziolako.
Haien guztien ordainagiria eman zioten Joan PeHortik at, Joan Perez Lilikoa semeak eta Domingok rez Lilikoari, Maria arrebak eta Otxoa Sebastian koiberen tratuak izan zituzten, eta kontuak eginda, elkarri natuak. Senar-emazteek zin egin zuten ordainagiriak
ordainagiria eman zioten, Domingok lan denak egin zi- zioena bete egingo zutela.
tuelako eta Joan Perezek dena ordaindu ziolako.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Antonio LizaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza rrarats (betiko bikarioa), Mutrikuko Joan Otxoa Beapaiza, Andres Perez Lilikoa eta Joan Arretxe apaiz rriatukoa batxilerra, Arroako Fernando Zubeltzu eta
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Zumaiako Domingo Zabala apaiza (ikus [XVI. m.
(51-V) 15] agiria).
- 1551-VI-2an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Domingo
Arriaran apaiza eta Zestoako Joan Perez Lilikoa agertu ziren.
Domingok ordainagiria eman zion Joan Perez Lilikoari, bi urtez Zestoako elizan lilitarren kaperan egindako kapilau-lanagatik 20 dukat ordaindu zizkiotelako.
2 dukat Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak ordaindu
zizkion, eta beste 18 dukat Joan Perez Lilikoa semeak.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Arreitzakoa, Migel Idiakaitz eta Domingo Urbieta
apaiza (ikus [XVI. m. (51-VI) 3] agiria).
1.5.3. Joan Perez Lilikoak emandako ordainagiriak
(uztaila-abendua bitartekoak)
- 1551-X-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, bertako Maria Joan Perez Lilikoa agertu
zen. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenaren oinordekoa zelako, Aizarnateko Domingo Amas zenari eta
alargunari ordainagiria eman zien, aita zenari egindako 9 dukateko zorra ordaindu egin ziotelako.
Lehenago Martin Arzallus zenak eta emazte Maria
Jakue Aizarnatekoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari 4 dukateko zorra egin zioten, eta bahituran Maria
Jakuek zilarrezko katilua utzi zion. Katilua Joan Perez semeak Domingo Amasen emazteari eman zion,
eta haren izenean Ana Aurrekoetxeari (Aizarnako
serorari). Guztira egindako 13 dukateko zorra Ana
Aurrekoetxeak ordaindu zion Joan Perez Lilikoari,
Maria Perez Aizarnatekoaren (Maria Jakue zenaren
alabaren) izenean.

30. irudia. Lilibea.

Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Martin Indo eta Martin Artazubiaga, eta Arroako
Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua (ikus
[XVI. m. (51-X) 15] agiria).
- 1551-XI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Lizarraraskoak (Blas
Lasaoren alargunak) ordainagiria eman zion Joan Perez Lilikoari.
Joan Perezek Moztin lursaila erosi zion Maria Perezi, eta 70 dukat ordaindu zizkiolako, Maria Perezek
ordainagiria eman zion.

Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaraskoa, Kristobal Olaskoaga eta Joango Etorra
Joan Perez Lilikoak 13 dukaten ordainagiria eman (ikus [XVI. m. (51-XI) 4] agiria).
zion Anari.
- 1551-XI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriHortik at, Martin Arzallus zenak beste 14 dukat utzi bauaren aurrean Blas Artazubiaga eskribaua eta Joan
zizkion zorretan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari
Perez Lilikoa elkartu ziren.
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Blasek lehenago urrezko 50 koroako zorra egin zion
Joan Perezen aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari,
baina Joan Perez Lilikoa seme eta oinordekoari ordaindu egin zizkion koroak. Bide batez, bi aldeek elkarrekin izan zituzten tratuen kontuak ere egin zituzten, eta
Blasi bere zerbitzu eta agirigintzako lana Joan Perezek
ordaindu ziolako, bi aldeek elkarri ordainagiria eman
zioten (ikus [XVI. m. (51-XI) 22] agiria).
- 1551-XII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Ana Lizarraratsek ordainagiria eman
zien Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari eta honen
seme Joan Perez Lilikoari.

Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatua senarrak ezkontzakontratua egin zuten, eta adierazi egin ziren lehenago
Maria Joanezek jasota zeuzkan arropak. Hauek ziren,
hain zuzen: gona zuria, belus beltzeko barraduna; oihal
berdeko soinekoa; damasko beltzeko gona handia; belus beltzeko sotana; oihal beltzeko soineko txikia; oihal
beltzeko hiru gainjantzi; zetazko zoronga-zatiak eta kotoizkoak; Debako zoronga-estalkia, 24 orratzekin (zilarrezkoak, poltsa batean); zilarrezko aledun arrosarioa;
harizko ehuna, ohe-estalkiak egitekoa; beste hainbat zoronga barradun; etab. (ikus [XVI. m. (51-II) 2] agiria).

Maria Joanezek eta senar Otxoa Sebastianek jasotzeko beste arropa batzuk hauek ziren: zeta berdeko
Ana Lizarraratsek bere senar Domingo Etorraren barradun zoronga, barra zuriko zoronga, zorongak
egiteko harizko ehunak, barra gorri eta horizko zoronahalordea zuen agiri hura egiteko.
ga, barra beltzeko zoronga, etab. Guztira 35 zoronga
Joan Perez Lilikoak bi izara berri eman zizkion ziren, eta Joan Perez Lilikoak emanda, arrebak eta hoAnari. Bata kotoiz landua zen, eta bestea zetaz landua. nen Otxoa Sebastian Berriatua senarrak jaso zituzten.
Zestoako Portalekoa etxeak eta Joan Perez Lilikoaren Ordainagiria eman zioten Joan Perezi.
Domenja Lili amonak ere zerikusia izan zuten izara
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz
haietan. Ana Lizarraratsek zin egin zuen ordainagibatxilerra, Gaspar Arreitza, Grazian Ezenarro eta Joan
riak zioena bete egingo zuela.
Ezenarro (ikus [XVI. m. (51-II) 3] agiria).
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Fernandez Olazabalgoa, honen aita Fernando 1.5.5. Joan Perez Lilikoak egindako zenbait
Olazabal medikua eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. salerosketa
m. (51-XII) 3] agiria).
- 1551-II-20an, Zestoako Lili dorretxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren:
1.5.4. Liliko zenbait arroparen inbentarioa
batetik, Getariako Domingo Torrano, emazte Mada- 1551-II-3an, Zestoako Lilin, Donostiako Migel lena Basurto eta Martin Mendia apaiz eta fidatzailea,
Idiakaitz eta Zestoako Esteban Eztiola eskribauen au- eta, bestetik, Zestoako Joan Perez Lilikoa.
rrean hauek agertu ziren: batetik, Joan Perez Lilikoa
Joan Perezek senar-emazteei Getarian zeukan
jauna, eta, bestetik, Maria Joanez Idiakaizkoa arreba
eta honen senar Otxoa Sebastian Berriatua mutrikuarra. dorretxea saldu zien. Dorretxe hura lehenbizi Joan
Perezen aitona Joan Perez Idiakaizkoak exekuzioJoan Perezen eta Maria Joanezen ama Maria Joa- enkantean bereganatu zuen. Gero haren seme Joan
nez Zuatzolakoa zenak egindako testamentuan, arro- Perez Idiakaitz-Lilikoa izan zen jabea, eta, ondoren,
pak alabari utzi zizkion, eta haiek jasoak zituen Maria honen seme eta oinordeko unibertsal Joan Perez LiJoanez alabak, 1550-X-25ean Esteban Eztiola eskri- likoa.
bauak idatzitako agiriaren arabera.
Domingok eta Madalenak Joan Perez Lilkoari 75
- 1551-II-2an, berriz, Maria Joanez Idiakaizkoak eta dukat, 6 franko eta 176 txanpon ordaindu gabe utzi
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31. irudia. Getaria.
Elkanoren portuko
monumentua.

zizkioten, baina zorra epeka ordainduko zioten, Mar- zenduena zen. 80 dukat, 6 franko eta 176 txanpon ortin Mendia fidatzaile izanik. Hurrengo Eguberrietan dainduta bereganatu zuen orduan Joan Perez aitonak
46 dukat ordainduko zizkioten, eta azken 29 dukat, 6
franko eta 176 txanponak 3 urte barru.
Delako dorretxeak mugakide zituen Joan Lopez Zarauzkoaren dorrea, Joan Migelez Zarauzkoaren etxea,
Getariako dorretxea hipotekatuta geratu zen Joan plaza eta kalea, eta atzeko kalea. Domingo Torranok
Perezen alde, zor osoa ordaindu arte. Madalenak zin eta Madalena Basurtok (Joan Perez Basurtokoa eta
egin zuen kontratuan agindutakoa bete egingo zue- Lorentza Olanoren oinordekoek) bereganatu zuten
la. Senar-emazteek konpromisoa hartu zuten Martin Zestoako lilitarrak Getarian zeukan dorretxea.
Mendia apaiza fidantza hartatik onik ateratzeko. Martin apaizak Iruñeko apezpikuaren entzutegiko Joan
Joan Perez Lilikoak ahalordea eman zien GetaZiritza eta Migel Berrobi prokuradoreei ahalordea riako Martin Torranori, Joan Villafrancari eta beste
eman zien kontratua betearaz ziezaioten.
bati, jabe berriak dorretxera sartu eta jabetza eman
ziezaieten (ikus [XVI. m. (51-II) 22] agiria).
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Ipintza eta Joan Arano, eta Zumaiako Joan Mar- 1551-III-2an, Getariako hiribilduan, Esteban
tinez Larretxekoa, Garrokoa, jostuna (ikus [XVI. m. Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Villafranca
(51-II) 21] agiria).
agertu zen, Zestoako Joan Perez Lilikoaren ahalordeaz.
Getariako Domingo Torrano eta emazte Madalena BaEgun eta leku berean, aipaturiko eskribau eta le- surto eskutik heldu eta Joan Perezek saldu zien dorrekuko berak hantxe izanik, antzeko salmenta-kontra- txera sartu zituen. Senar-emazteek etxeko ateak itxi eta
tua egin zuten Joan Perez Lilikoak eta Domingo eta ireki egin zituzten, eta jabetza bere gain hartu zuten;
Madalena senar-emazteek.
baita ondoko etxetxoaren eta orubearen jabetza ere.
Aipatutako eta saldutako dorretxea, Joan Perez
Idiakaizkoa aitona zenak Getarian enkantean bereganatua, Joan Perez Basurtokoa eta Lorentza Olano

Lekuko honako hauek izan ziren: Getariako Martin Sanper eta Joanes Leaburu, eta Zestoako Pedro
Ipintza (ikus [XVI. m. (51-III) 2] agiria).
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- 1551-VII-1ean, Zestoako Lili dorretxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
ziren: batetik, bertako Joan Perez Lilikoa jabea, eta,
bestetik, Maria Perez Lizarraraskoa (Blas Lasaoren
alarguna).

Joan Perezek Domingori 8 urterako errentan Bedamako bere Linatzetabekoa baserria (Zestoako partekoa), bere lur eta ondasunekin eman zion. Basoak ez
zizkion Joan Perezek errentan eman, eta nagusiarentzat geratu ziren.

Errenta aldia hurrengo Domu Santu egunean haMaria Perezek Joan Perezi Zestoan Mozti izeneko
lekuan zuen lursaila (bere zanga, hesi, intxaurrondo siko zen, eta Domingo Atxagak errenta gisa 18 aneeta gainerako zuhaitzekin) saldu zion. Saldutako lur- ga gari (Zestoako neurrikoak) emango zizkion urtero
abuztuko Andre Mariaren egunean. Baserrian maiztesaila lehenago sagasti izana zen.
rrak erdi bana haziko zituen ganaduak: behiak, ahunDelako lursailak mugakide hauek zituen: Grazian tzak, ardiak, txerriak eta erleak. Maizterrak ongi zainArzallusen Etxeandiko gaztainadia, Erretzabal aldean duko zituen ganaduak, eta bere erruz kalterik sortzen
Moztierrekara zihoan Abelbidea, eta Zabaleta eta bazen, ordaindu egin beharko zuen.
Etorra aldera Blas Artazubiagaren (eta bere AriztonSagastietako sagarra ere erdi bana izango zen.
do etxearen) gaztainadi eta lursaila, eta behean Liliko
Domingo Atxagak bilduko eta pilatuko zituen sagagaztainadia.
rrak, eta elizari hamarrenak eta hasikinak ordaindu
Joan Perezek 70 dukat (prezio osoa) ordaindu ziz- ondoren, Joan Perezi abisua emango zion bere erkion Maria Perez Lizarraraskoari, eta hau arduratuko dia eraman zezan. Domingok urtean bitan aitzurtuko
zen saldutako lursailaren saneamenduaz. Auzirik ba- zituen sagarrondoak, eta bi urtez behin simaurtuko
zegoen, Maria Perezen kontura izango ziren lan eta zituen.
gastu guztiak. Joan Perez Lilikoa izan zen Maria PeLinatzeta inguruko gaztainadietako gaztaina Dorezi lursailagatik eskaintza onena egin ziona.
mingorentzat izango zen, honek etxean txerriak haz
Maria Perezek zin egin zuen salmenta-kontratu zitzan. Joan Perezek Bedaman zituen hariztietako
hartan agindutakoa bete egingo zuela. Lekuko hauek ezkurra, hango bere lau baserrietako txerrientzat izanizan ziren: Debako Joan Zigaran eta Zestoako Pedro go zen. Linatzetagoikoa, Linatzetabekoa, Olaetxea
Olaskoaga, Domingo Ezenarro eta Joan Martinez eta Saletxea ziren lau baserriak.
Arretxekoa.
Linatzetabekoa baserriari Zestoako Kontzejuan zeEgun berean, Maria Perezek, Moztiko lursailera joan- gozkion zergak Domingo Atxaga maizterrak ordainda, eskutik Joan Perezi heldu eta barrura sartu zuen. Joan duko zituen. Joan Perez nagusiak lata eta teila emanda,
Perez Lilikoa bertan ibili zen, lurra aitzurtu zuen eta zu- Domingo maizterrak egingo zuen baserriaren erreteila.
haitz-adar batzuk moztu zituen, jabetza bere gain hartu
Maizterrak Joan Perezi 2 kapoi emango zizkion urzuela adieraziz (ikus [XVI. m. (51-VII) 11] agiria).
tero Eguberrietan, eta 6 gazta udan. Domingo maizterrak luberria egin ahal izango zuen baserriko lurretan,
1.5.6. Bedamako Linatzetabekoa baserriaren
eta zaldia ere eduki ahal izango zuen etxeko lanetarako.
errentamendu-kontratua
Maizterrak ezingo zuen beste ofizioetan lan egin,
- 1551-X-5ean, Zestoako Liliko dorretxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: ba- eta idiekin ezingo zuen besteri garraio-lanak egiten
tetik, Joan Perez Lilikoa nagusia, eta, bestetik, Aiako jardun. Nagusiak eskatuta, mantenuaren truke garraio-lanak egin egin beharko zizkion Joan Perezi.
Domingo Atxaga maizterra.
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32. irudia. Bedamako
Kamio baserri
desagertuaren borda.

Domingok, errenta aldia amaitzean, soroetako hesi 1.5.7. Bedamako Saletxea baserriaren
eta itxiturak egoera onean utzi beharko zituen. Ze- errentamendu-kontratua
goen lastoa ere bertan utziko zuen.
- 1551-X-4an, Liliko dorretxean, Esteban Eztiola esErrenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, alde kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan
bakoitzak besteari bere asmoen berri emango zion, Perez Lilikoa nagusia, eta, bestetik, Aiako Joanes Albaserrian jarraitzeko ala uzteko. Abisurik eman ezean, tzuru maizterra.
errenta aldia urtebetez luzatuko zen.
Joan Perezek Bedaman zeukan Saletxea baserria
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren: bere lurrekin 6 urterako errentan eman zion Joanesi.
Joan Ezenarro, Martin Aizpurua eta Grazian Ezenarro Bertako basoak ez ziren kontratuan sartu eta nagusiarentzat geratu ziren. Errenta aldia hurrengo Domu
(ikus [XVI. m. (51-X) 6] agiria).
Santu egunean hasiko zen.
Jarraian, Joan Perez nagusiak eta Domingo AtxaJoanes Altzuruk errenta gisa urtero 3 anega gari
ga maizterrak beren tratuen kontuak egin zituzten, eta
Domingok 17 dukat, 10 erreal, 15 marai eta anega ga- emango zizkion nagusiari abuztuko Andre Mariaren
egunean. Joanesek luberria egiten bazuen, elkarren
ria zorretan zeuzkala erabaki zuten.
artean zehaztuko zuten zenbat gari eman nagusiari.
Ondorioz, Domingok obligazio-agiria eman zion
Joanesek nagusiari kapoi parea emango zion urteJoan Perez Lilikoari, zor hura osorik hurrengo lau urro Eguberrietan, eta udan urtero 6 gazta ere bai (2na
teko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
librakoak).
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ezenarro, Martin
Maizterrak erdi bana haziko zituen baserrian beAizpuru eta Debako Kristobal Olaskoaga (ikus [XVI.
hiak, ardiak, ahuntzak eta txerriak. Joanesek beti edum. (51-X) 7] agiria).
kiko zuen baserrian txerrama txerrikumeekin. Gana- 53 -
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duaren ugalketak ere erdi bana izango ziren. Joanesen rekin noizbehinka auzokoren bati edo lagunen bati
erruz ganaduren bat galtzen bazen, kaltea berak or- garraio-lana egin ahal izango zion, baina nagusiak
daindu beharko zuen.
eskatutakoan garraio-lana egingo zion, hark otordua
emanda (jornalik gabe).
Sagastietako sagarra ere erdi bana izango zen,
nagusiarentzat eta maizterrarentzat. Joanesek sagaJoanesek soroetako hesi eta itxiturak egoera onean
rrondoak hagaz jo eta eroritako sagarra pilatu egin- utziko zituen errenta aldiaren amaieran. Gari-lasto
go zuen, eta nagusiari jakinaraziko zion, bere erdia guztia eta artatxiki-lastoaren erdia baserrian utziko
eraman zezan. Sagarra txerriek edo ganaduren batek zuen.
jaten bazuen, kaltea Joanesek ordainduko zuen. Maizterrak urtean bitan aitzurtuko zituen sagarrondoak, eta
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi albi urtez behin simaurtuko zituen.
deek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitzeko ala uzteko. Joanes Orendainekin leJoan Perezek baserri ondoko gaztainadietako henago egindako errentamendu-kontratuaren arabera
gaztaina maizterrari utzi zion, txerriak haz zitzan. Be- bideratuko zen hau ere.
daman Joan Perezek zituen hariztietako ezkurra, bere
hango lau baserrientzat izango zen.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Joan Ezenarro eta Martin Aizpuru, eta Debako parMaizterrak ordainduko zituen Saletxeari zegozkion teko Kristobal Olaskoaga (Olazarragako maizterra)
Udal-zergak. Nagusiak lata, teila eta iltzea emanda, (ikus [XVI. m. (51-X) 8] agiria).
Joanes Altzuruk egingo zuen baserriko erreteila, premia zegoenean. Joanesek ezingo zuen ganadurik eduki,
Jarraian, egun eta leku berean, eskribau eta lekuko
Joan Perezek bere erdia izan gabe. Ganadua saltzen zu- berak hantxe izanik, Joanes Altzuru maizterrak oblitenean, alde bakoitzak bere alkabala ordainduko zuen. gazio-agiria eman zion Joan Perez Lilikoa nagusiari.
Joanesek etxeko lanetarako zaldi bat eduki ahal
Bien artean izandako tratuen kontuak egin zituzizango zuen. Joanesek erdi bana zeukan idi parea- ten, eta Joanesi 7 dukat ken 0,5 errealeko zorra azal-

33. irudia. Bedamako
Linatzeta baserria.

- 54 -

(1551)

du zitzaion. Kopuru hura 4 urteko epean Joan Perez tzan. Sastarraingo basoetako ezkurra ere utzi zion,
Lilikoari ordaintzeko konpromisoa hartu zuen (ikus Sastarrain bailarako Joan Perezen beste baserrietako
[XVI. m. (51-X) 9] agiria).
maizterrekin batera txerriak botata goza zezan.
1.5.8. Sastarrain baserriaren errentamendukontratua
- 1551-XI-5ean, Liliko dorretxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Joan Perez Lilikoa nagusia, eta, bestetik, Olasoko
Joan Olazabal maizterra (Joan Olaberriaren suhia).
Joan Perezek bere Sastarrain baserria Joan Olazabali errentan eman zion, 8 urterako, bere lur, soro,
sagasti, gaztainadi, intxaurdi eta abarrekin. Errenta aldia egun batzuk lehenago hasi zen, Domu Santu egunean, hain zuzen.

Debako Kontzejuari, baserriari ordaintzea zegozkion zergak Joan Olazabalen kontura izango ziren.
Behar zenean, maizterrak baserriari erreteila egingo
zion, nagusiak lata, teila eta iltzea emanda, baina jornalik ordaindu gabe.
Joan Olazabalek eta Joan Perezek, ganaduak saltzen zituztenean, bakoitzak bere alkabala edo zerga
ordainduko zuen. Maizterrak etxeko lanetarako zaldi bat berea eduki ahal izango zuen. Idi parearekin
noinbehinka senide edo lagunei garraio-lanen bat
egingo zion maizterrak, baina nagusiak eskatutakoan
beti joango zen garraio-lanera, otorduaren truke.

Maizterrak egoera onean utziko zituen soroetako
Joan Olazabalek nagusiari urtero, errenta gisa, 6
anega gari emango zizkion abuztuko Andre Mariaren hesi eta itxiturak, halaxe jaso zituelako. Errenta aldiaegunean. Anegak Zestoako neurrikoak izango ziren. ren amaieran gari-lasto guztia eta artatxiki-lastoaren
Gainera, maizterrak Eguberrietan kapoi parea, eta erdia baserrian utziko zituen.
udan 6 gaztanbera emango zizkion.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi alJoan Perezek Sastarrain baserrian zituen ganaduak deek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baseerdi bana haziko zituen Joan Olazabalek. Ganadu hauek rrian jarraitzeko ala baserria uzteko. Bestela, errenta
zeuden: idi parea, lau behi eta txahalak, 3 behi ernari, aldia urtebetez luzatuko zen.
zezena, 22 ahuntz eta 6 antxume, 19 ardi, 10 txerri (gehienak txerrikumeak), txerrama bat eta 5 erlauntza.
Errenta-kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Grazian Ezenarro eta
Ganaduek guztira 103 dukat balio zuten, eta erdia Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m. (51-XI) 6] agiria).
(51,5 dukat) Joan Olazabalek etekinetatik eta ugalketatik ordainduko zion errenta aldian. Ganadua hipo- 1551-XI-5ean, Liliko dorretxean, Esteban Eztiotekaturik geratu zen maizterrak bere erdia ordaindu la eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
bitartean.
Joan Perez Lilikoa nagusia, eta, bestetik, Joan Olaberria.
Sagastietako sagarra ere erdi bana izango zen.
Joan Olazabalek bildu eta piloak eginda nagusiari beJoan Olaberria Joan Perezen Sastarrain baserrian
rri emango zion, bere erdia jaso zezan. Sagarrondoak maizter izan zen, eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zeurtean bitan aitzurtuko zituen, eta bi urtez behin si- narekin ere (Joan Perez Lilikoaren aitarekin) harremaurtuko.
manak izan zituen. Joan Olaberriak, hain zuzen Joan
Perez Lilikoarekin eta honen aita zenarekin izandako
Joan Perez nagusiak maizterrari Sastarraingo gaztai- tratuen kontuak egin zituen. Bi aldeek onartu zuten
nadietako gaztaina guztia eman zion, txerriak haz zi- Joan Olaberriari 12 dukat kobratzeko geratu zitzaiz- 55 -
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34. irudia. Sastarrain
baserria.

kiola, eta kontuetan ikazkintzaren arloan izandako
tratuak ez zirela sartu.

izanik. Burdinak hurrengo Eguberrietan ordainduko
zizkioten, eta dukatak hurrengo iraileko San Migel
egunean.

Joan Olaberriak ordainagiria eman zion Joan Perezi,
19 dukat zorretan geratu zirelarik.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Urbieta apaiza, Arroako Joan DominAgirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Ipintza, gez Areitzagakoa eta Azpeitiko Joan Perez Loiolakoa
Martin Gabiria, Lope Ernataritz, Joan Zubiaurre? eta mazolari nagusia (ikus [XVI. m. (51-II) 7] agiria).
Olasoko Joan Olazabal hargina (ikus [XVI. m. (51XI) 7] agiria).
- 1551-II-18an, Zestoako Lili dorretxearen atarian,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan
Zugasti eta Zestoako Joan Perez Lilikoa aurkeztu zi1.5.9. Joan Perez Lilikoaren obligazio-agiriak
ren. Biek egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen
(urtarrila-apirila bitartekoak)
kontuak egin zituzten, eta Joan Zugastiri 4,5 kintal
- 1551-II-13an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola burdina pletina eta 8 dukateko zorra azaldu zitzaion.
eskribauaren aurrean Joan Perez Lilikoa eta DominLiliko burdinolan Joan Zugastik ekarritako ikatzaz
go Arretxe-Etxenagusia bildu ziren. Domingok Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari (Joan Perez Lilikoaren eta Joan Perezek ekarritako burdin meaz burdina ateaitari) hargin-lanak egin zizkion, karea egiten, harria ra zuten, “burnin erdira” deitutako kontratu-motaren
bidez.
harrobitik ateratzen, etab.
Joan Zugastik zestoarrari obligazio-agiria eman
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak lan haiek denak
ordaindu zizkion, eta gainera Domingok 8 kintal burdina zion, zor osoa (burdinak eta dukatak) hurrengo Egupletina, 124 libra burdina eta 27 dukateko zorra utzi zion. berrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz batxileZor hura Joan Perez Lilikoa seme oinordekoari or- rra, San Joan Amilibia eta Joan Olazabal hargina (ikus
dainduko zion, bere seme Joan Etxenagusia fidatzaile [XVI. m. (51-II) 19] agiria).
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- 1551-IV-1ean, Zestoako Lilin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek azaldu ziren: batetik
Lasturko Joan Lopez Leizaolakoa (besteak beste, Leizaola burdinolaren jabea), eta, bestetik, Joan Perez
Lilikoa (Liliko jauna).
Joan Lopezen aita Joan Leizaola zenak 70 dukateko zorra utzi zion Joan Perezen aita Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa zenari. Zorra indarrean zegoela
egiaztatu ondoren, eta bakoitza bere aitaren oinordeko izanik, Joan Lopez Leizaolakoak obligazio-agiria
eman zion Joan Perez Lilikoari.
70 dukateko zorra epeka ordainduko zion Joan Lopezek Joan Perezi: 20 dukat 1552-IV-1ean, beste 20 dukat
1553-IV-1ean eta azken 30 dukatak 1554-IV-1ean.
Lekuko honako hauek izan ziren: Mutrikuko Otxoa
Sebastian Berriatua eta Plazakoa apaiz batxilerra, eta Zestoako Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (51-IV) 1] agiria).
35. irudia. Arroaerrekako Errementari.

- 1551-IV-5ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan
- 1551-IV-12an, Zestoako errebalean, Esteban
Perez Lilikoa jauna, eta, bestetik, Arroakolaren jabe Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: baJoan Errementari (edo Ermua) eta Bizente Sorazu ola- tetik, Lope Ernataritz, eta, bestetik, Joan Perez Lilikoa.
gizon eta fidatzailea.
Joan Perezek Loperi maileguz 8 dukat eman zizkion,
eta honek hari zorra urtebeteko epean ordainduko zion.
Lehenago Joan Errementarik Joan Perez Lilikoaren
guraso zenduei 23 kintal burdina pletinako zorra egin
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zeszien (burdinak 2 “ertz” pisukoak izanik). Egun har- toako Joan Azkue? eta Joan Ipintza, eta Debako Olatan Joan Errementarik beste obligazio-agiri bat eman non maizter zegoen Joan Ezenarro (ikus [XVI. m.
zion Joan Perez zestoarrari, burdinak Beduan 1553ko (51-IV) 12] agiria).
San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
1.5.10. Joan Perez Lilikoaren obligazio-agiriak
Joan Errementarik hipotekatu egin zuen Arroako- (maiatza-abuztua bitartekoak)
lan jasotzeko zuen errenta Joan Perez Lilikoaren alde,
eta 1553. urtean Bizente Sorazu olagizonak bere - 1551-V-5ean, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Eztioerrentatik 23 kintalak zuzenenan Joan Perezi ordain- la eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik,
duko zizkion. Orduan obligazio-agiri guztiak indarga- Joan Perez Lilikoa (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zebetuta eta baliorik gabe geratuko ziren.
naren oinordeko unibertsala), eta, bestetik, Maria Artzubiaga (Martin Otxoa Ermukoaren alarguna).
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban
Eztiola eskribaua eta Martin Aizpurua, eta Arroako DominMaria Artzubiagak eta senar zenak Joan Perez
go Arretxe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (51-IV) 4] agiria). Idiakaitz-Lilikoa zenari maileguz 14 dukat hartu ziz- 57 -
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kioten: 1541eko urtarrilean 9 dukat, eta 1542ko martxoan 5 dukat.

biaga (Migel Artazubiagaren semea), eta Arroako
Domingo Erretola (ikus [XVI. m. (51-V) 12] agiria).

Zorretan zeuden 14 dukat haiek Maria Artzubiagak
urtebeteko epean ordainduko zizkion Joan Perez Lilikoari. Horretarako hipotekatu egin zituen Zestoako
hiribilduan zeuzkan orube eta hormak, eta Arretxeazpian zituen lurrak.

1551-V-9an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek agertu ziren: batetik,
Zestoako Joan Perez Lilikoa (Joan Perez IdiakaitzLilikoa zenaren seme eta oinordeko unibertsala), eta,
bestetik, Zumaia eta Debako auzotar Joan Perez Etxezarretakoa (Joan Perez Etxezarretakoa eta Maria Ruiz
Narruondokoa zenduen semea).

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Blas Artazubiaga eskribaua, Martin Indo eta Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogilea (ikus [XVI. m. (511526. urteko abuztuan, Zumaiako Joan Perez EloV) 8] agiria).
rriagakoa eskribauaren aurrean Joan Perez IdiakaitzLilikoa zenari zor hauek egin zizkioten Joan Perez
- 1551-V-8an, Arroako plazan, Esteban Eztio- Etxezarretakoak eta Maria Ruizek: 54 kintal eta 34
la eskribauaren aurrean, hauek bildu ziren: batetik, libra burdina pletinakoa, eta 72 dukatekoa.
Arroako Beltran Ermua, eta, bestetik, Zestoako Joan
Perez Lilikoa.
Zor hura Joan Perez Lilikoari Joan Perez Etxezarretakoak ordainduko zion 4 urteko epearen barruan.
Lehenago Joan Ermuak Joan Perezen aita Joan Perez Hartzekodunak zorra 47 kintal burdinera eta 72 dukaIdiakaitz-Lilikoa zenari 2 dukat eta 23 txanponeko tera jaitsi zion zordunari. Zordunak bere Narruonzorra utzi zion, eta Beltran Ermuak Joan Perez semea- doko dorretxea, burdinola, errotak, basoak, txaradiak
ri ordainduko zizkion, hurrengo uztaileko Santa Ana eta gainerako ondasunak hipotekatu egin zituen zor
osoa ordaindu arte.
egunean.
Obligazio-agiri berrian lekuko hauek izan ziren:
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Bartolome Etxabe alkatea eta Martin Artazu- Zumaiako Domingo Zabala apaiza, eta Zestoako An-

36. irudia. Arroako
Armendi.
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dres Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa), Joan Olazabal eta dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. San Joanen
Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (51-V) 10] agiria). eta Anaren arteko beste agiriek indarrean jarraituko
zuten.
- 1551-V-28an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauen aurrean, hauek agertu ziren: bateLekuko Zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenatik Zestoako Joan Perez Lilikoa (Joan Perez Idiakaitz- rro, Joanes Arano eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI.
Lilikoa zenaren seme oinordekoa), eta, bestetik, m. (51-VI) 7] agiria).
Arroako Joan Armendia (Joan Domingez Areitzagakoa zenaren semea), Esteban Oliden (Arbeazpikoa)
- 1551-VI-7an, Zestoako errebalean, Esteban
eta Joan Igarategi (Joan Igartza zenaren semea).
Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Aizpurua
eta Joan Perez Lilikoa agertu ziren. Joan Perezen
Aipatutako arroarren guraso zenduek Joan Perez aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenarentzat ijezle
Idiakaitz-Lilikoari bere garaian 17 dukat zorretan utzi edo tiratzaile gisa lan egina zen Domingo burdinozizkioten, eta zordun haien semeek obligazio-agiria lan, eta bere zerbitzu guztiengatik jornal eta sariak
eman zioten Joan Perez Lilikoa semeari, zorra hurren- jasoa zen.
go Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Hala ere, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak bere garaian
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz maileguz emanda guztira 32 dukat, 7 koroa, 551 marai
batxilerra, Kristobal Olaskoaga eta Martin Artazubia- eta 8 kintal burdina pletina jaso zituen Domingok, eta
ga (ikus [XVI. m. (51-V) 25] agiria).
zorretan zeuzkan. Zorra Joan Perez Lilikoa oinordekoari
ordainduko zion bi epetan, burdinak Beduan emanda eta
- 1551-V-31n, Zestoako Gurutzeagan, Esteban diruak berari emanez. Zorraren erdia urtebete barru orEztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Lilikoa eta dainduko zion, eta beste erdia bi urte barru.
Pedro Zubiaurre (Zubiaurre baserriaren jabea) aurkeztu ziren.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin
Indo, Joan Indo eta Martin Azkue (ikus [XVI. m. (51Joan Perezek Pedrori maileguz 40 dukat eman ziz- VI) 8] agiria).
kion, eta Pedrok zorra hurrengo ekaineko San Joan
egunetik urtebeteko epean ordainduko zion.
- 1551-VI-7an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren bidez Domingo Lopez Arandikoak
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: obligazio-agiria eman zion Zestoako Joan Perez LiJoan Ibañez Zubiaurrekoa, Joan Martinez Zubiaurrekoa likoari.
eta Pedro Altzolarats (ikus [XVI. m. (51-V) 38] agiria).
Lehenago, Domingoren aitaginarreba Martin
- 1551-VI-7an, Zestoako errebalean, Esteban Perezek Joan Perezen aita Joan Perez IdiakaitzEztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: ba- Lilikoa zenari 49 kintal eta 15 libra burdinako eta
tetik, Ana Baltzola (Domingo Arronaren alarguna), 182 maraiko zorra utzi zion. Zor hura Domingok
Joan Perez Lilikoari bi epetan ordainduko zion: ereta, bestetik, Joan Perez Lilikoa.
dia hurrengo Eguberrietan eta beste erdia 1552ko
Anak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari (Joan Eguberrietan.
Perez Lilikoaren aitari) 9 dukateko zorra egin zion,
Lekuko honako azpeitiar hauek izan ziren: Franeta San Joan Amilibiaren bidez beste 6 dukatekoa
ere bai. Beraz, Ana Baltzolak Joan Perezi obligazio- tzisko Zarate, Martin Errazti eta Pedro Iturgoen (ikus
agiria eman zion hurrengo San Joan egunean 15 [XVI. m. (51-VI) 9] agiria).
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- 1551-VI-2an, Zestoako errebalean, Esteban
Haiek denak ordaintzeko, bi anaiek Joan Perez LiEztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: ba- likoari (aita zenaren oinordekoari) obligazio-agiria
tetik Arroako Joan Perez Areitzagakoa, eta, bestetik, eman zioten. Konpromisoa hartu zuten 3,5 dukat huJoan Perez Lilikoa.
rrengo Eguberrietan eta 1552. urteko Eguberrietan
beste 3,5 dukat ordaintzeko.
Lehenago arroarrak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
zenari (Joan Perez Lilikoaren aitari) 15 kintal eta 100
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
libra burdina pletinako eta 16 dukateko zorra utzi Arreitzakoa hauspagina, Martin Indo eta Domingo
zion. Zor hura Joan Perez Lilikoa semeak kobratuko Urbieta (ikus [XVI. m. (51-VII) 9] agiria).
zuen, aitaren oinordeko unibertsal zelako. Joan Perez
Areitzagakoak obligazio-agiria eman zion, zor osoa
- 1551-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriurtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz bauaren aurrean Debako Joan Zigaran eta Zestoako
(burdinak Beduan eta diruak eskura emanda).
Joan Perez Lilikoa elkartu ziren.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Martin Artazubiaga eta Martin Arzallus (ikus
[XVI. m. (51-VI) 22] agiria).

Joan Zigaranek Joan Perezi obligazio-agiria eman
zion, hurrengo Eguberrietan Beduan 3 kintal burdina
pletina emateko konpromisoaz. Zor hura beste handiago baten azken zatia zen, eta Joan Perez Idiakaitz- 1551-VII-10ean, Zestoako errebalean, Esteban Lilikoa zenari (Joan Perez Lilikoaren aitari) hauek
Eztiola eskribauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren: egin zioten zorra: Fernando Igartzak, Joan Dominbatetik, Martin Intxaurregi eta Domingo Intxaurregi bere gez Zuazketakoak?, Domingo Larretxek (Larretxebekoak), Joan Etxeak, Martin Luberriagak, Pedro
anaia eta fidatzailea, eta, bestetik, Joan Perez Lilikoa.
Zuaztik, Joan Ermuak eta Fernando Sorazabalek.
Lehenago bi anaiek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
Joan Zigaranek 3 kintalak aipatutakoei kobratu
(Joan Perez Lilikoaren aita zenari) 5 dukateko zorra
egin zioten, eta gero Martinek bakarrik beste 2 duka- ahal izango zizkien. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
tekoa Joan Perez Lilikoari.
Anton Olazabal, Pedro Olaskoaga eta San Joan Elgoi-

37. irudia.
Aizarnazabalgo
Intxaurregi baserria.
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bar (ikus [XVI. m. (51-VII) 14] agiria).

zion, eta azken 2 dukatak zeuzkan ordaindu gabe.
Bartolomek obligazio-agiria eman zion Joan Perez
- 1551-VII-27an, Zestoako errebalean, Esteban Lilikoa semeari, 2 dukat haiek urtebeteko epean orEztiola eskribauaren aurrean Aizarnako Martin Le- daintzeko konpromisoaz.
garda eta Zestoako Joan Perez Lilikoa agertu ziren.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Erandio, Joan
Martinek lehenago, Joan Perez Lilikoaren aita Joan Zugasti eta Joan Olazabal (Deba parteko OlazabalazPerez Idiakaitz-Lilikoa zenari maileguz 2 dukat hartu pikoaren jabea) (ikus [XVI. m. (51-IX) 13] agiria).
zizkion, eta geroago beste bi Joan Perez Lilikoa seme
oinordekoari. Egun hartan Martin Legardak obliga- 1551-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizio-agiria eman zion Joan Perez Lilikoari, hurrengo bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Joan Onabuztuko Andre Mariaren egunetik 3 urteko epean zor dalde eta Pedro Ausoroetxea fidatzailea, eta, bestetik,
osoa ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Joan Perez Lilikoa.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo GarraLehenago Joan Ondaldek eta Pedro Ausoroetxeak
tza apaiza, Martin Acosta harakina eta Fernando Ola- 30 kintal pletinako zorra egin zioten Kristobal Arzabal medikua (ikus [XVI. m. (51-VII) 31] agiria).
tzubiaga eskribauaren aurrean Joan Perezen aita Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari. Zor hura Joan Perez
Lilikoa seme eta oinordekoari ordaintzeko, obligazio1.5.11. Joan Perez Lilikoaren obligazio-agiriak
agiria eman zioten 30 kintal haiek hurrengo Egube(iraila-abendua bitartekoak)
rrietan Beduako errenterian ordaintzeko konpromisoa
- 1551-IX-13an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- hartuz.
ren aurrean, bertako Bartolome Larretxe eta Zestoako
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: DominJoan Perez Lilikoa agertu ziren.
go Garratza, Kristobal Erretzabal eta Martin ZubiauBartolomek, hain zuzen, lehenago Joan Perezen rre (Akoabarrenekoa) (ikus [XVI. m. (51-IX) 32]
aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari zorra egin agiria).

38. irudia.
Motrollamendiko
Ondalde.

- 61 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

- 1551-XI-17an, Deban, Esteban Eztiola eskriLehenago, 1526-V-24an, Blas Artazubiaga esbauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Debako kribauaren aurrean, Pedrok Joan Perez IdiakaitzMaria San Joan Irarrazabal, eta, bestetik, Zestoako Lilikoari (Joan Perez Lilikoaren aita zenari) 6 dukat
Joan Perez Lilikoa.
maileguz hartu zizkion, Gaztelako erreinuko ikurra
zuten 3 dobloitan.
Lehenago Maria San Joanek, Joan Perezen aita
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari 3 koroako zorra
Zor hura, antzinakoa izan arren, Pedrok ez zuen orutzi zion. Egun hartan, ordea, Joan Perez Lilikoa ai- daindu, eta Joan Perez Lilikoa semeari egun hartan beste
taren oinordeko zelako, Maria San Joanek obligazio- obligazio-agiri bat eman zion, hurrengo Eguberrietan
agiria eman zion 3 koroako zorra bi urteko epean or- 6 dukat haiek ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zorra
daintzeko konpromisoa hartuz.
ordaindutakoan, bi obligazio-agiriak (zaharra eta egun
hartakoa) baliogabetuta eta indarrik gabe geratuko ziren.
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Bernal Martinez Odriakoa merioordea, eta Debako Pedro ArtzuriaAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban
ga eta Domingo Arantza (ikus [XVI. m. (51-XI) 14] Eztiola eskribaua, Joan Gorosarri gaztea eta Martin
agiria).
Egaña (ikus [XVI. m. (51-III) 10] agiria).

1.6. Antonio Lizarraratsen tratu eta agiriak
1.6.1. Antonio Lizarraratsen obligazio-agiriak

- 1551-V-22an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauen aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Maria
Artsuaga (Esteban Artiga senarraren ahalordeaz).

- 1551-I-7an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
Lehenago, zenbait alditan, Antoniok maileguz dieskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Maria Anton rua eman zien senar-emazteei, hiribilduan etxe berria
Indo alarguna, bere seme Grazian Ganbararen admi- eraikitzeko eta zorrak ordaintzeko.
nistratzaile izanik.
Egun hartan, kontuak eginda, Mariak eta Estebanek
Maria Antonek Antoniori obligazio-agiria eman bikarioari 65 dukat zor zizkiotela adierazi zuten, eta
zion, urtebetera 10 dukat ordaintzeko eta gero urte- obligazio-agiria eman zion Mariak bikarioari, zor
betera beste 10 eta beste urtebetera azken 10 dukatak osoa 6 hilabeteko epean ordaintzeko konpromisoa
(guztira 30 dukat) ordaintzeko. Hain zuzen Antonio hartuz. Horretarako Mariak eta Estebanek hipotekatu
Lizarraratsek 20 dukat gastatuak zituen Maria Anton- egin zituzten hiribilduko etxea, Enekosauztegiko saen semea elikatzen eta eskolako gastuak ordaintzen. gastia eta beste sagasti bat.
Beste 10 dukat Maria Antoni lehenago eman zizkion
Maria Artsuagak zin egin zuen obligazio-agirian
premia zuelako.
agindutakoa bete egingo zuela.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Martin
Arretxe apaiz lizentziatua, Joan Ipintza eta Ramos
Akoa eta Martin Indo (ikus [XVI. m. (51-V) 19] agiria).
Arregi (ikus [XVI. m. (51-I) 9] agiria).
- 1551-III-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Joan
Perez Lilikoa, eta, bestetik, Aizarnako Pedro Iribarrena bere emazte Katalina Gorostiagarekin.

- 1551-V-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria
Artsuaga bere senar Esteban Artigaren ahalordeaz,
eta, bestetik, Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa.
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39. irudia. Lizarrarats.

Lehenago senar-emazteek Antoniori 65 dukat- 1551-V-31n, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
eko obligazio-agiria eman zioten, baina, horrez Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikagain, egun hartan Antonioren alde beste 6 dukat- rioa eta Aizarnako Andres Aranburu aurkeztu ziren.
eko zorra azaldu zitzaien senar-emazteei, diru
haiek Zestoako hiribilduko etxea berreraikitzen
Antonio bere aita Domingo Lizarrarats zenaren
erabili zituztelako.
eta anaia Domingo Lizarraratsen ordezkari ere bazen.
Andresek, berriz, bere ama Maria Aranbururen eta
Egindako 6 dukateko obligazioa hurrengo Egube- aita Domingo Aranburu zenaren ordezkaritza zuen.
rrietan baliogabetuko zuten, zorra ordainduta. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joan Garratza, Martin ArtaLehenago Andresek, amak eta aita zenak zorrak
zubiaga eta Domingo Arriaran (ikus [XVI. m. (51-V) egin zizkieten Antoniori, aita zenari eta anaiari. Egun
30] agiria).
hartan, ordea, kontuak eginda, zor haiek guztiak 20
dukateko obligazio bakarrera ekarri zituzten. Andres
- 1551-V-31n, Zestoako elizan, Esteban Eztiola Aranburuk konpromisoa hartu zuen 20 dukat haiek
eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta urtebeteko epean ordaintzeko.
Maria Artsuaga (Esteban Artigaren emaztea) elkartu
ziren. Bezperan Maria Artsuagak 6 dukateko obligaLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Legarzio-agiria eman zion Antoniori, baina kontuak ongi da, Joanes Arano eta Joan Arbestain (ikus [XVI. m.
aztertu ondoren, senar-emazteek 6 dukat haiek ez ziz- (51-V) 37] agiria).
kiotela zor erabaki zuten.
- 1551-IX-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriBeraz, 65 dukateko beste obligazio-agiria indarrean bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Domenja
utziz, 6 dukateko obligazioa baliogabetu egin zuten.
Ezenarro alarguna eta Bartolome Etxabe fidatzailea,
eta, bestetik, Antonio Lizarrarats bikarioa.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza apaiza, Martin Akoa eta Joan Perez Altzolaraskoa
Lehenago Antonioren anaia Domingo Lizarraratsi
(ikus [XVI. m. (51-V) 34] agiria).
(Domingo Lizarrarats zenaren semeari) 35 dukateko
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40. irudia. Aizarnako
Aranoko ataria.

zorra egin zioten, eta Domenjak zor hura bere gain deak ados jarri ziren, Joanek morroi-lanak uzteko, eta
hartu zuen. Antoniok, anaiaren ahalordeaz, Domenja- nahi bazuen beste ofizioren bat ikasteko.
ri 24 dukaten balioko ondasunak exekutatzea eskatu
zuen.
Antoniok eta Joanek elkarri ordainagiria eman zioten kontuak eginda. Agirian lekuko hauek izan ziren:
Egun hartan, ordea, Domenjak eta Bartolome fi- Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako
datzaileak obligazio-agiria eman zioten Antoniori, Bartolome Etxabe eta Martin Indo gaztea (ikus [XVI.
hurrengo Eguberrietan 6 dukat ordaintzeko konpro- m. (51-II) 10] agiria).
misoa hartuz. Zor osoa ordaintzea segurtatzeko Domenjak hipotekatu egin zituen bere ondasun higiga- 1551-V-5ean, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
rriak eta ganaduak.
Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats
bikarioa eta Aizarnako Pedro Egaña zurgina azaldu
Domenjak konpromisoa hartu zuen Bartolome ziren.
obligazio hartatik onik ateratzeko.
Pedro eta bere seme Joan Egaña bikarioarentzat
Lekuko hauek izan ziren: Errodrigo Adan?, Fran- Aizarnako Ibarra etxea eraikitzen ari ziren zurgintzatzisko Artzubiaga eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. lanak eginez, eta zenbait alditan Antonio Lizarram. (51-IX) 1] agiria).
ratsek guztira 40 dukat ordaindu zizkien. Pedro Egañak haien ordainagiria eman zion bikarioari.
1.6.2. Antonio Lizarraratsen ordainagiriak
Lekuko Joan Urbieta, Pedro Akoa eta Joaniko Li- 1551-II-14an, Zestoako errebalean, Esteban zarrarats izan ziren (ikus [XVI. m. (51-V) 7] agiria).
Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta bere morroi Joan Arano agertu ziren. Bien ar- 1551-V-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskritean kontratua egina zuten, Joan urtebetez bikarioaren bauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats bikamorroi izan zedin. Epea amaitu aurretik, ordea, Joan rioa eta Aizarnako Grazia Gorosarri alarguna aurArano Maria Olidenekin ezkondu egin zen, eta bi al- keztu ziren.
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Lehenago Graziak bikarioari 17 dukateko zorra Lizarraraskoak testamentuan aginduta bezala, Antoegin zion, eta egun hartan 6 dukat ordaindu zizkion. niok 10 dukat eman zizkion serorari. Serorak, berriz,
Ondorioz, 6 dukat haien ordainagiria eman zion.
11 dukateko zorra ordaindu zion bikarioari, eta biek
elkarri ordainagiria eman zioten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Arreitzakoa, Pedro Akoa eta Joan Martinez Akoakoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal,
(ikus [XVI. m. (51-V) 20] agiria).
Joan Fernandez Olazabalgoa eta Martin Artazubiaga
(ikus [XVI. m. (51-V) 28] agiria).
- 1551-V-29an, Zestoako Lizarrarats etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
- 1551-V-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauabatetik, Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako
Katalina Areitzaga.
Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Aizarnako
Pedro Egaña.
Antonioren iloba zen Maria Joanez Lizarraraskoa zena, eta Katalinaren biloba ere bai. Maria
Pedro, hain zuzen, Egaña baserrian Antonioren
Joanezen testamentua betez, Antonio Lizarrarats ganaduak erdi bana hazten ari zen, eta Pedrok egun
osabak zenbait ordainketa egin zituen: 30 dukat Ma- hartan bere erdiaren balioa ordaindu zion bikarioari;
ria Joanezen seme-alabei; 10 dukat Zestoako elizari; baita lehenago maileguz hartu zizkion 4 dukat ere.
12 dukat medikuei; 10 dukat Urbietako serorari; 12 Antoniok haien ordainagiria eman zion Pedrori.
dukat Arroako elizari (bertako Joan Sorazu bikarioari aldare aurrean damasko-oihal zuria ipintzeko
Bestalde, Antonio bikarioa Aizarnan eraikitzen ari
emanak); etab.
zen Ibarra etxerako zura garraiatu zion Pedrok, eta
Antoniok 16 dukat ordaindu zizkion. Pedrok haien
Antonio bikarioak guztira 125 dukat ordaindu ordainagiria eman zion bikarioari.
zituen, eta Katalina Areitzagak Lizarrarats etxean
zituen eskubide guztiak Antonio Lizarraratsi eman
Lekuko hauek izan ziren: Joan Olazabal, Martin
zizkion.
Indo eta Martin Acosta harakina (ikus [XVI. m. (51V) 33] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Sorazu,
Azpeitiko Sebastian Ugarte botikaria eta Zestoako
- 1551-VIII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriGregorio Elizalde eta Joan Urbieta (ikus [XVI. m. bauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Joan
(51-V) 27] agiria).
Ereño agertu ziren.
Egun eta leku berean, Azpeitiko Sebastian Ugarte
Lehenago, Joanek Antonioren aita Domingo Lizabotikaria eta Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa rrarats zenari 8 dukateko zorra egin zion. Aita zenaelkartu ziren.
ren oinordeko unibertsal Sevillan bizi zen Domingo
Lizarrarats semea zen (Antonioren anaia). Antoniok
Antonioren iloba Maria Joanez Lizarraraskoaren- anaiaren ahalordea zuelako, Joan Ereñori 8 dukatak
tzat sendagaiak erosi zizkioten Sebastiani, eta Anto- kobratu eta ordainagiria eman zion.
niok egindako zorra (13 dukatekoa) ordaindu zion.
Sebastianek ordainagiria eman zion bikarioari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Lizarrarats, Domingo Urbieta apaiza, Frantzisko Artzubiaga
Jarraian, leku berean, Zestoako Maria Urbieta se- eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (51-VIII) 23]
rora eta Antonio bikarioa bildu ziren. Maria Joanez agiria).
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1.6.3. Aizarnako Ibarra etxea eraikitzeko tratuak

Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Fernandez Olazabalgoa, San Joan Idiakaitz batxilerra
- 1551-II-9an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eta Bartolome Etxabe alkatea (ikus [XVI. m. (51-II)
eskribauaren aurrean zestoar hauek elkartu ziren: ba- 5] agiria).
tetik, Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Pedro Egaña eta Joan Egaña aita-seme zurginak.
- 1551-VII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako
Bikarioak esandako lekuan (Aizarnako Ibarran) Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako San Joan
harginek hormak eraikitzen zituztenean, Pedrok eta Amilibia, eta, bestetik, Antonio Lizarrarats bikarioa.
Joan semeak zurgintza-lanen bidez etxea egingo zioten. Etxearen neurri, solairu-kopuru eta gainerako
Domingok eta San Joanek Antoniorentzat Aizarezaugarriak Antonio bikarioak zehaztutakoak izango nan, Ibarra etxe berrian, hormak, leihoak, izkinak,
ziren. Antonio bikarioak teilak, iltzeak eta lokarriak ateak eta argizuloak eraiki zituzten, eta egun hartara
emango zizkien, eta gainerako guztia, zura moztu eta arte egindakoa adituek 129 dukatean balioetsi zuten.
garraiatzea barne, aita-semeen kontura izango zen.
Antonio Lizarraratsek bi harginei 129 dukat ordaindu
zizkien hantxe, eta hauek ordainagiria eman zioten.
Ibarrako etxea amaitutakoan, alde bakoitzak bere
ikertzailea izendatuko zuen, eta haiek balioetsiko zuLekuko Joan Urbieta, Martin Akoa eta Martin Soten lana, hau da, zurginei zenbat ordaindu behar zi- rarte izan ziren (ikus [XVI. m. (51-VII) 36] agiria).
tzaien. Bi ikertzaileak ados ez bazeuden, hirugarrena
aukeratu ahal izango zuten.
- 1551-VII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean San Joan Amilibia eta Antonio LizaAntonio Lizarraratsek 12 dukat aurreratu zizkien rrarats bikarioa elkartu ziren.
Pedrori eta Joani. Etxea amaitutakoan ordainduko zien
bikarioak gainerakoa. Antoniok aukeratuko zuen diruSan Joanek eta Antoniok lehenago tratua egina zutan ala ganadutan ordaindu; izan ere, Pedro Egaña bere ten San Joanek Antonioren Txartinasagasti izeneko
etxean erdi bana Antonioren ganadua ari zen hazten.
sagastian kare eta harrizko hormaz itxiturak eraikitze-

41. irudia. Aizarnako
Ibarra.
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ko. Egun hartan, ordea, tratua baliogabetu egin zuten,
eta San Joan Amilibiak hango kare eta harriak nahi
zuen bezala eraman ahal izango zituen.
Lekuko Joan Urbieta, Martin Sorarte eta Martin
Akoa izan ziren (ikus [XVI. m. (51-VII) 37] agiria).
1.6.4. Antonio Lizarraratsen gainerako tratu eta
agiriak
- 1551-IV-12an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta
Joan Arbestain kapagilea aurkeztu ziren.
Antoniok Joani Zestoako Arteagagaraikoa etxearen ondoan zuen sagastia 10 urterako errentan eman
zion. Errenta aldia 1550. urteko Domu Santu egunean
hasi zen, eta Joanek urtero 2 dukateko errenta ordainduko zion bikarioari.
42. irudia. Arteagagaraikoa edo Ertxiñondo.

Joan Arbestain 10 urte igaro baino lehen hiltzen
bazen, kontratua indarrik gabe geratuko zen. Joanek aldeek beteko zuten epaia, baina norbaitek betetzen
urtean bitan aitzurtuko zituen sagarrondoak, eta bi ez bazuen isuna ordaindu beharko zuen.
urtez behin simaurtuko zituen. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Martin Acosta?,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo LegarMartin Artazubiaga eta Martin Legarda (ikus [XVI. da, Joan Arbestain kapagilea eta Joanes Arano hargina.
m. (51-IV) 14] agiria).
Jarraian, leku berean eta eskribau zein lekuko be- 1551-V-31n, Zestoako Lizarraratsen, Esteban rak aurrean izanik, 25 eta 20 urte bitarteko adina zuen
Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: ba- Andres Aranburuk zin egin zuen konpromiso-agiri
tetik, Antonio Lizarrarats bikarioa (bere anaia Do- hartan agindutakoa bete egingo zuela (ikus [XVI. m.
mingo Lizarrarats ere ordezkatuz), eta, bestetik, Ai- (51-V) 36] agiria).
zarnako Andres Aranburu (bere ama Maria Aranburu
ere ordezkatuz).
- 1551-VII-12an, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
Bi aldeek desadostasunak zituzten Antonioren batetik, Antonio Lizarrarats bikarioa (anaia DominUrrutikoetxeko eta Andresen Aranburuko lurren arteko go Lizarraratsen ahalordeaz), eta, bestetik, Aizarnako
mugarriei buruz, eta auzia arbitro epaileen esku uztea Andres Aranburu.
erabaki zuten. Antoniok arbitro Pedro Egaña izendatu zuen, eta Andresek Martin Ezenarro. Behar izanez
Antoniok eta Domingok desadostasunak zituzten
gero, hirugarren arbitroa aukeratu ahal izango zuten.
Andresekin honen Aranburu baserriko lurren eta haien
Urrutikoetxea baserriko lurren artean zeuden mugarriei
Arbitroek epaia 30 eguneko epean emango zuten, buruz. Desadostasunak ebazteko, auzia arbitro epaileen
baina epe hari luzapena eman ahal izango zioten. Bi esku uztea erabaki zuten bi aldeek. Antonio bikarioak
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Pedro Egaña izendatu zuen arbitro, eta Andresek Mar- zituen. Ganaduak hipotekatuta geratu ziren Martinek
tin Ezenarro. Bi hauek ados jartzen ez baziren, hiruga- bere zor osoa ordaindu arte.
rren arbitroa aukeratu ahal izango zuten.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan Urbieta,
Beren epaia emateko arbitroek bi hilabeteko epea Martin Azkue eta Domingo Legarda (ikus [XVI. m.
zuten, baina, behar izanez gero, epea luzatzeko aukera (51-XI) 19] agiria).
eman zieten. Bi aldeek beteko zuten arbitroen epaia,
eta betetzen ez zuenak 20.000 maraiko isuna ordain- 1.7. Nikolas Martinez Egiakoaren tratu eta
duko zuen: erdia errege-altxortegiarentzat eta beste agiriak
erdia obeditzen zuen aldearentzat.
1.7.1. Iraetako burdinolako alkabala, albala eta
hamarren zaharrari buruzko auzia
Antoniok bermatu egin zuen anaia Domingok hura
onartu egingo zuela, eta baita Andresek ere bere ama 1.7.1.1. Azpeitia, Azkoitia, Zestoa eta abarretako
Maria Arnburuk onartuko zuela.
burdinoletako alkabala, albala eta hamarren zaharra
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Mar- - 1151-V-29an, Valladoliden, Karlos enperadoreak
tin Artazubiaga eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. eta ama Joana Eroa erreginak agindua bidali zioten
(51-VII) 21] agiria).
Toledoko Ocaña herriko auzotar eta gorteko epaile
Pedro Mejiari.
- 1551-VI-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak idazpena egin zuen, Joan Baltzolak Antonio
Azkoitiko Pedro Zuatzola komendadorearen seme
Lizarrarats bikarioari hezitako idi parea saldu ziola Pedro Zuatzolak, Frantzisko Perez Idiakaizkoak eta
adieraziz (ikus [XVI. m. (51-VI) 28] agiria).
Martin Perez Idiakaizkoa zenak errege-pribilegioa zuten
Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Liliko ola, Beasaingo Igartza
- 1551-XI-25ean, Zestoako Lizararats etxean, Este- olea eta Loiolako Beltran Oñatzen (gero Martin Gartzia
ban Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats Oñazkoarena izandako) burdinoletako “alkabala, albala
bikarioa eta Aizarnako Martin Egaña azaldu ziren.
eta hamarren zaharra” izeneko zergak kobratzeko.
Antoniok Martini 6 urteko epean erdi bana haz zitzan, ganadu hauek eman zizkion: bi behi beren txahalekin (bata idiskoa eta bestea urrixa), bi biga eta
zezenkoa, hau da, guztira 7 buru. Denen prezioa 34
dukatekoa zen, eta Martinek 17 dukat (bere erdia) 6
urteko epean ordainduko zizkion Antoniori, ganaduaren etekin eta ugalketetatik.

Urtero 45.000 marairaino kobra zezaketen: Pedro
Zuatzolak 20.000 marai, Frantzisko Perez Idiakaizkoak
10.000 marai eta Martin Perez Idiakaizkoak 15.000 marai.
Errege-aginduan Pedro Mejia komisio-epaileari bete
beharreko baldintzak eta zerga haiek aipatutako burdinoletan kobratzeko arauak zehaztuta zeuden. Zerga haiek
errentan eman edo fielen bidez kobratzea ere bazegoen.

6 urteko epea, urte hartan igaro zen iraileko San
Migel egunean hasia zen. Martinek ezingo zuen gaMartin Perez Idiakaizkoa 1550. urteko erregenadurik saldu Antonio bikarioaren baimenik gabe, eta egunean hil zenez gero, harrezkero pribilegiorik gabe
Martinek saldu nahi zuen prezioan erosteko Antoniok geratu zen. Pedro Mejia epaileak 1540-1550 urte bilehentasuna izango zuen.
tartean (biak barne) aipaturiko burdinoletakoek ea
alkabala, albala eta hamarren zaharra (guztira 30.000
Martin Egañak behar bezala zainduko zuen gana- marai urteko) ordaindu zituzten ikertuko zuen, eta zodua, eta bere erruz izandako kalteak ordaindu egingo rretan zeudenak kobratu egingo zituen.
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43. irudia. Iraetako
Olatxo.

Antonio Estanga eskribauak aurkeztu zion pribiPedro Mejia Azkoitia, Azpeitia, Zestoa eta abarretara joan eta 30 eguneko epean kobratuko zituen or- legio-eskea Donostiako Migel Perez Idiakaizkoari,
daindu gabe zeuden burdinoletako zergak. Ahalordea Frantzisko Iñigez Altzagakoak eskatuta. Lekuko
hauek izan ziren: Errenteriako Martin Irizar eta Usureta ahalmena zituen horretarako.
bilgo Joan Untza.
- 1551-VI-6an, Valladolidko gortean, Joan KaMigel Perez Idiakaizkoak Joana Eroa erreginak
rrantza eskribauaren aurrean, Frantzisko Perez
Idiakaizkoak errege-aginduaz eskea egin zion Pedro burdinolei emandako pribilegioaren kopia atera zuen.
Mejia epaileari, agindua bete zezan. Pedro Zuatzola
komendadoreak ere eske bera egin zion. Lekuko Mar- 1.7.1.3. Pedro Mejiarentzako bigarren errege-agindua
tin Ipintza eta Frantzisko Floreaga izan ziren.
- 1551-VI-27an, Valladolidtik beste errege-agindu bat
bidali zioten Pedro Mejia epaileari. Aurrekoan, maia1.7.1.2. Gipuzkoako burdinolek zuten errege-pribilegioa
tzaren 29koan, 30 egun eman zizkioten Azkoitia, Az- 1551-VI-16an, Tolosan, Joan Vargas korrejidorearen peitia, Zestoa eta abarretako burdinoletako alkabala,
ordezko Pedro Alegriak, Gipuzkoako Batzarretako Mi- albala eta hamarren zaharraren auzia bidera zezan.
gel Perez Idiakaizkoa eskribau fielari eskea egin zion.
Azkoitia, Azpeitia, Zestoa eta abarretako burdinoletako
Dena den, 30 eguneko epea laburregia zelako, beszenbait jabe azaldu ziren (Martin Ibañez Jausorokoa, te 50 egunez luzatu zioten.
Frantzisko Iñigez Altzagakoa, eta beste zenbait).
1.7.1.4. Auziaren jarraipena

Andres Martinez Aroztegikoa prokuradoreak
zioenez, Errege Katolikoek eta Joana Eroak emandako pribilegioak zituzten Gipuzkoako burdinolek,
eta haien kopia eskatu zion korrejidoreordeak Joan
Idiakaitz komendadore eta eskribau fielaren ordezko
Migel Perez Idiakaizkoari.

- 1551-VII-2an, Tolosan, Frantzisko Ibañez Garagartzakoak eta bere lagunek eskatuta, Donostiako
Migel Perez Idiakaizkoa ordezko eskribau fielak, Gipuzkoako burdinolei buruzko pribilegioaren kopia
atera zuen korrejidorearen aginduz. Pedro Elduaien,
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44. irudia. Iraetako
Granero.

Ondoren Nikolas Martinez Egiakoak bat egin zuen
Joan Lopez Zabalegikoa eta Joan Ibaizabal izan ziren
epaileari egindako errekerimenduaz.
lekuko.
- 1551-VII-16an, Zestoan, Joan Zubeltzuk, Iraetako Maria Beltran Iraetaren izenean, adierazpena
egin zuen. Maria Beltran, Arrubia edo Iraetako burdinolaren jabea zen, Nikolas Martinez Egiakoa senarrarekin batera.

Jarraian Pedro Mejia epaileak agindua eman zien
Zestoako eskribauei, burdinoletako alkabala, albala
eta hamarren zaharraren errentamenduez eta fielen
bidez kobratzeaz zituzten 1541-1550 urte bitarteko
agiriak aurkez zitzaten.

Joan Zubeltzuk zioenez, Pedro Mejia epaileak ez
zuen ahalmenik Iraetako burdinolaren arazoak bideratzeko, errege-aginduaren jurisdikziotik kanpo zegoelako. Pedro Mejiak esku hartzen bazuen, protesta
egingo zuen eta kalte-ordainak eskatuko zizkion, bai
burdinolako nagusiei eta bai errentan hartutakoei sortutakoak, hain zuzen.

Epailearen agindua Azpeitiko Martin Perez Eizagirrekoak Zestoako Blas Artazubiaga eta Esteban Eztiola eskribauei jakinarazi zien. Joan Salinas eta Domingo Uranga izan ziren lekuko.

Jarraian Pedro Mejia epaileak agindua bidali zien
Nikolas Martinez Egiakoari eta emazte Maria Beltran
Iraetari, bi egun barru haren aurrean aurkez zitezen
San Joan Idiakaitz batxilerrak prestatu zion Joan eta Arrubia edo Iraetako burdinolari buruz aitorpenak
egin zitzaten. Aginduaren jakinarazpenean lekuko
Zubeltzuri agiria.
hauek izan ziren: Tuterako Nikolas Egia eta Azpeitiko
Egun berean, Iraetako oinetxean, Pedro Mejia Domingo Uranga.
epailearen eta Azpeitiko Martin Perez Eizagirrekoa
eskribauaren aurrean, Joan Zubeltzuk (Maria Beltra- 1.7.1.5. Pedro Mejia epailearen galderak eta aginduak
nen izenean) agiriak zioen errekerimendua egin zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Tuterako Nikolas Egia eta Egun hartantxe, uztailaren 6an, Iraetako burdinolan
Azpeitiko Domingo Uranga.
Pedro Mejia epailearen aurrean Joan Perez Loiolakoa
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mazolariak zin egin zuen, eta epailearen galderei 1.7.1.6. Auziaren bigarren jarraipena
erantzun zien. Burdinola hura azken 30 urteetan ezagutu zuen, eta 1541-1550 urte bitartean urtero, batez- Egun hartantxe, uztailaren 16an, Maria Beltran
beste, 1.200 kintal burdina egin ziren bertan.
Iraetak ahalordea eman zien Joan Zubeltzuri eta
San Joan Idiakaitz batxilerrari, Pedro Mejia epai1550. urteko San Migel egunaz gero, Debako Joan learekin zuen auzian ordezka zezaten. Lekuko NaZigaranek zeukan errentan hartuta, eta Joanek baino farroako erreinuko Nikolas Egia tuterarra, Azpeilehen Azpeitiko Iñigo Goiatzek eduki zuen bost ur- tiko Domingo Uranga eta Debako Tomas Narruontez errentan, eta lehenago Iraetako burdinola Nikolas do izan ziren.
Martinez Egiakoa jabeak eta Arroako Joan Armendiak ustiatu zuten.
Ondoren, Iraetako burdinolatik Pedro Mejia epaileak agindua bidali zion Joan Zigaran olagizonari,
Kintal burdinak lau urte lehenago 12 edo 13 erreal alkabala, albala, hamarren zahar eta abarri buruz bibalio zuen, baina geroztik 20 erreal balio izatera iritsi haramunean erantzuna eman zezan.
zen. Burdinoletako alkabala, albala eta hamarren zaharra errentan ez omen zituen inork hartu, eta fielen
Jarraian, Nikolas Martinez Egiakoak eta Joan Zubidez ere ez omen ziren kobratu.
beltzuk (Maria Beltran Iraetaren izenean) protesta
egin zioten Pedro Mejia epaileari, gai hartan Iraetako
Jarraian, Iraetako burdinolan, Pedro Mejia epai- burdinolaz eskumenik ez zuelako.
learen aurrean Arroako Joan Etxenagusia ijezle edo
tiratzaileak zin egin zuen. Joan Perez Loiolakoak
- 1551-VII-18an, Zestoan, Pedro Mejia epaileari
bezala erantzun zien galderei. Pedro Zuatzolari, eta Frantzisko Iñigez Altzagakoak (Olaberria eta ErreFrantzisko Perez Idiakaizkoari burdinolan egindako kaldeko burdinoletako jabeak) lortutako Joana Eroa
burdinengatik zergaren bat ordaindu zietela entzun erreginaren pribilegioaren kopia erakutsi zioten Nikozuen.
las Martinezek eta Joan Zubeltzuk. Agiri hura prozesuan sartzea nahi zuten.
Gero Pedro Mejiaren aurrean Nikolas Martinez
Egiakoak zin egin zuen. 17 urte lehenago ezkondu
Lekuko honako hauek izan ziren: Errodrigo Aran?
zen, eta harrezkero zuen Arrubia edo Iraetako burdin- Zubietakoa eta Domingo Uranga.
olaren berri. 1541-1550 bitartean burdinolan urtero
1.200 kintal burdinaraino egin ziren.
Ondoren, Pedro Mejia epaileak agindua bidali zion
Nikolas Martinez Egiakoari, bere burdinen alkabala,
Nikolas Martinezek zioenez, Zumaian fiela zegoen albala eta hamarren zaharra ordain zitzan. Albala eta
bertako portutik itsasoratzen ziren burdinen alkaba- hamarren zaharragatik 3,5 marai kintal bakoitzeko orla, albala eta hamarren zaharra kobratzeko. Hortik at daindu behar zituen, eta alkabala, koadernoaren araIraetako burdinolak ez zuen ezer zor.
bera ordaindu behar zuen.
Inoiz Pedro Zuatzola komendadoreak, Frantzisko
Perez Idiakaizkoak eta Martin Perez Idiakaizkoak
bortxaz eta bidegabeki 6 kintal burdina (edo 6, 8 edo
9 dukat) kobratu zituzten. Arrubia edo Iraetako burdinola Debako partean zegoen, eta ez zegoen Pedro
Mejia epailearen errege-aginduaren mendeko jurisdikzioan.

Nikolas Martinezek ondasun hauek aurkeztu zituen auzian exekutatzeko: 12 behi, mando beltza eta
6 txerri.
Jarraian, Zestoan pregoilaririk ez zegoelako, Pedro
Mejia epaileak pregoia egintzat jo zuen, eta eskaintzak onartzeko prest agertu zen.
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45. irudia. Iraetako
Nagusikoa.

- 1551-VII-19an, Zestoatik Iraetako errepidean, las Martinezen eta emaztearen izenean apelazio-agiria
Azpeitiko Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurkeztu zuen, bertan bere aldeko arrazoiak azalduz.
aurrean, Nikolas Martinez Egiakoa eta Joan Zubeltzu
Lekuko Pedro Akoa eta Joan Olazabal izan ziren.
(Maria Beltran Iraetaren ahalordeaz) agertu ziren.
Egun berean, Azpeitian, Martin Perez Izagirrekoa
Burdinolako zergen auzian Pedro Mejia epaileak
kondenatu egin zituelako, apelazioa egin zuten, beren eskribauaren bidez, Pedro Mejiak agindua bidali zion
Iñigo Goiatzi. Iñigok errentan eduki zuen Iraetako
arrazoiak azalduz.
burdinola, eta alkabala, alabala eta hamarren zaharrak
Lekuko hauek izan ziren: Joan Gorosarri, Pedro biharamunean ordaindu beharko zituen.
Akoa eta Domingo Uranga.
Joan Antzia eta Frantzisko Igartza izan ziren leEgun berean, Zestoako errebalean, Nikolas Mar- kuko.
tinez Egiakoak ahalordea eman zien Esteban Eztiola eskribauari eta bere morroi Joan Zubeltzuri, Pedro 1.7.1.7. Pedro Mejia epaileak exekutaturiko ondasunak
Mejiarekin burdinolako zergei buruz zuen auzian ordezka zezaten.
- 1551-VII-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Pedro Mejiak Nikolas Martinez
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Joan Egiakoari eta emazteari exekutaturiko ondasunen biMartinez Akoakoa eta Joan Arano.
garren pregoia emantzat jo zuen. Pedro Akoa eta Joan
Olazabal izan ziren lekuko.
- 1551-VII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauak Pedro Mejiari bere ahalordea erakutsi zion. MarJarraian, Zestoako Gurutzeaga plazan, hirugatin Acosta eta Asentzio Amilibia izan ziren lekuko.
rren pregoia emantzat jo zuten, eta exekutaturiko
12 behi eta beste ganaduengatik ez zen eskaintzaEgun berean, Pedro Mejia epailearen eta Blas Arta- rik egin. Lekuko Gregorio Elizalde eta Pedro Akoa
zubiaga eskribauaren aurrean, Esteban Eztiolak Niko- izan ziren.
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- 1551-VII-30ean, Azpeitian, Joan Arabak berriz
- 1551-VII-24an, Zestoan, Joan Salinas agertu zen,
eta 12.000 marai eskaini zituen Nikolas Martinezi eta ere pregoia jo zuen, baina eskaintzarik ez zuten egin.
emazteari exekutaturiko ganaduengatik. Eskaintza- Lekuko Sebastian Ugarte eta Bernal Berastegi izan
ren berri eman zioten Nikolasi, lekuko hauek izanik: ziren.
Martin Indo eta Domingo Uranga.
Gauza bera gertatu zen biharamunean ere, DominPedro Mejiak agindua bidali zion Nikolas Marti- go Altzaga eta Frantzisko Igartza lekuko izanik.
nezi, hura guztia jakinaraziz eta ondasunak enkantean
errematatu egingo zituela adieraziz. Zestoan lekuko 1.7.1.9. Nikolas Martinez Egiakoa, Iñigo Goiatz eta Joan
hauek izan ziren: Bartolome Urrutia apaiza eta Joan Zigaranen auziaren jarraipena
Fernandez Olazabalgoa.
- 1551-VIII-1ean, Zestoan, Pedro Mejiaren eta Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurrean, Joan
1.7.1.8. Iñigo Goiatzen auzia
Salinas agertu zen. Nikolas Martinez Egiakoa auzi- 1551-VII-28an, Pedro Mejia epailearen aurrean, iheslaritzat jo zezala eskatu zion epaileari. Fernando
Iñigo Goiatzek haren galderei erantzun zien. Iraetako Olazabal eta Joan Fernandez Olazabalgoa izan ziren
burdinolako olagizon izan zenean zenbat kintal burdi- lekuko.
na egin zuten, kintal burdinak zenbat balio zuen, alkabala, albala eta hamarren zaharra ordaindu ote zituen,
Ondoren Iraetako Arrubia burdinolan, Pedro Meeta antzeko galderei erantzun zien.
jiak eta Martin Perez Eizagirrekoa eskribauak ezin
izan zuten Joan Zigaran olagizona bertan topatu.
Ondoren Iñigo Goiatzek alkabalen auzian apelazioa egin zuen, Nikolas Martinezek eta honen emazZor zituen zergengatik bi “ertz” pisuko 100 barra
teak bezala, Pedro Mejia epaileak auzi hartan esku- burdina pletinatan exekutatu egin zizkioten. Jakinmenik ez zuelako.
arazpena Joan Zigaranen emazte Maria Martinez
Errezolakoari egin zioten. Burdinak gordailuan Joan
Egun hartantxe Iñigo Goiatzek ahalordea eman zien Etxenagusiaren zaintzapean geratu ziren. Exekutatuhonako hauei: Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari, riko ondasunen lehen pregoia ere egintzat jo zuten.
Errege-kontseiluko Joan Araba eta Pedro Menari, eta
Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari,
Joan Etxabe eta Joan Salinas izan ziren lekuko.
Joan Cortiguerari eta beste hiru prokuradoreri. Hauek
ordezkatuko zuten Pedro Mejiarekin zuen auzian.
- 1551-VIII-5ean, Azpeitian, Pedro Mejia epaileak
agindua bidali zion Iñigo Goiatzi, exekutatu zizkion
Lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Domingo Lo- ondasunengatik Joan Salinasek 2.000 marai eskaini
pez Arandiakoa, Joan Arralde eta Antso Errezusta.
zituelako, eta prezio hartan berreskura zitzakeelako.
Joan Antzia eta Domingo Lopez Arandiakoa izan zi- 1551-VII-29an, Azpeitian, Iñigo Goiatzek zin ren lekuko.
egin zuen, eta Beduako errenterian 1.500 kintal burdin mea zituela jakinarazi zuen. Ondasun haiek exe- 1551-VIII-7an, Zestoan, Joan Zigarani exekutakutatu egin zizkion Pedro Mejia epaileak, eta haien turiko ondasunen bigarren pregoia emantzat jo zuten,
fidantzak ere eskatu zizkion.
eta ez zen eskaintzailerik agertu.
Lekuko Bartolome Loiola eta Frantzisko Igartza
Egun berean, Azpetian, Joan Salinasek salatu egin
izan ziren.
zuen Iñigo Goiatz, epailearen aurrera bere epean eto- 73 -
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46. irudia. Goiazko
Apaizetxea.

rri ez zelako. Joan Fernandez Olazabalgoa eta Frantzisko Igartza izan ziren lekuko.

zergen auzian bere aldeko arrazoiak azaldu zituen
(ikus [XVI. m. (51-V) 29] agiria).

Pedro Mejia epaileak egun hartan Nikolas Marti- 1.7.1.10. Nikolas Martinezen gainerako tratu eta agiriak
nez Egiakoaren aurkako epaia eman zuen, eta auziari
jarraipena eman zion. Nikolas Martinezek lehenago - 1551-V-28an, Zestoako errebalean, Esteban Eztioegindako apelazioari beste bat erantsi zion.
la eskribauaren aurrean, Iraetako Nikolas Martinez
Egiakoa jauna azaldu zen.
Bartolome Alkorta, Joan Salinas eta Martin Indo
izan ziren lekuko.
Domingo Amilibia eskribauak Martin Ondalde
gazteari Aizubiko errota exekutatzeko sinadura eska- 1551-VIII-8an, Azpeitian, Pedro Mejia epaileak tu zion Nikolas Martinezi. Berez ondasun-exekuzioa
Iñigo Goiatzen aurkako epaia eman zuen. Auziari ja- Marina Larretxerentzat zela zioen, Martin Ondalderen
rraipena emango zion. Azpeitiko Joan Arralde eta To- konfiantza izanik eta Joan Martinez Olazabalgoarekin
adostuta.
mas Arralde izan ziren lekuko.
Lekuko Pedro Arretxe apaiz lizentziatua eta bere
- 1551-VIII-28an, Iraetako oinetxean, Pedro Mejia epaileak Nikolas Martinez Egiakoari exekutatu- morroi Pedro Gaintza izan ziren. Argitu beharra dago
riko ondasunen fidantzak eskatu zizkion. Nikolas agiri hau 1551. urteko eskuizkribuekin badago ere,
Martinezek, beste behin, apelazioa ipini zion Pedro 1550-V-28koa dela (ikus [XVI. m (51-V) 24] agiria).
Mejiaren epaiari.
- 1551-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko Aizarnako Domingo Aitzaga, Joan Zubel- bauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
eta Azpeitiko Nikolas Elola aurkeztu ziren.
tzu eta Joan Salinas izan ziren.
Ondoren Nikolas Martinezek (Joan Zigaran eta
Iñigo Goiatzen ordezkari ere izanik), burdinoletako

Iraetarrak azpeitiarrari zaldi gaztainkara 55 dukatean, bere akats guztiekin, erosi zion, eta Nikolas
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Egiak zorra urtebeteko epean ordainduko zion Nikolas Elolari.

eta haiek 2 urteko epean ordaintzeko obligazio-agiria
eman zion Nikolasek.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Petri
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ibañez ZubiaurreSara teilagina (Arroan bizi zena), Joanes Garratza koa, Migel Sorazabal (Joan Arbestainen morroia) eta
apaiza eta Fortun Iraeta (ikus [XVI. m. (51-X) 17] Joan Potzueta (Nikolas Martinez Egiakoaren morroia)
agiria).
(ikus [XVI. m. (51-X) 19] agiria).
- 1551-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1551-XI-13an, Iraetako burdinolan, Esteban
bauaren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: baeta Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoaren Domen- tetik, bertako Nikolas Martinez Egiakoa jauna, eta,
ja Akoabarrena alarguna (seme-alaben tutore izanik) bestetik, Joan Zigaran olagizona.
elkartu ziren.
Joan Zigaranek Nikolasi baimena eskatu zion,
Bien artean egun hartara arte izandako tratuen kon- itsasontzietarako albaolak eta zurak bere lurretatik
tuak egin zituzten, eta Nikolasi 84 dukat, 3,5 erreal eta garraiatzeko. Zestoako Kontzejuari erositako basoe20 kintal burdinako zorra atera zitzaion. Nikolasek zor tako zura Nikolasen Irao eta Bidarte baserrien arteko
osoa ordaindu ziolako, Domenjak ordainagiria eman hariztitik (eta ez herri-bidetik), Iraetako teileriaren
zion.
ondotik, garraiatu nahi zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Migel Sorazabal eta Joan Potzueta (ikus
[XVI. m. (51-X) 18] agiria).

Nikolasek baimena eman zion, baina Nikolasek
berak nahi zuen arte eta egin zitzakeen kalteak ordaintzeko baldintzaz.

Aipatutako ordainagirian besterik adierazi arren,
Nikolas Martinez Egiakoak zorretan utzi zizkion Domenja Akoabarrena alargunari 26 dukat eta 4 erreal,

Lekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako Joan
Arbestain eskribaua, eta Debako Santuru Erreten eta
Domingo Berridi (ikus [XVI. m. (51-XI) 9] agiria).

47. irudia. Iraetako
Teileria.
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1.8. Blas Artazubiagaren obligazio-agiriak
eta ordainagiria

- 1551-IX-26an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin- 1551-IV-5ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- maisua eta bere seme eta fidatzaile Joan Etxenagusia,
ren aurrean hauek agertu ziren: Arroako Joan Perez eta, bestetik, Blas Artazubiaga eskribaua.
Areitzagakoa eta Domingo Arretxe-Etxenagusia, eta
Zestoako Blas Artazubiaga.
Blasek Zestoako hiribilduan Kalebarrena izeneko
etxea, lehen Grazia Erretzabalena izandakoa, elizako
Haiek ziotenez, Arroara ezkondutako Pierres apaizei erosi zien, eta han lurrean eta hormetan zegoen
Arizpek zorrak utzi zizkien, eta preso har ez zezaten harria Domingok eraman zuen. Horregatik obligazio“Frantziako erreinuan” zuen bere etxera joana zen agiria eman zioten Blasi aita-semeek, 10 dukat hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoaz.
(ikus [XVI. m. (51-IV) 7] agiria).
- 1551-V-2an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Blas Artazubiaga
eta Aiako Joango Aranburu elkartu ziren.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Legarda,
Gregorio Elizalde eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m.
(51-IX) 28] agiria).

- 1551-XI-16an, Zestoako Ariztondo etxean, MaBlasek Joangori maileguz 20 dukat hartu zizkion, eta
urtebeteko epean ordainduko zion zorra. Fidatzaile Joan ria Anton Indok obligazio-agiria eman zion Blas ArElkano (Elkanobitartekoa) eta Domingo Elkano (Elka- tazubiaga eskribauari.
nobekoa) izan ziren, eta Joangok konpromisoa hartu
zuen bi fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko.
Blasek Maria Antoni maileguz (interesik kobratu
gabe) 6 dukat eta zilarrezko katilua eman zizkion, eta
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Maria Antonek zorra hurrengo Pazko garizumakoan
Martin Acosta, Martin Andikano eta Pedro Acosta ordainduko zion.
(ikus [XVI. m. (51-V) 3] agiria).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Fran- 1551-VIII-16an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- tzisko Artzubiaga, Gregorio Elizalde eta Joan Betelu
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Debako errementaria (ikus [XVI. m. (51-XI) 11] agiria).
Joan Zigaran (Iraetako burdinolako hornitzaile eta olagizona), eta, bestetik, Zestoako Blas Artazubiaga.
- 1551-XII-11n, Azpeitian, bertako Martin Perez
Eizagirrekoa eskribauaren aurrean, Zestoako Blas
Lehenago, Domingo Arrona zenaren eta Joan Artazubiaga eta Azpeitiko Katalina Mendizabal moja
Etxenagusiaren bidez, Iraetako Nikolas Martinez elkartu ziren.
Egiakoak 50 kintal burdina zor zizkion Blas Artazubiagari. Hain zuzen Iraetan egindako 50 kintal burdina
Katalinak Blasi ordainagiria eman zion; izan ere,
pletinatan (bi “ertz” pisukoetan) Blas Artazubiagari Blasen alaba Maria Artazubiaga Azpeitiko monasteordaintzeko konpromisoa hartu zuen Joan Zigaranek. rioan moja sartu zenean, aitak urrezko 200 florineko
Burdina haiek hurrengo ekaineko San Joan egunean dotea agindu zion, eta egun hartan zati bat (40 dukateemango zizkion Blasi Beduako errenterian.
koa) errealetan ordaindu zion.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: FranLekuko azpeitiar hauek izan ziren: Domingo Montzisko Artzubiaga, Domingo Garratza eta Domingo teflorido, Frantzisko Igartza eta Joan Argarain (ikus
Ezenarro (ikus [XVI. m. (51-VIII) 15] agiria).
[XVI. m. (51-XII) 7] agiria).
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1.9. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren
kontratu eta ahalordeak

- 1551-VII-10ean, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Maria Nikolas ZabalaLasao alarguna eta Andres Aranburu aurkeztu ziren.

- 1551-V-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauen auAndresen aita Aranburuko Domingo Potzueta zerrean, Zestoako San Joana Artazubiaga (Blas Atazubiagaren eta Katalina Urrutiaren alaba naturala) azaldu zen. nak eta Andresek berak Maria Nikolasi lehenago 17
dukateko zorra egin zioten. Obligazio-agiria eman
Martin Indori ahalordea eman zion, Joan Martinez zion Andresek Maria Nikolasi, 17 dukateko zorra
Baltzolakoak eta honen seme Anton Baltzolak egin 1552ko abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzezizkioten zorrak harentzat kobra zitzan. Martin Indok ko konpromisoaz.
ahalmena zuen zordunak auzitara eramateko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo UrbieLekuko honako hauek izan ziren: Arroako Grego- ta apaiza, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Asentzio
rio Igartza eta Zestoako Joan Ipintza eta Pedro Acosta Igartza.
(ikus [XVI. m. (51-IV) 17] agiria).
Ondoren, leku berean eta eskribau bera hantxe iza- 1551-V-24an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- nik, Andres Aranburu eta Martin Arano “Motza” Mabauen aurrean, Maria Nikolas Zabala-Lasao alarguna ria Nikolas Zabala-Lasaorekin elkartu ziren.
aurkeztu zen. Arroako Joan Armendiaren emazte MaMaria Nikolasek Zestoako Kontzejuari 200 karria Aniza Lasaorekin auzia zuen honek Lasao etxean
ga ikatz egiteko Anegiko basoak erosi zizkion, eta
zuen seniparteari buruz.
epea zuen ikatzak egin eta handik ateratzeko. Lan
Maria Nikolasek, auzian ordezka zezan, Zestoako hura Andresek eta Martinek egingo zizkioten Domu
Joan Fernandez Olazabalgoari ahalordea eman zion, Santu egunerako. Bestela haiek ordainduko zuten
eta bertan lekuko zestoar hauek izan ziren: Domin- sortutako kalte osoa. Karga ikatza 30 maraian egigo Zulaika, Asentzio Igartza urtzailea, eta Domingo teagatik Maria Nikolasek prezio osoa aurreratu zien
bi ikazkinei.
Zuube (ikus [XVI. m. (51-V) 22] agiria).

48. irudia. Lasaoko
Olatxo.
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Lekuko Joan Fernandez Olazabalgoa, Domingo Martinez Aroztegikoa, Asentzio Zabala, Pedro GarBaltzola eta Asentzio Igartza izan ziren (ikus [XVI. tzia Salzedokoa, Pedro Fernandez Laspiurkoa, Jerom. (51-VII) 10] agiria).
nimo Atxaga eta Fernan Perez Zabalegikoa.
- 1551-VII-21ean, Lasaon, Zestoako Esteban
Maria Nikolasek auzia zuen Zestoako KontzejuaEztiola eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala- rekin hark erositako basoei buruz, eta ahalordea zuLasao andre alarguna azaldu zen.
tenek ordezkatuko zuten. Lekuko hauek izan ziren:
Joan Igartza eta Maria Nikolasen Joan Agirre eta
Maria Nikolasek Pedro Mejia errege-epailearen Marto Basabe mandazainak (ikus [XVI. m. (51-VIII)
aurrean auzia zuen, eskubide batzuei buruz, eta ordu- 26] agiria).
ra arte Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoak egindako urrats eta izapideak ontzat emanez, ahalordea 1.10. Joan Fernandez Arreitzakoaren auzi,
eman zion Maria Nikolasek, auzian ordezka zezan. tratu eta agiriak
Beste edozein epaile edo errege-kontulariren aurrean
aurkezteko ahalmena zuen.
1.10.1. Joan Fernandez Arreitzakoaren eta
Joaniko Arronaren arteko auzia
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: San Joan
Idiakaitz batxilerra, Joanes Mutiloa eta Marto Berria- Ustez 1551-II-6an, Azpeitian, Gipuzkoako Pedro
tua? (ikus [XVI. m. (51-VII) 25] agiria).
Mercado lizentziatu eta korrejidoreak agindua eman
zuen. Zestoako Joan Arrona zenaren sasiko seme Joa- 1551-VII-26an, Aizarnan, Zestoako Esteban niko Arrona auzitan zebilen Joan Fernandez ArreiEztiola eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala- tzakoarekin, aita Joan Arronaren ondasunen seirena
Lasao alarguna eta San Joan Idiakaitz batxilerra aur- zegokiolako.
keztu ziren.
Korrejidoreak emana zuen epaia Joanikoren alde
Pedro Mejia komisiodun epaileak auzia zuen Ma- (ikus [XVI. m. (50-I) 12] agiria).
ria Nikolasekin Lasaoko burdinolako alkabala edo hamarren zaharraz, eta Maria Nikolasek ahalordea eman
Egun hartan, Azpeitian emandako aginduaren arazien honako hauei: San Joan Idiakaitz batxilerrari; gor- bera, alde bakoitzak bere ondasun-partitzailea izendateko eta Errege-kontseiluko Joan Alaba, Pedro Mena, tu zuen, Joanikorentzat zein ondasun geratuko ziren,
Melchor de la Peña eta Pedro Quintela prokuradorreei, eta Joan Fernandezentzat zein geratuko ziren erabaeta Valladolidko Kantzelaritzako Joan Angulo, Joan kiz. Joaniko Arronak jasotako ondasunen balioa 113
Cortiguera eta Joan Antezana prokuradoreei. Hauek gehi 20 dukaten seirena izango zen (ikus [XVI. m.
ordezkatuko zuten Maria Nikolas auzian.
(51-II) 4] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Iraetako Nikolas
Ustez 1551-III-12an, Zestoan, Esteban Eztiola esMartinez Egiakoa, Joan Perez Lilikoa eta Joan Fernan- kribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik, Joan
dez Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (51-VII) 29] agiria).
Fernandez Arreitzakoa hauspagina, eta, bestetik, Zumaiako Maria Arrazola, bere seme Joaniko Arrona
- 1551-VIII-31n, Lasaon, Esteban Eztiola eskri- adingabearen tutore gisa. Joaniko, hain zuzen, Joan
bauaren bidez, Maria Nikolas Zabala-Lasao alargu- Arrona zenaren legez kanpoko seme adingabea zen.
nak ahalordea eman zien Zestoako Joan Fernandez
Olazabalgoari eta Gipuzkoako korrejimenduko sei
Joan Arronaren ondasunengatik Joan Fernandez
prokuradoreri. Hauek ziren prokuradoreak: Andres oinordekoak eta Joanikok auziak izan zituzten (ikus
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XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545) liburuko [XVI.
m. (45-I) 13] eta XV ZESTOA XVI. MENDEAN (15491550) liburuko [XVI. m. (49-V) 2] agiriak).
Auzi haiek, Gipuzkoako korrejidorearen aurrean
eta Valladolidko Kantzelaritzan, Joanikok irabazi zituen, eta aita Joan Arrona zenak utzitako ondasunen
seirena zegokion.
Auzi gehiago ez izateko, ondasunen seirena balioetsi
egingo zuten, Joan Fernandezek hura ordaindu eta Joanikok kobra zezan. Horretarako arbitro epaileak izendatu zituzten. Maria Arrazolak eta seme Joanikok arbitro
hauek izendatu zituzten: Zestoako San Joan Amilibia
hargin-maisua, eta Zumaiako Joan Artzuriaga zurginmaisua. Joan Fernandez Arreitzakoak arbitro hauek izendatu zituen: Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua eta Zestoako Lope Ernatariz zurgin-maisua.
Arbitroek lau eguneko epean jakinaraziko zuten
beren epaia, eta hau betetzen ez zuen aldeak 50.000
maraiko isuna ordainduko zuen: erdia errege-altxortegirako eta beste erdia obeditzen zuen aldearentzat
49. irudia. Txiribogako Auspagindegi.
Joan Fernandezek eta Maria Arrazolak zin egin zuten arbitroek erabakitakoa bete egingo zutela. Lekuko
hauek izan ziren: Zestoako Martin Artazubiaga eta rrengo Eguberrietan, eta 22 dukat 1552ko abuztuko
Frantzisko Artiga, eta Zumaiako Pedro Ataun hargina. Andre Mariaren egunean. Haiek ordainduta ondasunak Joan Fernandezentzat izango ziren, San Joan
Ustez 1551-II-19an, Zestoan, aipaturiko arbitroek Idiakaitz batxilerraren arabera agiria eginda.
beren epaia eman zuten. Kontuan hartu zituzten Joan
Arrona zenak utzitako ondasunen seirena, Joaniko
Alde bakoitzak eskribauari 2 erreal ordainduko zizArrona adingabearen mantenua, eta Joan Fernandez- kion bere lanagatik. Lekuko hauek izan ziren: Zuek ordaindutako zorrak eta egindako hobekuntzak maiako Pedro Ataun hargina, eta Zestoako Frantzisko
zein konponketak.
Artiga eta Joan Urbieta. Eskribauak bi aldeei eman
zien epaiaren berri.
Pedro Mercado korrejidoreak bere epaian 133
dukat aipatu zituen, eta haiek Joan Fernandezentzat
- 1551-II-23an, Zestoan, Joanikok eta ama Mariak
izango ziren, hobekuntzak ordaintzeko. Epaileek kon- beren desadostasuna adierazi zuten, Joan Fernandeztuan izan zituzten Joan Arrona zenak utzitako sagas- ek eman beharreko oheak eta arropak balioetsi ez zitiak, etxea, orubea, errementeria eta 3 kutxa.
tuztelako. Joan Fernandez Arreitzakoa ere ez zen ados
agertu. Lekuko Zestoako Domingo Arrona, Fernando
Ondorioz, Joan Fernandezek Joanikori ondasunen Olazabal eta Antonio Lizarrarats izan ziren (ikus [XV.
seirena edo 34 dukat emango zizkion: 12 dukat hu- m. (51-II) 20] agiria).

- 79 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

- 1551-III-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina eta Debako Joan Zigaran (Iraetako
olagizona) bildu ziren. Elkarren artean hauspoengatik
eta beste zenbait gauzagatik izandako tratuen kontuak
egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman zioten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo probestuordea, Pedro Akoa eta Matxin Indo (ikus [XVI.
m. (51-III) 13] agiria).
- 1551-IV-3an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina,
eta, bestetik, Oikiako Domingo Goiburu.
Domingok Joani maileguz 60 dukat eman zizkion,
eta Joanek zorra bi epetan itzuliko zion: 30 dukat
1551. urte bukaeran, eta beste 30 dukat 1552. urte
bukaeran.
Obligazio-agirian lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Joan Perez Altunakoa, Pedro Ateaga eta Joan
Arralde (ikus [XVI. m. (51-IV) 3] agiria).
50. irudia. Zestoako Gurutzeaga.

- 1551-V-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri1.10.2. Joan Fernandez Arreitzakoaren gainerako bauaren aurrean Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa eta Joan Ataun, ataundar maisu errementaria,
agiriak
aurkeztu ziren. Joan Ataunek zaldi-, mando- eta as- 1551-I-11n, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Eztio- to-ferrak egingo zituen Joan Fernandezentzat, honek
la eskribauaren aurrean Joan Fernandez Arreitzakoa Zestoako errebalean zuen errementerian.
hauspagina aurkeztu zen. Ahalordea eman zion bere
Lan egindako egun bakoitzean 2 erreal kobramorroi Martin Andikanori, Joan Fernandez auzietan
ordezka zezan. Joan Fernandezek Hernaniko biztanle tuko zituen Joan Ataunek, eta mantenua ere emango
batzuk eta beste zenbait pertsona auzitara eraman zi- zion Joan Fernandezek. Hurrengo San Migel eguna
tuen korrejidorearen eta beste epaile batzuen aurrera, arte egingo zuen lan ataundarrak zestoarrarentat.
ondasun batzuei buruz Joan Fernandezek zuen edu- Honek hari egun hartan urrezko 10 dukat aurreratu
kitza hautsi egin ziotelako. Martinek lekukoak aur- zizkion.
keztu eta auziko gainerako izapide guztiak egiteko
Lan-kontratu hartan beste zenbait baldintza ere
ahalmena zuen.
adostu zuten. Bertan lekuko honako hauek izan ziren:
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Fran- Zestoako Domingo Urbieta apaiza eta Joan Elizalde,
tzisko Artiga, Domingo Garratza eta Gaspar Arreitza Oñatiko Joan Gaona eta Azpeitiko Joan Betelu eta
Domingo Arriaran apaiza.
(ikus [XVI. m. (51-I) 15] agiria).
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Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Joan Fernandez Arreitzakoak Azpeitiko parteko Joan
Betelurekin egin zuen kontratua. Urtebetez lan egingo
zuen Joan Fernandezen erreminterian ferrak egiten.
Lan egindako eguneko erreal bat irabaziko zuen, eta
beste egunetan nagusiak mantenua emango zion. Gainera, egingo zuen lanaren kontura 10 dukat aurreratu
zizkion (ikus [XVI. m. (51-V) 9] agiria).
- 1551-VIII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Errezilgo Domingo Araitz eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina.
Errezildarrak hauspoetarako burdineria egiten ikasiko zuen, orduan Joan Fernandezek zuen maisu mazolariarekin, eta hiru hilabetez ikasiko zuen ofizioa.
Joan Fernandezek Domingori lanegun bakoitzeko
erreala ordainduko zion, eta gainera hiru hilabetez
mantenduko zuen eta etxean biziko zen. Joan Fernandezek Domingori dukat bat aurreratu zion, egingo
zuen lanaren kontura. Domingok ez zuen bere lana
utziko, eta lan ez egiteagatik sortutako kalte guztiak
errezildarrak ordainduko zituen.
51. irudia. Errezilgo San Martin elizako erretaula.

Kontratuan lekuko honako zestoar hauek izan ziren:
Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Ibañez Zubiaurrekoa
- 1551-X-4an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirreeta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (51-VIII) 11] agiria).
koa eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspa- 1551-IX-12an, Azpeitian, Martin Perez Eizagi- gina, eta, bestetik, Joan Otxoa Urangakoa azpeitiarra.
rrekoa eskribauaren aurrean Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa eta Azpeitiko Joan Otxoa Urangakoa
Joan Fernandezek obligazio-agiria eman zion Joan
elkartu ziren.
Otxoari, eta bertan konpromisoa hartu zuen Beduako
portuan hurrengo Eguberrietan pisu handiko 150 doJoan Fernandezek Joan Otxoari obligazio-agiria zena ferra emateko. Dozenako 140 marai ordaindu zizeman zion, hurrengo urriaren amaierarako Beduan kion Joan Otxoak. Obligazioan errege-pragmatikan
100 dozena ferra (errege-pragmatikan adierazitako pi- adierazitako pisuko beste 100 dozena ferra ere sartu
sukoak) hornitzeko konpromisoa hartuz. Joan Otxoak ziren, eta Joan Otxoak Joan Fernandezi haien ordainJoan Fernandezi dozena ferra bakoitzeko 130 marai agiria eman zion.
aurrez ordaindu zizkion.
Agirian lekuko honako azpeitiar hauek izan ziren:
Agirian lekuko hauek izan ziren: Aiako Martin San Joan Eizagirre, Joan Otxoa Urangakoa gaztea,
Egia eta Azpeitiko Joan Otxoa Urangakoa gaztea eta eta Pedro Otxoa Urangakoa (ikus [XVI. m. (51-X)
Domingo Uranga (ikus [XVI. m. (51-IX) 9] agiria).
3] agiria).
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- 1551-X-27an, Zestoako errebalean, Esteban
Hargin aita-semeek beren lanagatik 36 dukat koEztiola eskribauaren aurrean Errezilgo Domingo bratuko zituzten abuztuko Andre Mariaren egunean,
Araitz eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa eta etxean atea egitea ere kobratuko zuten, ikertzaihauspagina elkartu ziren.
leek lana balioetsita.
Domingok Joan Fernandezi maileguz 15 erreal
Eraikitako hormak 24 “estado” baino gehiago bahartu zizkion, eta obligazio-agiria eman zion, zorra zituen, gainerako “estado” bakoitzagatik 1,5 dukat
hurrengo azaroko San Martin egunean ordaintzeko kobratuko zuten, eta 24 baino gutxiago bazituen, deskonpromisoa hartuz.
kontatu egingo zieten harginei.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo,
Grazian Ezenarro eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI.
m. (51-X) 16] agiria).

Maria Mantelolak egun hartan 7 dukat aurreratu
zizkien aita-semeei, eta zin egin zuen kontratua bete
egingo zuela.

1.11. Domingo Arretxe-Etxenagusia
hargin-maisuaren kontratu eta agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Domingo Egurtza, Grazian Ezenarro eta Joan Fernandez Arreitzakoa (ikus
[XVI. m. (51-II) 9] agiria).

- 1551-I-24an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Joan
Otegi eta bere fidatzaile Asentzio Igartza zestoarrak,
eta, bestetik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia.
Domingok Joani maileguz 14 erreal eman zizkion, eta
honek hari zorra hurrengo zaldun-inaute egunean ordainduko zion. Joanek konpromisoa hartu zuen Asentzio fidatzailea fidantza hartatik onik ateratzeko.

- 1551-II-15ean, Zestoako harresiz kanpoko Lizarrarats etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua eta Zestoako Joan Arano elkartu ziren. Biek kontratua egin zuten bi urterako, hurrengo Pazko garizumakoan hasita, Domingok Joani hargintzako ofizioa
erakuts ziezaion.

Domingok Joani ordaindutako bi eguneko jornaletik egun batekoa Domingorentzat izango zen, ofizioa
erakusteagatik, eta beste eguneko jornala Joanentzat.
Jornala eguneko 2,5 txanponekoa izango zen. Gainera
- 1551-II-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- otordua emango zion Domingok lanegunetan, baina
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Domingo jaiegunetan ez.
Arretxe-Etxenagusia eta seme Domingo Etxenagusia
Uholdeak edo oztopoak zeudelako lanik egin ezin
(biak ere harginak), eta, bestetik, Maria Mantelola.
Mariak senar Domingo Zugastiren (Goienetxekoaren) bazuten, mantenua besterik ez zion emango Domingok.
ahalordea zuen, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Etxenagusiko soroetan lan egiten zuenean,
otordua eta erreal erdia emango zion Domingok Joani.
egina (ikus [XVI. m. (50-VII) 1] agiria).
Beste zenbait baldintza ere zehaztuta utzi zituzten.
Senar-emazteak Zestoako hiribilduan etxea egiten
Joan Aranok, adinez 25 eta 20 urte bitartekoa zeari ziren, eta aipaturiko aita-seme harginek, harriz eta
karez, 24 “estado” azalerako horma eraikiko zuten. lako, zin egin zuen kontratuak zioena bete egingo zueHorma hegoaldean lehen solairurainokoa izango zen, la. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Bartoloeta ekialdera ongi amaituta utziko zuten. Lanak hurren- me Etxabe alkatea, Antonio Lizarrarats bikarioa eta
Martin Indo gaztea (ikus [XVI. m. (51-II) 12] agiria).
go ekaineko San Joan egunerako amaituko zituzten.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Gregorio Igartza, eta Zestoako Martin Indo eta Pedro Ipintza (ikus
[XVI. m. (51-I) 24] agiria).
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52. irudia. Arroagoiko
Etxenagusia.

- 1551-III-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua eta Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa
bildu ziren. Domingok Joan Fernandezi hormak eraiki
eta hargintza-lanak egin zizkion, eta Joan Fernandezek,
18 dukat ken 2 erreal izan ezik, dena ordaindu zion.

(Frantziako erreinukoa) eta bere emazte Ana Zarautz
agertu ziren.

Obligazio-agiria eman zieten Arroako Domingo
Arretxe-Etxenagusiari eta Joan Perez Areitzagakoari.
Azken bi hauek aipaturiko senar-emazteei eta beren
Joan Gil? Mendiola eta beste hartzekodunei guztira
Beraz, kopuru harena izan ezik, gainerakoaren ordain- maileguz 20 dukat eman zizkieten. Horregatik senaragiria eman zion Domingok Joan Fernandezi. Lekuko zes- emazteek konpromisoa hartu zuten Domingori eta
toar hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, San Joan Amilibia Joan Perezi bost epetan 4na dukat ordaintzeko. Hueta Joan Urbieta (ikus [XVI. m. (51-III) 6] agiria).
rrengo Eguberrietan 4 dukat ordainduko zizkieten, eta
gero urtero beste 4na dukat.
- 1551-IX-13an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arretxe-Etxenagusia eta
Lekuko hauek izan ziren: Joan Zigaran, Joan ZuJoan Perez Areitzagakoa aurkeztu ziren. Lehenago gasti eta Esteban Luberriaga (ikus [XVI. m. (51-IX)
Pierres Arizpek Domingo eta Joan Perez fidatzaileei 18] agiria).
20 dukateko zorra utzita Frantziako erreinura ihes
egin zuen, emaztea eta seme-alabak Arroan utzita 1.12. Joan Perez Areitzagakoaren tratu eta
(ikus [XVI. m. (50-IX) 11] agiria).
agiriak
Domingok eta Joan Perezek hitz eman zioten Pierresi eta segurtatu egin zuten zorra epeka ordaintzen
bazien (urtero 4 dukat) ez zutela preso hartuko (ikus
[XVI. m. (51-IX) 10] agiria).

- 1551-I-17an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren
aurrean Zumaiako Joango Usarraga eta Arroako Joan
Perez Areitzagakoa (Areitzagagoienekoa) aurkeztu
ziren. Joan Perezek bere basoan 30 haritz zituen botatzeko, eta haietatik aterako zituen oholak Joangori
- 1551-IX-13an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola saldu zizkion, Narruondoko porturaino garraiatzeko
eskribauaren aurrean, Arroan bizi ziren Pierres Arizpe konpromisoaz
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Haritz haietatik ohol hauek atera eta prestatuko
zituen Joan Perezek: beso bateko lodieran 13 ohol
ateratako 200 beso luze ohol; beso bateko lodieran
12 ohol ateratako 200 beso luze ohol; beso bateko
lodieran 11 ohol ateratako 200 beso luze ohol; eta
30 haritzek eduki zezaketen gainerakoa, beso bateko
lodieran 17 ohol aterata.

go Goiatzi Arroako Joan Perez Areitzagakoak, Joan
Armendiak, Joan Zugastik eta Martin Usarragak
obligazio-agiria eman zioten. Apirilaren amaierarako
464 dukateko (232 kintal burdinaren balioko) zorra
ordaintzeko konpromisoa hartu zuten.

Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Joan Santxez
Goiazkoa merkataria, Azpeitiko Joan Olazabal eta
Beso bateko lodieran 12 ohol ateratako 200 beso Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” (ikus [XVI. m. (51luzerainoko oholak hurrengo otsailaren amaierarako II) 18] agiria).
emango zizkion prestatuta Joan Perezek Joangori. Beso
bateko lodieran 11 ohol eta 13 ohol ateratako 400 beso
- 1551-VI-2an, Iraetako burdinolen ondoan,
luzerainoko oholak martxoko Andre Mariaren egune- Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren aurrean
rako emango zizkion, eta beso bateko lodieran 17 ohol Arroako hauek agertu ziren: Joan Perez Areitzagakoa,
ateratako oholak Pazko maiatzekoan emango zizkion. Joan Zugasti, Joan Armendia eta Martin Usarraga.
Obligazio-agiria eman zioten Azpeitiko Joan Santxez
Narruondoko portuan neurtuko zituzten oholak, Goiazkoa merkatariari, bere anaia Iñigo Goiatzen biZumaiako beso-luzerako neurriaz. Beso bateko lodie- dez, 232 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal =
ran 15, 12, eta 13 ohol ateratako oholengatik (zaba- 17,5 erreal izanik) maileguz dirutan eman zielako.
lean besoaren bi heren izanik) 13 marai ordainduko
zizkion Joangok Joan Perezi beso luzera bakoitzeko.
Arroakoek zorra hurrengo Eguberrietan ordainGainerako oholengatik (beso bateko lodieran 17 ohol duko zioten, Beduako portu eta errenterian burdinak
ateratakoak) 8 marai ordainduko zizkion beso luzera emanda.
bakoitzeko, oholen zabalera beso erdikoa izanik.
Lekuko honako hauek izan ziren: Iraetako NikoKontratuan lekuko zumaiar hauek izan ziren: Pe- las Martinez Egiakoa jauna, Fernando Amilibia eta
dro Indo, Sebastian Duana eta Anton Garate (ikus Itziarko Santuru Erreten. Agiri honi 1551. urteko data
[XVI. m. (51-I) 20] agiria).
ipini diogu, berak 1550. urtea adierazi arren, Domingo Amilibia eskribauaren agiri hau Esteban Eztiolaren
-1551-II-17an, Ibañarrietan, Zestoako Esteban 1551. urteko agiriekin batera dagoelako (ikus [XVI.
Eztiola eskribauaren aurrean, Azpeitiko Joan Santxez m. (51-VI) 2] agiria).
Goiazkoa merkatariak ordainagiria eman zien Arroako
hauei: Joan Perez Areitzagakoari, Joan Armendiari, 1.13. Maria Perez Arronakoaren tratu eta
Joan Zugastiri eta Martin Usarragari. Hauek Domin- agiriak
go Amilibia eskribauaren aurrean lehenago obligazioagiria eman zioten, eta hango 232 kintal burdinako - 1551-VI-10ean, Aiako San Esteban elizaren ondoan,
zorra ordaindu egin zuten.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako San
Joan Idiakaitz batxilerra eta Aiako alkate Domingo
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Iñigo Goiatz, Ostolatza agertu ziren.
Arroako Joan Zubeltzu eta Azpeitiko Joan Olazabal
(Olazabalazpikoa) (ikus [XVI. m. (51-II) 17] agiria).
San Joanek, Maria Perez Arronakoaren (edo Altzolaraskoa alargunaren) izenean zioenez, Zestoako
Egun berean eta Ibañarrietako bentan, Zestoako Altzolarats jauregiko Urdanetako maizterrak behartu
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Azpeitiko Iñi- egin nahi zituen beren idiekin eta Aiako beste biztan- 84 -
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53. irudia. Arroako
Zugastiberri.

le batzuekin batera Donostiatik Iruñera artilleria garraiatzera.

tuaren alargunak) ahalordea eman zion San Joan
Idiakaitz batxilerrari, Aiako alkatearekin garraiorako
idiez zuten auzian ordezka zezan.

San Joan Idiakaitzek zioenez, ordea, Altzolarats jauregiko Urdanetako maizterrek antzina-antzinatik ohituLekuko hauek izan ziren: Aiako Joan Urdaneta eta
rak, eskubideak eta lehentasunak zituzten, eta ez zeu- Domingo Agineta, eta Zestoako Martin Artazubiaga.
den lan haietara joatera behartuta, edo gastu haiek ordaintzera, semeagatik gurasoa joaten zenean izan ezik.
Idazpen batek dioenez, biharamunean, hilak 11,
San Bernabe egunez, bikarioak idiak Baltzolara itzuSan Joan batxilerrak protesta egin zuen alkatearen liko zituen, berak Baltzolarekin eta artilleriarekin
aurrean, eta eskribauak hura guztia idatziz jaso zuen. joan nahi zuela adieraziz (ikus [XVI. m. (51-VI) 13]
agiria).
Ondoren Aiako Domingo Ostolatza alkateak erantzunean zioenez, Aiako Urdanetako maizterrei eta
- 1551-VI-11n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriAltzolarats jauregikoei ez zien kalterik egin, eta haien bauaren aurrean Altzolarats jauregiko Maria Perez
eskubideak zaindu egin zituen. Bi idi parek joan behar Arronakoa (edo Altzolaraskoa) bere Urdanetako
zuten Donostiara, artilleria Tolosara eraman zezaten, maizterrekin bildu zen. Joan Urdaneta eta Domingo
Gipuzkoako beste biztanleek egingo zutenaren antze- Agineta ziren maizter haietako bi.
ra. Artilleria hura gero Iruñera eramateko zen.
Maria Perezek agindua eman zien maizterrei Aiako
Alkatearen arabera, aspaldiko usadio eta ohiturak alkateak artilleria Iruñera garraiatzera idiekin joan zibete zituen, Altzolarats jauregikoen eskubideak erres- tezen egindako eskea alde batera utz zezaten. Altzopetatuz. Lekuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas larats jauregikoek eta bertako maizterrek eskubidea,
Martinez Egiakoa eta Aiako Nikolas Segurola eskribaua. aspaldi-aspaldiko ohitura eta askatasuna zuten dei
haiei jaramonik ez egiteko. Gerrarako ez bazen, eta
Ondoren, Altzolarats jauregian, Maria Perez Arro- seme ordez aitak, edo aita ordez semeak, joan behar
nakoak (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentzia- ez bazuen, ez zioten deiari erantzun behar. Aipatutako
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Pedrok ikatz haien zati bat Altzolarats jauregiko
burdinolan uztea proposatu zion Maria Perezei, han
“burnin erdira” burdina lortzearren.
Maria Perezek ontzat eman zuen proposamena,
eta baimena eman zion, baina bere eskubideen kalterik gabe. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako San
Joan Idiakaitz batxilerra eta Pedro Iribarrena, eta Zumaiako Pedro Indo (ikus [XVI. m. (51-VI) 15] agiria).
- 1551-VII-29an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Maria Perez
Arronakoa (edo Altzolaraskoa) alarguna agertu zen.
Maria Perezek zioenez, auzia izango zuen erregeerreginekin eta hauen mertzenarioekin Altzolarats jauregiko burdinolari buruzko eskubideez. Horretarako,
gainera, epaile betearazlea izendatuta omen zegoen.
Maria Perezek ahalordea eman zion San Joan
Idiakaitz batxilerrari, auzi haietan ordezka zezan. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta apaiza,
Domingo Aranguren, Pedro Iribarrena eta Pedro Ausoroetxea (ikus [XVI. m. (51-VII) 33] agiria).

54. irudia. Aizarnako eliza.

gerrarako kasuan ere, Altzolarats jauregiko maizterrek Aiakoengandik bereizita joaten ziren, eta ez
Aiakoekin batera.

- 1551-VIII-2an, Aizarnan, Zestoako Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Arronakoa
(San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna) eta Martin Azkue? elkartu ziren.

Martinek Maria Perezi maileguz 10 dukat eman zizUrdanetako maizterrak Aiako alkateak eskatutako
garraiora joaten baziren, Maria Perezek kalte-ordainak kion, eta Maria Perezek zorra hurrengo iraileko San
Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
eskatuko zizkien.
Errekerimendu hartan lekuko hauek izan ziren:
San Joan Idiakaitz batxilerra, Pedro Ausoroetxea eta
Pedro Iribarrena (ikus [XVI. m. (51-VI) 14] agiria).

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Legarda, Simon Legarda eta Gregorio Legarda
(ikus [XVI. m. (51-VIII) 3] agiria).

Egun berean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Ausoroetxea eta Maria Perez Arronakoa (Altzolarats jauregiko alarguna) aurkeztu ziren.
Pedrok Zarauzko jaunaren Aiako Altzolako basoetan
ikatza egina zeukan, eta haiek Mirubiko burdinolara
eramateko Altzolarats jauregiko lur eta bideetatik ibiltzeko baimena eskatu zion.

Egun berean, Aizarnan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Perez Arronakoa (San
Joan Perez Idiakaitz-Lilkoaren alarguna) eta Bizente
Ezenarro azaldu ziren.
Lehenago, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean
Maria Perezek 20 dukateko zorra egin zion Bizenteri.
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Egun hartan, ordea, 20 dukatak ordaindu egin zizkion, eta Maria Aranburu (Domingo Potzuetaren alarguna)
eta Bizentek ordainagiria eman zion Maria Perezi.
azaldu ziren. Maria Aranburuk Maria Otxoari maileguz alabarentzako soinekoa eta oihala hartu zizkion,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Azkue, hau da, 34 errealeko zorra utzi zion.
Domingo Legarda, Simon Legarda eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (51-VIII) 4] agiria).
Alargunak obligazio-agiria eman zion Maria
Otxoari, zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren
- 1551-X-23an, Zestoako Altzolarats jauregian, egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, bertako Maria
Perez Arronakoa (San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Lazaro Aranbulizentziatuaren alarguna) eta Martin Egia olagizona ru, Joan Ipintza eta Gaspar Arreitza (ikus [XVI. m.
elkartu ziren.
(51-III) 4] agiria).
Maria Perezek Martini ordainagiria eman zion,
honek burdinolaren errenta eta ikatza egiteko egurra
ordaindu egin zizkiolako.

- 1551-V-31n, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa eta Martin Legarda agertu ziren. Martinek Maria Otxoari 3 dukat eta 3,75 errealeko zorra ordaindu
zion, eta honek hari ordainagiria eman zion.

Martinek burdinolaren 1552. urteko errenta Pazko
garizumakoan ordaindu beharko zion Maria Perezi,
eta burdinola bera eta bertako erremintak itzuli egin
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olabeharko zizkion Martin Egiak, kontratuaren arabera. zabal medikua, Joan Indo eta Martin Zubiaurre (ikus
Gainera maileguz jasota zeukan dirua ere ordaindu [XVI. m. (51-V) 35] agiria).
egin beharko zion olagizonak.
- 1551-VII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin bauaren aurrean Azpeitiko Joan Goikoetxea eta ZesArtazubiaga eta Aiako Joan Urdaneta eta Domingo toako Maria Otxoa Akertzakoa elkartu ziren.
Agineta (ikus [XVI. m. (51-X) 14] agiria).
Joanek Maria Otxoari 40 kintal igeltsu garraiatuko
zizkion hiribilduko etxeraino, 14 eguneko epean. Ga1.14. Maria Otxoa Akertzakoaren tratu
rraiatutako 2 kintaleko karga bakoitzeko 10 txanpon
eta agiriak
ordainduko zizkion Maria Otxoak. Zestoarrak 2 dukat
- 1551-I-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurreratu zizkion azpeitiarrari, eta gainerakoa igeltsu
aurrean Maria Anton Indo eta Maria Otxoa Akertzakoa guztia garraiatu eta pisatu ondoren ordainduko zion.
bildu ziren. Maria Otxoak Maria Antoni dirutan eta oiLekuko zestoar hauek izan ziren: Andres Akoa?,
haletan maileguz 3 dukat eman zizkion. Maria Antonek
zorra bi epetan ordainduko zion: dukat bat 8 egun ba- San Joan Gerra eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (51VII) 30] agiria).
rru, eta 2 dukat hurrengo Pazko garizumakoan.

- 1551-VIII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko honako hauek izan ziren: San Joan Elgoibar, Pedro Acosta eta Martin Akoa (ikus [XVI. m. bauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa aurkeztu
zen. Ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimen(51-I) 4] agiria).
duko prokuradoreei. Hauek ziren prokuradoreak:
- 1551-III-6an, Zestoako errebalean, Esteban Andres Martinez Aroztegikoa, Fernan Perez ZabaleEztiola eskribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa gikoa, Jeronimo Atxaga, Joan Eldua, Pedro Gartzia
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55. irudia. Arroako
Akertzaberri.

Salzedokoa, Asentzio Zabala eta Pedro Fernandez Batetik, Arroako Fernando Zubeltzu, eta, bestetik,
Laspiurkoa.
Arroako Joan Erementari eta Zumaiako Maria Lopez
Aldamarkoa (Joan Martinez Arteagakoaren alarguHauek ordezkatuko zuten Maria Otxoa, honek zi- na), Pedro Arteaga eta Maria Ortiz Arteagakoa semetuen eta izan zitzakeen auzietan. Lekuko zestoar hauek alaben ordezkari izanik.
izan ziren: Martin Intxaurregi, Martin Artzuriaga eta
Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (51-VIII) 12] agiria).
Bi aldeek auzia izan zuten Arroakolako presaren
altuerari buruz (ikus [XVI. m. (50-VIII) 7] agiria).
- 1551-XI-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joan Olaskoaga eta Joan Fernandez Dorrekoa arbibauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Maria troek emandako epaia bi aldeek onartu zuten. Epaiak
Otxoa Akertzakoa, eta, bestetik, Domingo Arangure- zioena betez, presaren altuera eta bildutako urak lortzen zuen maila markatu behar zituzten.
nen Maria Aranguren alarguna.
Horretarako alde bakoitzak bere ikertzaileak aukeBien artean izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Maria Aranburuk, atera zitzaion 34 errealeko ratu zituen. Fernando Zubeltzuk Domingo Arretxezorra ordaindu egin zion Maria Otxoari. Honek or- Etxenagusia hargin-maisua eta San Joan Usarroa zurgina izendatu zituen. Joan Errementarik eta Maria Lodainagiria eman zion.
pez Aldmarkoak hautaturikoak hauek izan ziren: Joan
Lekuko honako hauek izan ziren: Blas Artazubia- Sorazu eta Kristobal Artzubiaga zurgina.
ga, Martin Artazubiaga semea eta Liliko kapilau BarPresa urez ondo bete ondoren, bere altuera erdian
tolome apaiza (ikus [XVI. m. (51-XI) 10] agiria).
4,5 kanakoa (kana oihalak eta harizko ehunak neurtzekoa izanik) ken zeharka ipinitako hatz batekoa zela
1.15. Joan Errementariren kontratu eta
erabaki zuten. Gero Zubeltzu etxera joan eta sarrerako
agiriak
ate aldean marka egin zuten, eta Arrona etxearen hor- 1551-V-25ean, Arroakolako presan, Esteban man ere bai. Gero beste bi mugarri ere ipini zituzten
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren. Endoia aldera.
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Egin zuten agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro
Joan Amezketari Joan Errementari aita fidatzaileak
Akoa, Bizente Sorazu eta Domingo Bengoetxea (ikus eta Joan Oleak eman zioten obligazio-agiria, presoa
[XVI. m. (51-V) 23] agiria).
aska zezaten. Zorra berez, Joan semearena baino ez
zen. Horregatik Joan Oleak konpromisoa hartu zuen
- 1551-VI-21ean, Zumaian, Joan Arbestain eskri- aita fidantza hartatik onik ateratzeko.
bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako
Joan Olea eta bere aita eta fidatzaile Joan Errementari
Jarraian, Joan Amezketa harakinak ordainagiria
olagizona (Arroakola burdinolaren erdiaren jabea), eman zion Joan Errementariri, lehenago egindako 25
eta, bestetik, Zumaiako Joan Amezketa harakina.
kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako (ikus
[XVI. m. (51-VI) 21] agiria).
Aita-semeek harakinari obligazio-agiria eman zioten, Beduako errenterian edo Narruondoko errente- 1.16. Joan Zigaranen tratu eta agiriak
rian hurrengo Eguberrietan 20 kintal burdina pletina
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
- 1551-III-30ean, Itziarren, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Debako Joan Zigaran eta DoLekuko Joan Atristain eta beste bi zumaiar izan zi- mingo Auntzola debarra elkartu ziren.
ren (ikus [XVI. m. (51-VI) 20] agiria).
Joan Zigaranek Debako Kontzejuaren basoak
Ondoren, leku berean, eskribau eta lekuko berak hartuta zeuzkan, eta Domingo Auntzolak eta beste
hantxe izanik, Joan Errementarik adierazi zuenez, zenbaitek han zuhaitzak moztu eta ikatza egin zuten.
Joan Olea semea Zestoako kartzelan zegoen, bertako Joanek salaketa jarri zuen korrejidorearen aurrean,
Martin Indo merioordeak preso hartuta.
Domingoren eta beren lagunen aurka, eta Martin Indo
merioordeak kartzeleratu egin zituen
Debako Gregorio Ariztondo Laurgaingo jaun
Amezketa batxilerraren fidatzaile zen, Joan Olea beBi aldeek, beren desadostasunak ebazteko, arbitro
zala, eta 20 kintal burdinako zorragatik exekutatu zi- epaileak izendatu eta auzia haien esku uztea erabaki zuten.
tuzten Joan Olearen ondasunak
Joan Zigaranek Debako San Joan Albizuri izendatu zuen

56. irudia. Itziarko
eliza.
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arbitro, eta Domingo Auntzolak Debako Andres Arantza. tik at, Joan Zigaranek 16 dukat eman zizkion egun
Bi arbitroak auzia erabakitzeko ados jartzen ez baziren, hartan Joan Perezi. 14 dukat Debako Andres ArestiDebako Bizente Sorazu izango zen hirugarren arbitroa.
zabal errementariari Joan Perezek (Durangoko Joan
Lopez Galartzakoa eskribauaren aurrean) egindako
Arbitroek 10 eguneko epean emango zuten epaia, zorra ordaintzeko ziren. Beste 2 dukatak Joan Perezek
baina epea luzatzerik izango zuten. Epaia eman arte beretzat hartu zituen. Joan Perezek 15 eguneko epean
kartzelatik kanporatu egingo ziren erruduntzat hartu- itzuliko zizkion Joan Zigarani 16 dukatak.
takoak. Bi aldeek beteko zuten arbitroen epaia. Bestela isuna ordainduko zuen obeditzen ez zuenak.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Oñatiko Joan
Gaona eta Kristobal Aunzarate?, eta Zestoako BarLekuko honako hauek izan ziren: Debako Martin tolome Etxabe alkatea eta Martin Artazubiaga (ikus
Artzuriaga eta Martin Uzkanga, eta Zestoako Martin [XVI. m. (51-IV) 21] agiria).
Indo. Debako Joan Irurek eta seme Pedro Irurek eta
Martin Irurek ere auzian parte hartu nahi zuten, ar- 1551-VII-26an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiobitro Andres Arantza izendatuz. Haiek ere preso zeu- la eskribauaren aurrean Arroako Joan Zugasti eta Deden, basoa moztu zutelako.
bako Joan Zigaran elkartu ziren.
Jarraian, leku berean, Domingo Auntzolak, bere lagunek, Joan Zigaranek, Pedro Irurek, Martin Irurek eta
Domingo Bizkaiak errekerimendua egin zioten Pedro
Zigarani (Joan Zigaranen anaiari), haren aginduz basoan lan eginda preso zeudelako. Pedrok, Joan Zigaran
anaiaren baimenaz zebilela esan zien, baina Joanek salaketa ipini zien korrejimenduan. Kartzelatik atera egin
behar zituen Pedrok, eta auziko gidaritza hartu.

Elkarren artean egun hartara arte biek izandako
tratuen kontuak egin zituzten. Joan Zugastiri 15 kintal burdina pletinako zorra azaldu zitzaion, eta gainerakoaren ordainagiria eman zioten elkarri. Joan
Zugastik obligazio-agiria eman zion Joan Zigarani,
15 kintalak Beduan hurrengo Domu Santu egunean
emateko konpromisoa hartuz.

Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan EtxenaguLekuko Martin Uzkanga eta Antonio Irarrazabal sia, Debako Joan Uzkanga eta Azpeitiko Joan Perez
izan ziren (ikus [XVI. m. (51-III) 17] agiria).
Loiolakoa mazolari nagusia (ikus [XVI. m. (51-VII)
27] agiria).
- 1551-IV-27an, Iraetako olatxoan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
Egun berean, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola esbatetik, Joan Perez Etxeberrikoa (Aramaioko Uribarri kribauaren aurrean Arroako Joan Zugasti eta Debako
parrokian jaiotako errementaria, Durangon bizi zena), Joan Zigaran bildu ziren.
eta, bestetik, Debako Joan Zigaran (Iraetako burdinolako olagizona eta hornitzailea).
Joan Zugastik Joan Zigarani obligazio-agiria eman
zion, Debako herri-basoetan 100 karga ikatz hurrenJoan Perezek maiatzaren hasieratik aurrera 9 hila- go San Migel egunerako egiteko konpromisoa hartuz.
betez lan egingo zuen Joan Zigaranentzat Iraetako ola- Egun hartan Joan Zigaranek ikatzen prezio osoa (2,5
txoan, burdinazko erremintak eta iltzeak eginez. Joan erreal kargako) urrezko koroatan ordaindu zion Joan
Perezek lana uzten bazuen, huts egindako egun bakoi- Zugastiri.
tzeko dukat erdia ordainduko zion Joan Zigarani.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan EtxenaguJoan Perez Etxeberrikoak lan egindako eguneko sia, Debako Joan Uzkanga eta Azpeitiko Joan Perez
Gaztelako erreala eta mantenua irabaziko zituen. Hor- Loiolakoa (ikus [XVI. m. (51-VII) 28] agiria).
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57. irudia. Iraetako
errota.

- 1551-IX-13an, Arroan, Esteban Eztiola eskriEgun eta leku berean, Esteban Eztiola eskribauabauaren aurrean, Debako Joan Zigaran eta Domingo ren aurrean, Joan Zigaran eta Arroako Joan Zugasti
Otaegi (burdinolako ijezle edo tiratzailea) elkartu aurkeztu ziren.
ziren.
Joan Zugastik Beduako errenterian 43 kintal burBiek kontratua egin zuten, Domingok Joan olagi- dina zeuzkan, eta haiek Joan Zigarani saldu zizkion
zonarentzat Iraetako burdinolam urtebetez lan egin (prezioa 1 kintal = 21 erreal izanik). Egun hartan orzezan. Lanaldia hil hartako San Migel egunean hasi daindu zion Joan Zigaranek prezio osoa.
eta 1552. urteko San Migel egunean amaituko zen.
Domingok lanera huts egiten bazuen, Joan Zigaranek
Joan Zugasti arduratuko zen saldutako burdinen
beste tiratzaile bat kontratatu ahal izango zuen Do- saneamenduaz. Lekuko honako hauek izan ziren:
mingoren kontura.
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Beaingo maizter
Fernando Arantza eta Debako Domingo Arantza (ikus
Joan Zigaranek burdinolan landutako kintalenga- [XVI. m. (51-IX) 15] agiria).
tik jornalak ordainduko zizkion Domingori (jornala
1 kintal = 17 erreal izanik). Joan Zigaranek konproEgun berean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
misoa hartu zuen Domingori hurrengo zaldun-inaute aurrean, Debako Joan Zigaran eta Aiako Martin Egia
egunerako 11 kintal burdinatan ordaintzeko.
bildu ziren. Martin Egia Altzolarats jauregiko burdinolako olagizona zen, eta 100 kintal burdinako zorra
Domingo Otaegik bere fidatzaile gisa Debako par- egin zion lehenago Joan Zigarani.
teko Olazabalgoiko Sebastian Lazkano aukeztu zuen.
Honek onartu egin zuen fidatzaile izatea.
Egun hartan, ordea, Martinek ordaindu egin zizkion 100 kintalak Joani, eta honek hari ordainagiria
Kontratuan lekukoetako bi Arroako Joan Zugasti eman zion. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Bartolome Etxabe, Bernal Martinez Odriakoa merioordea,
eta Zestoako Joango Ameznabar izan ziren.
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eta Arroako Esteban Oliden (ikus [XVI. m. (51-IX)
16] agiria).

1.17. Joan Armendiaren obligazio-agiria,
ordainagiria eta ahalordea

Ahalordea eman zieten Zestoako Grazian Ezenarrori, Esteban Eztiola eskribauari eta Joan Ezenarrori. Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei
ere eman zieten ahalordea: Andres Martinez Aroztegikoari, Jeronimo Atxagari, Pedro Salzedori eta Joan
Elduari.

- 1551-III-1ean, Azpeitian, Joan Akemendi eskribauaArroako San Esteban elizako Migel Etxeberriak
ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako Joan
Armendia (Zestoako Bekolako olagizona) eta bere fi- eta Martin Ibarrolak 17 dukateko zorra (bakoitzak 8,5
datzaile eta suhi Joan Aizarnazabal, eta, bestetik, Az- dukatekoa) egin zioten lehenago Zestoako Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa zenari, eta haiek kobratzeko auzian
peitiko Iñigo Goiatz.
ahalordea zutenek ordezkatuko zituzten hasieran aiIñigok Joan Armendiari maileguz 100 kintal patutako hartzekodunak.
burdina pletinaren balioa (1 kintal = 17,5 erreal izaLekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz banik) eman zion, eta Joan Armendiak zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko txilerra, Kristobal Olaskoaga eta Martin Artazubiaga
zion, burdinak Beduako portuan emanda. Burdinak (ikus [XVI. m. (51-V) 26] agiria).
Bekolako edo inguruko burdinoletan landuak izango ziren.
1.18. Fernando Olazabal medikuaren

agiriak

Joan Armendiak konpromisoa hartu zuen bere fidatzaile eta suhi Joan Aizarnazabal fidantza hartatik - 1551-I-16an, Zestoako errebalean, Esteban Eztioonik ateratzeko.
la eskribauaren aurren hauek azaldu ziren: Zestoako
Fernando Olazabal medikua eta Getariako Maria DoObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro mingez Berrasokoa (Joan Zurbanoren alarguna).
Zelaieta eta Joan Ortiz Urkizukoa (ikus [XVI. m. (51III) 1] agiria).
1538-VII-8an egindako obligazio-agiriaren bidez
6 dukat zor zizkion Maria Domingezek Fernandori,
- 1551-III-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eta ordaindu zizkiolako ordainagiria eman zion. Gaibauaren aurrean Arroako Frantzisko Arrazola eta Joan nerako elkarren arteko tratuen kontuak ere egin zituzArmendia agertu ziren. Frantziskok Joani ordainagi- ten. Lekuko Pedro Acosta, Gaspar Arreitza eta olazaria eman zion, Frantzisko Joanen alaba Maria Armen- baldar bat izan ziren (ikus [XVI. m. (51-I) 19] agiria).
diarekin ezkondu zenean agindutako 24 dukat, ohe,
arropa eta abar eman egin zizkiolako.
- 1551-III-12n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta AiLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez zarnako Domingo Aranguren bildu ziren. Aranguren
Olazabalgoa, Joan Urbieta eta Pedro Ipintza (ikus baserriaren aurreko urteko errentagatik Domingok
[XVI. m. (51-III) 3] agiria).
Fernandori 4,5 dukat eman zizkion, eta honek hari
ordainagiria eman zion. Gainerako zorrek indarrean
- 1551-V-24an, Zestoako errebalean, Esteban jarraitu zuten.
Eztiola eskribauen aurrean, arroar hauek elkartu ziren: Joan Armendia, Joan Domingez Areitzagakoa,
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan FerJoan Igarategi, Joan Igartza eta Esteban Oliden (Ar- nandez Olazabalgoa, Joan Indo eta Joan Urbieta (ikus
bekoa).
[XVI. m. (51-III) 8] agiria).
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58. irudia. Aizarnako
Aranguren.

- 1551-VIII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriSenar-emazteek obligazio-agiria eman zioten Joan
bauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Do- Fernandezi, eta konpromisoa hartu zuten Zabaletatik
mingo Amilibia eskribaua aurkeztu ziren.
hiribilduko etxe atariraino harri biguna ekartzeko. Pazko maiatzekorako garraiatuko zioten harria, “estado”
Fernandok Domingori ordainagiria eman zion, zo- bakoitzagatik 2,75 erreal kobratuz. Etxeko hormetarretan zeuzkan 2 dukatak ordaindu egin zizkiolako. rako kareorea egiteko zen harria, eta harri gehiago
Zor harengatik bahituta zegoen zilarrezko katilua ere ekartzen bazuten, ekarri ahala kobratuko zuten.
itzuli zion. Zestoako Andres Perez Lilikoaren aurrean
bere burua behartu egin zuen medikuak zor harengaHiribilduko etxe hartan bizi zen Joan Fernandez
tik ezer gehiago ez eskatzera.
Olazabalgoa, bere emazte, aita eta senideekin.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza,
Gregoriok eta emazteak ordainduko zituzten bere
Andres Perez Lilikoa eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa eginkizunak ez egiteagatik Joan Fernandezi sortzen
(ikus [XVI. m. (51-VIII) 22] agiria).
zitzaizkion kalteak.

1.19. Joan Fernandez Olazabalgoaren
tratu eta agiriak

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Pedro Arretxe apaiz lizentziatua, Pedro Akoa eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (51-I) 31] agiria).

- 1551-I-31n, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean zestoar hauek agertu ziren: batetik, Gregorio Elizalde eta emazte Maria Etorra, eta,
bestetik, Joan Fernandez Olazabalgoa. Bi aldeek egun
hartara arte elkarrekin izandako tratuen kontuak egin
zituzten. Senar-emazteei Joan Fernandezi ordaintzeko
9 dukateko zorra geratu zitzaien. Domenja Aizarnari
senar-emazteek etxera harria garraiatzea ere kontuan
hartu zuten.

- 1551-III-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Fernandez Olazabalgoa mediku
zirujaua eta Arroako Migel Etxeberria aurkeztu ziren.
Migelek Debako Gregorio Ariztondo zauritu egin
zuen, eta korrejidoreak kondenatu egin zuen medikugastuak ordaintzera. Joan Fernandezek sendatu zuen,
eta zaurituarentzat sendagaiak ekarri eta prestatu ere
egin zituen.
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59. irudia.
Deba parteko
Olazabalgoikoa.

Migel Etxeberriak, Domingo Arretxe-Etxenagusia
hargin-maisuaren bidez, dena ordaindu zion medikuari, eta honek ordainagiria eman zion, lekuko zestoar
hauek izanik: Frantzisko Artiga, San Joan Amilibia
eta Joan Urbieta (ikus [XVI. m. (51-III) 7] agiria).

Jarraian, Kontzejuko Blas Artazubiaga fiel-errejidoreak bere kexaren berri eman zion Bartolome Etxabe alkateari, karobi inguruko hariztian eta oteetan
kalteak sor zitezkeelako (ikus [XVI. m. (51-VI) 17]
agiria).

- 1551-VI-15ean, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Joan Fernandez Olazabalgoa, eta, bestetik, Bartolome Etxabe alkatea.

- 1551-IX-8an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa agertu zen, emazte Maria Gartzia Lasaokoaren
ordezkari ere izanik. Asteasuko Iñigo kinkila-saltzailearekin egun hartara arte izandako tratuen kontuak
Domingo Arretxe-Etxenagusia Enekosauztegiko ka- egin zituzten, eta Joan Fernandezek Iñigori ordainarobian karea egiten ari zen Joan Fernandezentzat, bere giria eman zion.
etxea eta baratzeko hormak eraikitzeko. Alkateak debekatu egin zion karea egitea eta horretarako otea moztea.
Lekuko hauek izan ziren: Andres Aranburu, Martin Legarda eta Domingo Legarda (ikus [XVI. m. (51Joan Fernandezek zioenez, betiko ohituraren ara- IX) 6] agiria).
bera ari zen karea egiten, eta prest zegoen sortzen zituen kalte guztiak ordaintzeko. Alkateak fidatzailea
- 1551-IX-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieta fidantza eskatu zizkion. Azkenean, gainera, karo- bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: Azpeitiko Joan
biaren zuloa lurrez beteta utzi beharko zuen.
Fernandez Olazabalgoa eta herri bereko Martin Landeta zurgin-maisua.
Joan Fernandez Olazabalgoak fidatzaile gisa Domingo Garratza aurkeztu zuen, eta zilarrezko ontzia
Biek kontratua egin zuten, Zestoako hiribilduan
gordailuan utzi zuten. Ondoren alkateak baimena eman San Joan Etorrak (Joan Fernandezen suhiak) eta
zien karea egiteko. Lekuko hauek izan ziren: San Joan emazteak zeukaten orubean Martinek etxe berriaren
Idiakaitz batxilerra, Joan Olazabal eta Joan Indo.
zurgintza-lanak egin zitzan.
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Martinek ongi landutako zutabe eta habeak (aizkoraz landuak) kareorez hartzeko moduan, beren
sakonune eta kanalekin prestatuko zituen. Eskailerak, solairuak, tarteko solairuak, gelak, leihoak, etab.
aginduta bezala egin eta ipiniko zituen Martin Landetak. Dena kabilaz ongi elkartuta utziko zuen, eta teilatua ere, teilaz eta gaineko harriz hornitu eta amaituta
utziko zuen.
Joan Fernandezen kontura izango ziren teilak, iltzeak eta zurak, eta zurak eta latak basotik garraiatzea. Gainerako lan guztiak Martinek egingo zituen.
Lanak amaitutakoan, bi aldeek izendaturiko adituek balioetsiko zituzten. Martin Landetak egun hartan 12 dukat kobratu zituen. Basoan ilbeheran moztutako zurak garraiatu eta Martin lanean hasten zenean,
beste 12 dukat kobratuko zituen, eta gainerakoa lanak
amaitu eta balioetsitakoan.
Joan Fernandez Olazabalgoa azpeitiarrak 2 ohe
utziko zizkien Martini eta bere ofizialei, beren lanaldian lo egin zezaten.
60. irudia. Zestoako Arretxe.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa medikua eta Martin Lizarrarats, eta
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia (ikus [XVI.
Joan Fernandezek Domingori egun hartan 12 dukat
m. (51-IX) 25] agiria).
emango zizkion, eta gainerakoa lanak amaitutakoan.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Fernandez
- 1551-IX-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Olazabalgoa medikua eta Martin Lizarrarats, eta Azbauaren aurrean, hauek elkartu ziren: Azpeitiko Joan peitiko Martin Landeta (ikus [XVI. m. (51-IX) 26]
Fernandez Olazabalgoa eta Arroako Domingo Arre- agiria).
txe-Etxenagusia hargin-maisua.

1.20. Martin Lizarrarats, Maria Perez
Joan Fernandezek eta Domingok kontratua egin zu- Lizarraraskoa eta Ana Lizarraratsen
ten, honek haren suhi San Joan Etorrak Zestoako hi- agiriak

ribilduan zuen orubean etxe berriaren hormak eraiki
zitzan. Hormak harri eta karez egingo zituen, frontalak - 1551-IX-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
bertan finkatzeko moduan eta adieraziko zioten bezala. aurrean Martin Lizarrarats merkatari zestoarra aurkeztu
zen. Ahalordea eman zion Tolosako Martin Berasibiari,
Hormen barrualdea entokatu egingo zuen, eta al- Bilbon bizi zen Joan Corton ingelesari 150 dukat kobra
tueraz 10 besokoak eta lodieraz 2,5 arrabetekoak ziezazkion. Korritu-letra edo zedularen bidez izandako
izango ziren. Lanak Domu Santu egunerako amaituko 200 dukateko zorraren azken zatia zen hura. Zedula Sezituen Domingok, eta adituek balioetsiko zituzten.
villan zebilen Ricardo Arel jaunarena zen.
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Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Joan Legarda, Gabriel Artzubiaga eta Martin Akoa (ikus [XVI.
m. (51-IX) 5] agiria).

tako burdinak hornitzea. Gainerakoa Domingo Berridiren kontu izango zen.

Martinek Domingori egun hartan 12 dukat aurre- 1551-IX-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ratu zizkion, eta Eguberrietan beste 12 ordainduko
bauaren bidez Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak zizkion. Gainerakoa etxea amaitu eta lanak baliotesi(Martin Lizarraratsen alargunak) ahalordea eman takoan ordainduko zion. Maiatzerako amaituko zuen
zion Martin Lizarrarats semeari.
Domingok etxea.
Maria Perezen alaba Ana Lizarrarats hil egin zen, eta
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan
ama oinordeko bakarra zenez, ezkondu zenean dotean Sorazu bikarioa, eta Zestoako Grazian Ezenarro eta
emandako 200 dukatak Domingo Arrona zenaren ondo- Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m. (51-X) 5] agiria).
rengoei kobratzen saiatuko zen Martin Lizarrarats semea.
- 1551-X-31n, Zestoako errebalean, Esteban EztioBestalde, Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak 100 la eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
dukat zor zizkioten Maria Perezi, San Joan Amilibiak 15 Azpeitiko Frantzisko Ibañez Garagartzakoa, eta, beskintal burdina eta Gartzia Agirrek ere zorra egin zion.
tetik, Zestoako Martin Lizarrarats.
Martin Lizarrarats semea arduratuko zen haiek denak
Frantziskok Martini obligazio-agiria eman zion,
amarentzat kobratzeaz eta behar zenean auzitara jotzeaz. hurrengo Eguberrietan 100.000 marai ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Haietako 90.078 marai MarLekuko hauek izan ziren: Bartolome Buztinaga tinek Frantziskoren izenean Luis Sosteni? eta Cosme
apaiza, Joan Legarda eta San Joan Elgoibar (ikus Marteliri ordaindu zizkien Domingo Lizarraratsen
bankuan.
[XVI. m. (51-IX) 27] agiria).
Frantzisko Ibañez bi zedularen bidez behartuta ze- 1551-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Zestoako Martin Lizarrarats eta goen kopuru hura Vitires? Ruiz jaunari ordaintzera.
Beste 9.922 maraiak, ferietan 90.078 maraiak trukatu
Arroako Domingo Berridi zurgina aurkeztu ziren.
eta birtrukatuta interesengatik sortutako gastuak ziDomingok Martini Oribiako etxe zaharraren on- ren.
doan, etxe berri handixeagoa eraikiko zion, Martinek
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Altzolaadierazitako lekuan. Domingok egingo zituen ateak,
leihoak, eskailerak, gelak, gapirioak, zurezko zoruak, rats eta Azpeitiko Lope Zabaleta eta Domingo Garaio
etab. Zura basoan landuko zuen, ilbeheran botata, eta (ikus [XVI. m. (51-X) 21] agiria).
etxean behar bezala elkartuko zituen piezak, etxea
eraikiz, iltze luzeak, kabilak, etab. erabiliz.
- 1551-X-31n, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Frantzisko Ibañez
Alde bakoitzak bere ikertzailea izendatuko zuen, Garagartzakoa eta Zestoako Martin Lizarrarats elkareta hauek Domingoren lana balioetsi egingo zuten. Bi tu ziren.
ikertzaileak ados ez bazeuden, hirugarrena hautatuko
zuten lan horretarako.
Martinek Portugalgo Oporto ondoko Matoshinosen, Domingo Martinezen Santa Maria de la Paz? kaMartinen kontura izango zen ilbeheran botatako rabelan 6 kutxa burdineriaz eta aihotzez beteta zeuzzura garraiatzea, lata, teila, iltzeak eta ate eta leihoe- kan. Haien jabea, ordea, benetan Frantzisko Ibañez
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61. irudia.
Aizarnazabalgo
Amilibiak.

azpeitiarra zen, eta Martinek ahalordea eta eskubiJoan Perez Lilikoaren aita Joan Perez Idiakaitzdeak eman zizkion, 6 kutxa haiek bereganatu eta nahi Lilikoa izan zen, eta amona Domenja Lili zena. Ana
bezala erabil zitzan.
Lizarraratsek ordainagiria eman zien Joan Perez Lilikoa oinordekoari eta aipatutako bere arbasoei. Ana
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Altzola- Lizarraratsen ama Maria Otxoaren ohe osoa eta kutxa
rats eta beste bat, eta Azpeitiko Lope Zabaleta (ikus Domenja Lilik gordailuan eduki zituen. Gero Maria
Perez Baltzolakoaren etxean egon ziren, eta azkenik
[XVI. m. (51-X) 22] agiria).
Pedro Altzolaratsen etxean.
- 1551-IX-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriPedro Altzolaratsen eskutik eman zizkion Joan
bauaren bidez San Joan Amilibiak ordainagiria eman
zion Zestoako Maria Perez Lizarraraskoari (Blas La- Perez Lilikoak ohea eta kutxa, eta Anak ez zizkion
saoren alargunari). San Joan Zestoako hiribilduko berriz eskatuko; ezta Anaren Jakobo Lizarrarats
orubean hormak eraikitzen ari zen Maria Perezentzat, anaiak ere.
eta honek San Joani, bere lanagatik, 12 dukat eman zizkion. Lehendik ere beste 12 dukat odainduak zizkion
Ana Lizarraratsek zin egin zuen ordainagiriak
San Joani arrazoi beragatik.
zioena bete egingo zuela. Lekuko hauek izan ziren:
Joanes Ibañeta apaiza, Domingo Garratza eta Anton
Ondorioz, San Joan Amilibia harginak ordainagi- Olazabal (ikus [XVI. m. (51-X) 12] agiria).
ria eman zion Maria Perezi, lekuko hauek izanik: Joan
Ereño, Martin Artazubiaga eta Joan Indo (ikus [XVI. 1.21. Maria Akertza adingabearen agiriak
m. (51-IX) 30] agiria).
- 1551-V-1ean, Azpeitian, Martin Gartzia Oñatz- 1551-X-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Loiolakoaren etxean, Bartolome Loiola eskribauaren
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Men- aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Errezilgo Joan
diolako Domingo Etorraren emazte Ana Lizarrarats Loidi (Loidiazpikoa baserriaren jabea), eta, beste(senarraren ahalordeaz), eta, bestetik, Joan Perez tik, Martin Gartzia Oñatz-Loiolakoa (Zestoako MaLilikoa.
ria Akertzaren tutore eta kudeatzailea). Hain zuzen
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Maria Akertza Zestoako Esteban Akertza zenaren eta
Lekuko honako azpeitiar hauek izan ziren: AsenMarina Usoa Loiolaren alaba adingabea zen.
tzio Urkitza eskribaua, Joan Martinez Olaberrietakoa
eta Domingo Arregi (ikus [XVI. m. (51-V) 1] agiria).
Martin Gartziak, Maria Akertzaren izenean, 100
dukat (zilarrezko errealetan) eman zizkion Joan Loi- 1551-VI-9an, Zestoako zubi alderako portalean,
diri, eta honek konpromisoa hartu zuen Mariari (edo Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Marondorengoei) betiko eta urtero 5 dukateko errenta edo tin Gartzia Loiolakoa aurkeztu zen. Martin Gartzia,
zentsua (% 5ekoa) ordaintzeko. Lehen ordainketa hain zuzen, Zestoako Esteban Akertza zenaren eta
1552-V-1ean egingo zion.
Azpeitiko Marina Usoa Loiolaren alaba Maria Akertza adingabearen tutore eta kudeatzaile zen.
Joan Loidik hipotekatu egin zituen Errezilgo Loidiazpikoa etxea, bere soro, harizti, gaztainadi, ganadu
Martin Gartziari eta Maria Akertzari Zestoako
eta ondasun guztiekin, Joanek edo bere ondorengoek alkatearen aurrean auzia ipini zien Martin Perez ArMariari edo honen ondorengoei, zentsu edo errenta tzubiagakoa zestoarrak, eta Martin Gartziak ahalorordain ziezaieten.
dea eman zien Pedro Akoa eta Grazian Ezenarro zestoarrei, auzian ordezka zitzaten.
Joan Loidik edo ondorengoek Maria Akertzari
(edo ondorengoei) 100 dukat ordainduta zentsu hura
Ahalorde-agirian lekukoetako bi Blas Artazubiaga
baliogabetu eta zorpetutako ondasunak aske utzi ahal eta Ramos Arregi zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m.
izango zituzten.
(51-VI) 12] agiria).
Joan Loidik, edo ondorengoek, hiru urtez jarraian
Maria Akertzari, edo ondorengoei, delako zentsua
edo errenta ordainduko ez balie, hipotekaturiko ondasunak konfiskatu eta Mariak (edo ondorengoek) beretzat hartuko lituzke.

- 1551-X-9an, Azpeitian, Martin Gartzia Loiolakoaren etxean, Bartolome Loiola eskribauaren aurrean Martin Gartzia Loiolakoa agertu zen. Martin
Gartzia, hain zuzen, Zestoako Esteban Akertza zenaren eta Marina Uso Loiolaren Maria Akertza alaba
adingabearen tutore eta kudeatzaile zen, Frantzisko
Joan Loidik, edo ondorengoek, hipotekaturiko Perez Idiakaizkoa eskribauak idatzitako agiriaren araondasunak saltzen bazituzten, zentsu edo errenta bera.
eta guzti salduko ziren, eta 9 egun lehenago Maria
Akertzari (edo honen tutoreari edo ondorengoei) beEsteban Akertzak, bizi zenean, urtero 6.000 marri emango zioten, prezio berean erosteko lehentasuna raiko errenta zeukan zentsua sortu zuen, Errenteriako
izan zezan.
Joan Perez Gabirikoari eta emazteari, Pedro Santxez
Benesakoaren bidez, 224 dukat emanda. Joanes AkorJoan Loidik bere fidatzailetzat errezildar hauek da zen Joan Perez Gabirikoaren eta emaztearen fidaaurkeztu zituen: Martin Ibarguen (Ibarguen baserria- tzailea.
ren jabea), Migel Zabala (Zabala baserriaren jabea)
eta Joanes Ibarbia hargina (Ibarbia baserriaren jabea).
Errenteriako Martin Gabiria eskribauaren aurrean
Aipatutako hirurek onartu zuten Joan Loidiren fida- sortu zuten zentsu hura, eta Esteban Akertza hil ontzaile izatea.
doren, Maria Akertza adingabea zen zentsuaren jabea.
Joan Loidik konpromisoa hartu zuen bere hiru fidatzaileak fidantza hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.

Egun hartan, ordea, Joan Perez Gabirikoak eta emazteak zentsu hura bereskuratu eta baliogabetu egin nahi
izan zuten. Horretarako Azpeitiko Martin Martinez Atxa-
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62. irudia. Loiolako
dorretxea.

rangoa batxilerraren bidez Martin Gartziari 224 dukat Akertzaren alargun eta Maria Akertzaren ama Marina Loiolaren bigarren senarra), eta Azpeitiko Martin
eta errentako 36 dukat ordaindu zizkioten.
Gartzia Loiolakoa.
Beraz, Esteban Akertzak sortutako zentsua balioHain zuzen egun hartan Joan Martinez Gangabetuta geratu zen. Lekuko hauek izan ziren: Domingo Altzaga apaiza, Domingo Oianguren eta Felipe boakoak Zestoako alkate Bartolome Etxaberi eskea
egin zion. Gipuzkoako korrejidore Pedro Mercadok
Perez doktorea (ikus [XVI. m. (51-X) 10] agiria).
Maria Akertza adingabearen tutore eta kudeatzaile
Martin Gartzia Loiolakoa izendatu zuen. Hala ere,
1.21.1. Martin Akertza eta Andres Martinez
Martin Gartziak, Joan Martinezen iritziz, ez zituen
Malleakoa auzitan Maria Akertzaren
Maria Akertzaren ondasunak egoki kudeatu, eta galetutoretzagatik
ra handia sortuko zitzaion adingabeari.
- 1551-IX-22an, Zestoako alkatearen aurrean (eta GiBeraz, Zestoako alkateak tutore eta kudeatzaile
puzkoako korrejidore eta lizentziatu Joan Vargasen
aurrean) auzia zuten bi aldek, Esteban Akertza merka- egokia izendatu behar zuen, Martin Gartzia Loiotari zestoarrak 1547an testamentua egin gabe hil ze- lakoak ondasunen inbentarioa eta zegozkion ornean utzitako 3 urteko alaba bakarraren tutoretzari eta dainketak egin ondoren.
ondasunen kudeaketari buruz.
Bartolome Etxabe alkateak bere epaia eman zuen,
Alde bat Zestoako eta Arroako hauek osatzen zu- eta Martin Gartzia Loiolakoa tutoretzatik kendu egin
ten: Martin Akertzak (Esteban Akertzaren lehengusu zuen. Zestoako alkateak bere gain hartu zuen Maria
propioak), Katalina Akertzak (Pedro Akoaren emaz- Akertza adingabeari tutore eta kudeatzailea izendateak), Maria Otxoa Akertzakoa alargunak eta Ana tzeko ardura. Tutore berriak bere fidatzaileak aurkeztu beharko zituen.
Akertza serorak.
- 1551-IX-26an, Bartolome Etxabek Maria AkerBeste aldea osatzen zutenak hauek ziren: Zumaiako Andres Martinez Malleakoa (Esteban tzaren tutore eta kudeatzaile Zumaiako Andres Mar- 99 -
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tutore izatea ama Marina Loiolari zegokion. Marina, ordea, 25 urte bete gabea zen, eta Francisco
Castilla korrejidoreak Beltran Loiola izendatu zuen
tutore. Hau hil zenean, Pedro Mercado korrejidoreak Martin Gartzia Loiolakoa anaia izendatu zuen
tutore.
Marina Loiola, ondoren, Andres Martinez Malleakoarekin ezkondu zen, baina ezkontza-kontratuko
baldintza bat Maria Akertza alabatxoaren tutore Andres Martinez Malleakoa aitaordea izatea omen zen.
Esteban aitak Maria txikiari urrezko 16.000 dukat
baino gehiago utzi omen zizkion ondasunetan.
Martin Akertzaren aldeak zioenez, beste baldintza
bat Maria Akertza (bere adinera heltzen zenean) Andres Martinezen semearekin ezkontzea omen zen.

63. irudia. Zumaiako udaletxea.

Zestoako Bartolome Etxabe alkateak eta Andres
Martinezen aldeak hura dena isilpean egin omen zuten, horretarako ahalmenik izan gabe. Beraz, korrejidoreak Martin Akertza izendatu behar zuen tutore,
senide hurbilena zelako.

1.21.3. Auziaren jarraipena eta korrejidorearen
tinez Malleakoa merkataria (Marina Loiola alarguna- epaia
ren bigarren senarra) izendatu zuen. Izendapen haren
berri Joan Igartzari, Marina Loiolari eta Martin Gar- Andres Martinez Malleakoaren aldeak zioenez, Zestoako alkatearen epaia egokia zen. Andres, hain zutzia Loiolakoari eman zitzaien.
zen, Maria Akertza baino aberatsagoa zen. Harreman
Andres Martinez Malleakoak zin egin zuen bere handiak zituen merkataritzan, hainbat lekutan. Ezaeginkizuna zintzo eta egoki beteko zuela, eta bere fi- guna zen Espainian eta Espainiatik kanpo, eta Maria
adingabearen ondasunak denbora gutxian gora egingo
datzaileak aurkeztu zituen.
zuten. Andres Martinezek itsasontziak eta ordezkariak zituen bere merkatal sarean.
1.21.2. Auziaren jarraipena korrejidorearen
aurrean
Esteban Akertza zenak utzitako ondasun gehie- 1551-X-4an, Gipuzkoako korrejidorearen aurrean, nak Indietan eta Andaluzian omen zeuden, eta han
Arroako Martin Akertzaren aldeak, Joan Eldua proku- Andresek ordezkariak zituen.
radorearen bidez, eskea aurkeztu zuen Andres Martinez
Andres Martinezen aldeak zioenez, Martin AkerMalleakoaren eta Martin Gartzia Loiolakoaren aurka.
tzak ez zekien irakurtzen, eta bere ondasun gutxi baEsteban Akertza Andaluzia aldean hil zen testa- tzuk baino ez zituen kudeatu. Beraz, ez zuen gaitasumenturik egin gabe, eta Maria Akertza alabatxoaren nik Mariaren tutore izateko.
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Joan Elduak, Martin Akertzaren aldearen izenean, beren ondasun guztiekin, eta Zestoan eta Errezilen
bere aldeko arrazoiak azaldu zituen. Martin Akertza- zituzten gainerako ondasunak.
ren senide omen ziren Blas Artazubiagak eta Domingo Gaintzak, adibidez, ba omen zuten Mariaren ondaSan Joan Idiakaitzek eta emazteak (edo hauen onsunak kudeatzeko gaitasunik.
dorengoek) Maria Akertzari (edo ondorengoei) 140
dukat ordaintzen bazizkieten, zentsua indargabetuta
Hurrengo urtean, auziaren jarraipenean, 1552-VII- eta zorpetutako ondasunak aske geratuko ziren
8an, Tolosan, Joan Vargas korrejidoreak epaia eman
zuen. Bi tutore izango zituen Maria Akertza adingaSan Joan Idiakaitzek (edo ondorengoek) hiru urtez
beak. Alde batetik Martin Akertza, hain zuzen Maria jarraian zentsua ordaintzen ez bazuen, hipotekaturiko
Akertzak Gipuzkoan zituen onibar eta ganaduak ku- ondasunak konfiskatu egingo ziren. Mariarentzat (edo
deatuko zituen. Beste tutorea Andres Martinez Ma- ondorengoentzat) izango ziren edo exekutatu egingo zilleakoa izango zen, eta Mariaren ondasun higigarri, tuzten.
diru, txanpon eta eskubideak kudeatuko zituen, Esteban Akertzak Gipuzkoan eta Gipuzkoatik kanpo utziSan Joan Idiakaitzek (edo ondorengoek) aipatutako guztiak.
tako ondasunak saldu nahi bazituen, 9 egun lehenago
Mariari (edo ondorengoei) jakinaraziko zion, prezio
Tutoreek zin egingo zuten eta fidatzaileak aur- berean erosteko lehentasuna izan zezan. Saldutako
keztuko zituzten. Maria Akertza zeukan Joan Marti- ondasunak beti izango zuen zentsua edo errenta ornez Ganboakoak, edo beste edonork, 6 eguneko epean daindu beharra.
korrejidore aurrera ekarriko zuten, honek esandako
monasteriora sar zezaten.
San Joan Idiakaitzek eta Katalina Etxeberria emazteak, Maria Akertzak eta honen tutore Martin Gartzia
Alde bakoitzak bere auzi-gastuak ordainduko zi- Oñatz-Loiolakoak, ontzat hartu zuten zentsu-agiriak
tuen (ikus [XVI. m. (51-IX) 23] agiria).
zioena.
1.21.4. Maria Akertzak San Joan Idiakaitzi eta
emazteari ezarritako zentsua

San Joan Idiakaitzek eta emazteak beren fidatzailetzat Joan Lizasoeta aurkeztu zuten, eta honek onartu
egin zuen fidatzaile izatea. San Joanek eta emazteak
- 1551-VI-23an, Aizarnako Etxeberri baserrian, Az- konpromisoa hartu zuten Joan Lizasoeta fidantza harpeitiko Bartolome Loiola eskribauaren aurrean, hauek tatik onik ateratzeko.
elkartu ziren: batetik, San Joan Idiakaitz batxilerra eta
emazte Katalina Etxeberria (Aizarnako Etxeberri baKatalina Etxeberriak, emakume ezkondua zelako,
serriaren jabeak), eta, bestetik, Maria Akertza adinga- zin egin zuen zentsu-agiriak zioena bete egingo zuela.
bea (Zestoako Esteban Akertza merkatari zenaren eta
Marina Usoa Loiolaren alaba).
Lekuko honako hauek izan ziren: Azpeitiko Joan
Martinez Artsuagakoa eskribaua, Aizarnan zebilen JoaMaria Akertzak San Joan Idiakaitzi eta emazteari nes Lekunberri maisu kanpaigilea1 eta Aizarnako Do140 dukat eman zizkien, eta hauek konpromisoa har- mingo Arizmendi (ikus [XVI. m. (51-VI) 23] agiria).
tu zuten Maria Akertzari (edo ondorengoei) betiko
eta urtero Pazko maiatzekoan 7 dukateko zentsu edo 1.22. Martin Landetaren tratu eta agiriak
errenta (% 5ekoa) ordaintzeko. Horretarako hipotekatu egin zituzten Errezilgo partean Antxiturbian erai- - 1551-I-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
kitzen ari ziren baserria eta bertan eraikita zegoena, aurrean, hauek elkartu ziren: batetik Azpeitiko Martin
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- Joan Arano eta emaztearen etxean 32 dukateko balioa zuen egindako lanak, besteak beste, ohol
guztiak zerratu eta ipintzeagatik. Gainera 30 erreal
emango zizkioten Esteban Eztiolari, Joan Aranoren
etxe aldera egindako lanengatik.
- Ana Aisoro alargunak, bere etxean, lehen solairuan barne, egin zizkioten zurgintza-lanengatik 42
dukat eta 7 erreal ordaindu beharko zituen.
- Katalina Idiakaitzen eta alaben etxeko lanengatik 43 dukat eta 5 erreal ordainduko zizkieten Joan
Ibañez Zubiaurrekoari eta Pedro Egañari; baita zurak
altxatzeko erabilitako lokarriaren prezioa ere.
- Kristiana Agaramonten eta senar Grazian Etorraetxearen etxean zur eta oholetan, aizkoraz eta zerraz egindako lanek 24 dukat balio zuten.
- Esteban Artiga eta Maria Artsuagaren etxean
egindako lanek 43 dukat balio zuten, eta Martin Landetari ordainduko zizkioten.
64. irudia. Azpeitiko Landeta aldea Erlotik.

Balioespenaren berri hiru ikertzaileek Zestoan
urtarrilaren 27an eman zuten. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Indo, Pedro Ipintza eta Joan Ipintza.

Landeta zurgin-maisua eta Zestoako Joan Ibañez ZuEgun berean Esteban Eztiola eskribauak balioesbiaurrekoa eta Pedro Egaña zurgin-maisua, eta, bestetik, Joan Arano, Grazian Zuube, Ana Aisoro alarguna, penen berri eman zien zestoar hauei: Joan Ibañez
Grazian Etorraetxea, Esteban Artiga, Maria Mantelo- Zubiaurrekoa, Grazia Arbestain, Ana Aisoro, Maria
Mantelola, Kristiana Agaramont eta Maria Artsuagala, Maria Artsuaga eta Grazia Arbestain.
ri. Lekuko Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta
Martin Landetak, Joan Ibañez Zubiaurrekoak eta Zestoako Martin Artazubiaga izan ziren. Garbi ikusPedro Egañak Zestoako hiribilduan eraikitako etxeen ten da 1549. urtean Zestoako hiribildua erre ondoren
zurgintza-lanak egin zizkieten aipatutako etxe-jabeei. zestoarrek bertako etxeak berreraikitzen lan handia
Lan haiek balioesteko Martin Landetaren aldeak Az- egin zutela (ikus [XVI. m. (51-I) 23] agiria).
peitiko Martin Sagastizabal zurgin-maisua izendatu
- 1551-V-3an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiozuen, eta jabeen aldeak Errezilgo Joan Zabala zurginmaisua. Bi ikertzaile haiek gero balioespenean ados la eskribauaren aurrean Azpeitiko Martin Landeta
zurgin-maisua agertu zen.
jarri ez zirelako, hirugarrena hautatu zuten.
Martinek Zestoako hiribilduan etxeak berreraikiIkertzaileek, zin egin ondoren, etxe bakoitzean
egindako lanak ikertu eta beren balioespenaren berri tzen eta horretarako basoan zurak prestazen lanak
egin zizkien zestoar hauei: Esteban Artigari eta emazeman zuten:
- 102 -

(1551)

te Maria Artsuagari, Kristiana Agaramonti, Ana Aisorori, Joan Aranori eta emazteari.

batetik, Arroako Joan Domingo Areitzagakoaren Grazia Egaña alarguna, eta, bestetik, Zumaiako Katalina Perez Indanetakoa. Graziak Katalinari 200 dukat
Hauek egin zizkioten zorrak kobratzeko, Martin zor zizkion, eta egun hartan 95 dukat eman zizkion
Landetak ahalordea eman zien Zestoako Joan Ibañez Martin Sorarteren bidez. Katalinak haien ordainagiria
eman zion Graziari.
Zubiaurrekoari eta Grazian Ezenarrori.
Lekuko hauek izan ziren: Frantzisko Zumaia (GraLekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Domingo Badiola zurgina, eta Zestoako Joan Zuube zapataria eta zia Egañaren semea), Frantzisko Narruondo, eta Joan
Martin Artazubiaga (Migel Artazubiagaren semea) Lopez Zabielgoa? (ikus [XVI. m. (51-II) 15] agiria).
(ikus [XVI. m. (51-V) 5] agiria).
- 1551-IV-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1551-XII-28an, Zestoako errebalean, Esteban bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Ana AiEztiola eskribauaren bidez Azpeitiko Martin Landeta soro alarguna, hiribilduan etxea zuena, eta, bestetik,
zurgin-maisuak ahalordea eman zion Zestoako Joan Ana Amezketa. Alargunak Ana Amezketa maizterrari etxea errentan eman zion, kale aldera sukaldariaIbañez Zubiaurrekoari.
rentzat gela eginez eta eskailerapean mandarrarentzat
Martin Zestoako hiribilduan hainbat lan egina zen, ukuilua edukiz.
eta Joanek, ikertzaileak ipinita, lan haiek balioetsi
Errenta aldia 2 urterako izango zen, hurrengo
egingo zituen. Gero, hura guztia Martinentzat kobratuko zuen. Lekuko Joan Indo eta Pedro Zubiaurre maiatzaren hasieratik aurrera. Urtero 6 errealeko
zestoarrak eta Debako Joan Olazabal izan ziren (ikus errenta ordainduko zuen Ana Amezketak. Hala ere,
Ana Amezketak lehendik Ana Aisorori 6 dukat mai[XVI. m. (51-XII) 13] agiria).
leguz emanak zeuzkan, eta Ana Amezketak errenta
handik deskontatu ahal izango zuen.
1.23. Grazia Egañaren eta Ana Aisororen

agiriak

Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako
Joan Ereño, Martin Otxoa Artazubiagakoa eta Joan
Ipintza, eta Debako Olanon maizter zegoen Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (51-IV) 11] agiria).

- 1551-II-16an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako Joan
Domingo Areitzagakoaren Grazia Egaña alarguna,
eta, bestetik, Debako Martin Sorarte, Elorriagakoa.
- 1551-IV-20an, Zestoako errebalean, Esteban
Graziaren semea Martinen alabarekin ezkondu zenean, Martinek 135 dukateko dotea agindu zuen, eta Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Ana Aisoro
haren zati bat (95 dukat eta 4 errealekoa) ordaindu alarguna eta Saustitza Portukoa azaldu ziren.
zion Graziari.
Anak Saustitzari obligazio-agiria eman zion, maiOndorioz, Graziak 95 dukat eta 4 errealen or- leguz 4 dukat hartu zizkiolako. Urtebeteko epean
dainagiria eman zion Martini, lekuko hauek izanik: ordainduko zion zorra. Horrez gain lehendik beste 6
Zumaiako Frantzisko Zumaia eta Frantzisko Na- dukat maileguz emanak zizkion Saustitzak Anari, eta
rruondo, eta Mutrikuko Joan Lopez Zabielgoa? (ikus beste 7 erreal ere bai, Artiga etxearen errentagatik.
[XVI. m. (51-II) 14] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Urbieta,
Egun hartan bertan, 1551-II-16an, Zumaian, Joan San Joan Elgoibar eta Martin Otxoa Artazubiagakoa
Arbestain eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: (ikus [XVI. m. (51-IV) 18] agiria).
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65. irudia. Aizarnako
Ausoro.

- 1551-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zuten. Horiez gain, ardi-aziendako 19 buru ere eman
bauaren aurrean Zestoako Ana Aisoro eta Saustitza zizkioten (6 dukat eta 6 txanpon balio zutenak, hain
Portukoa elkartu ziren.
zuzen). Guztira 45 dukat eta 6 txanpon balio zuten
abereek, eta maizterrak 22,5 dukat eta 3 txanpon orLehenago Sauztitzak Anari dirua maileguz emana daindu beharko zituen.
zion, baina egun hartan beste 2 dukat eman zizkion, eta
2 dukat haien obligazio-agiria eman zion Ana Aisorok, 2
Martin Aizpuruak ongi zaindu eta haziko zituen
urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekuko behi eta ardiak. Haren erruz izaten ziren kalteak berak
zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Pedro Ipintza eta ordaindu beharko zituen. Ganaduak hipotekatuta geMartin Ernataritz (ikus [XVI. m. (51-X) 20] agiria).
ratu ziren ama-semeei zor osoa ordaindu arte.

1.24. Martin Zubiaurreren tratu eta
agiriak

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo
Amilibia hargina, Pedro Ipintza eta Joan Arano (ikus
[XVI. m. (51-I) 8] agiria).

- 1551-I-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
- 1551-VI-3an, Zestoako Gurutzeagan, Esteaurrean zestoar hauek azaldu ziren: batetik, Martin
Zubiaurre eta ama Domenja Akoabarrena (Akoako ban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Zubiaurre
Enparandi baserriaren jabeak), eta, bestetik, Martin (Akoabarrenekoa) eta Joan Ameznabar (Etorrazpiko
maizterra) elkartu ziren. Martinek Joani 26 dukateko
Aizpurua (Enparandiko maizterra).
balioko idi parea erosi zion, bere akats guztiekin, eta
Lehenago ama-semeek Martin Aizpurua maizterrari 13 dukat zorretan utzi zizkion.
Enparandi errentan eman zioten, eta honek bertako ganaZor hura hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konduak erdi bana hazi behar zituen. Ganaduen erdia Martin
promisoaz, obligazio-agiria eman zion Martinek Joani.
Aizpuruak etekin eta ugalketetatik ordainduko zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolome Etxabe
Domenjak eta Martin Zubiaurrek maizterrari behi- alkatea, Fernando Olazabal medikua eta Pedro Ipintza
aziendako 11 buru eman zizkioten. 39 dukat balio (ikus [XVI. m. (51-VI) 4] agiria).
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- 1551-II-12an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik Arroako Joan Zugasti, Joan Perez Areitzagakoa, Martin Usarraga eta Joan Armendia, eta, bestetik, Azpeitiko Frantzisko Uranga merkataria.

Joan Zugastik zioenez, bere taldeak Joan Perez Iruñekoari eta Frantzisko Narruondori 200 kintal burdina pletina zor zizkien, eta haiek eman zituzten orduan
zordunek. Aipatutako bi hartzekodunek ordainagiria
eman zioten Joan Zugastiri.

Lekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako Pedro
Frantziskok beste lauei 200 kintal burdina eman
zizkien: 100 kintal Beduako errenterian, 50 Ori- Dorrekoa, eta Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa
barkoan eta 50 Arrazubikoan. Ordainetan arroarrek eta Migel Otxoa Beduakoa.
4.150 erreal ordainduko zizkioten hurrengo ekainaren
Leku berean, jarraian, Joan Zugastik zioenez,
amaierarako.
ordaindu berri zituzten 200 kintal burdinaren obliObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- gazio-agirian bazen baldintza bat, eta han adieraztoako Fernando Amilibia eta San Joan Elgoibar se- ten zenez, kintal burdinak 500 marai baino gehiago
mea, eta Debako Martin Arandio (ikus [XVI. m. (51- balio bazuen, 500etik gorakoa bi aldeek erdi bana
kobratuko zuten.
II) 6] agiria).

1.25. Joan Zugastiren tratu eta agiriak

Joan Perez Iruñekoak eta Frantzisko Narruondok
kintaleko 18 erreal (1 erreal = 34 marai izanik) or- 1551-V-24an, Beduako etxe berrian, Zestoako par- dainduko zien merkataria eskatu zuten, eta Joan Zutean, Zumaiako Joan Arbestain eskribauaren aurrean gastik Azpeitiko Asentzio Gorriaran merkataria aurhauek agertu ziren: batetik, Zumaiako Joan Perez Iru- keztu zien.
ñekoa eta Frantzisko Narruondo, eta, bestetik, Arroako
Asentziok kintal bakoitzagatik zilarrezko 18 erreal
Joan Zugasti. Arroarrak beste hauek ere ordezkatzen
zituen: Arroako Joan Armendia eta Joan Perez Arei- (edo 612 marai) eman zizkien. Beraz, 500 marai baino
tzagakoa (Areitzagagoienekoa), eta Itziarko Santuru 112 marai gehiago kintaleko. Guztira, 200 kintalengatik zilarrezko 3.600 erreal ordaindu zituen Asentziok.
Erreten eta Martin Usarraga.

66. irudia. Narruondo.
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Ondoren, leku berean, Joan Zugastik zioenez kinErrenta aldiaren hasieran Joanek baserria erreteila
tal bakoitzeko 18 erreal ordaindu zituen Asentziok, eginda emango zion Graziani, baina handik aurrera
eta 11.200 marai eskatu zituen (112 x 200 = 22.400/2 erreteila Grazianek egingo zuen, Joanek teilak, il= 11.200 marai) Joanek, kintaleko 500 marai baino tzeak eta latak emanda.
gehiago ordaindu zituelako.
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Joan Zugastik Zestoako Martin Perez Artzubia- Bartolome Etxabe alkatea, Martin Itziar eta Joan Otagakoa aurkeztu zuen bere fidatzailetzat. Gainera kon- lora (ikus [XVI. m. (51-VI) 24] agiria).
promisoa hartu zuen fidatzailea fidantza hartatik onik
ateratzeko.
- 1551-VII-6an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Zumaiako
Lekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako Pedro Antonio Oikia (Martin Diaz Mirubikoaren eta Marta
Dorrekoa, Arroako Bizente Sorazu eta Zestoako Migel Ganboaren oinordeko unibertsala), eta Arroako Joan
Otxoa Beduakoa (ikus [XVI. m. (51-V) 13] agiria).
Zugazti. Egun hartara arte elkarren artean izandako tratu eta kontuak egin zituzten, eta elkarri or- 1551-VI-24an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- dainagiria eman zioten.
biaga eskribauaren aurrean, arroar hauek agertu ziren:
Batetik, Joan Zugasti, Arroako Artzabal baserriaren
Lekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako Joan
jabea, eta, bestetik, Grazian Otalora maizterra.
Fernandez Arbestaingoa eta Tomas Arriola, eta Debako Joan Diaz Antsorregikoa (ikus [XVI. m. (51Joanek Graziani Artzabal baserria errentan 10 urte- VII) 5] agiria).
rako eman zion. Errenta aldia 1552. urteko San Miguel
egunean hasiko zen, eta 1562ko San Migel egunean 1.26. Pedro Altzolarats, Martin Arano eta
emango zitzaion amaiera. Artzabal baserria bere Domingo Nafarmendiren agiriak
ohiko lur, soro eta gainerako ondasunekin eman zion,
eta, horrez gain, Joan Zugastik egindako gaztainadi - 1551-I-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
eta sagasti berriak ere errentan eman zizkion.
aurrean, Azpeitiko Pedro Artsuagak obligazio-agiria
eman zion Zestoako Pedro Altzolarats merkatariari.
Grazianek Joani urtero errenta gisa 5,5 dukat Zenbait salgai emateko konpromisoa hartu zuen azemango zizkion. Lehen ordainketa 1553. urteko San peitiarrak (ikus [XVI. m. (51-I) 25] agiria).
Migel egunean egingo zion. Eguberri bezperan 2 kapoi ere emango zizkion. Gaztainak eta sagarrak nola
- 1551-VIII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribanatu ere erabaki zuten.
bauaren aurrean Zestoako Domingo Baltzola eta Pedro Altzolarats elkartu ziren.
Errenta aldiko lehen urtean bi aldeek beren behi,
ahuntz eta ardiak baserrian ipiniko zituzten, maizteDomingori bere aita Joan Martinez Baltzolakoak
rrak erdi bana, eta behar bezala zainduta, haz zitzan. hezitako idi parea, bere akats guztiekin, 18 dukatean
Grazianek urtero 2 txerri ekarri ahal izango zituen ba- erosi zion, eta zor hura Pedro Altzolaratsek ordainserrira, Joanek parterik izan gabe.
duko zion Domingori, hurrengo urtarrilaren amaierarako.
Grazianek sagastiak urtero aitzurtu eta bi urtez behin simaurtu egingo zituen. Soroetako hesi eta itxituObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Krisrak ere egoera onean mantenduko zituen. Baserriari tobal Erretzabal, Martin Acosta harakina eta Jakobo
zegozkion zergak Joan Zugastiren kontu izango ziren. Gesalaga (ikus [XVI. m. (51-VIII) 21] agiria).
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- 1551-IV-8an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Aizarnako Martin Arano eta emazte Maria Perez Potzuetakoa, eta, bestetik, Azpeitiko Joan Arralde.
Senar-emazteek 10 dukat zor zizkioten Joan Arralderi, eta obligazio-agiria eman zioten, zorra hurrengo
abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Perezek, emakume ezkondua
zelako, zin egin zuen agirian agindutakoa bete egingo
zuela.
Lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Joan Perez Altunakoa, Diego Urruzuno eta Joan Badiola.
Aipaturiko hiru hartzekodunek Pierresi eta
Arroan hantxe zegoen emazteari eskaintza egin
zieten. Pierres Arizpek Arroara etortzerik izango zuen, eta ez zuten atxilotuko. Zorrak epeka
ordaintzeko hartzekodunekin tratuak eta agiriak
egiteko lau eguneko epea izango zuen. Bi aldeak
ados jartzen ez baziren, beste lau eguneko epearen
barruan Pierres “Frantziako erreinura” joan ahal
izango zen.

67. irudia. Arroagoiko eliza.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Bernal
Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Indo, Martinez Odriakoa, eta Zestoako Joan Ezenarro eta
Martin Akertza, Pedro Otalora eta Joan Etxenagusia Martin Indo (ikus [XVI. m. (51-VIII) 16] agiria).
(ikus [XVI. m. (51-IV) 8] agiria).
- 1551-VII-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1551-VIII-17an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Elgoibauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Azpei- barko Domingo Nafarmendi bere fidatzaile Arroako
tiko Asentzio Igartza, eta, bestetik, Zestoako Andres Joan Martinez Baltzolakoarekin, eta, bestetik, ZesAranburu eta Martin Arano.
toako Arben maizter zegoen Migel Uhegun.
Asentziok bi zestoarrei 4 dukat ordaindu zizkien
Maria Urbietaren sagastitik sagarra eramateagatik, baina gero Maria Urbietak demanda ipini zion
Asentzio Igartzari sagarra eraman zuelako. Asentziok errekerimendua egin zien Andresi eta Martini
Maria Urbietari 4 dukatak eta auzi-gastuak ordain
ziezazkioten. Martin Aranok zioenez, 4 dukatak
Andres Aranburuk jaso zituen, eta hark ordaindu
behar zuen. Andresek errekerimendua entzun zuela
aitortu zuen.

Domingok Migeli idi parea, bere akats guztiekin,
19 dukatean erosi zion, eta Domingok bi epetan ordainduko zion zorra: 12 dukat uztailaren 12an, eta
gainerakoa hurrengo Eguberrietan.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Indo
eta Joan Fernandez Olazabalgoa, Arroako Domingo
Arretxe-Etxenagusia, eta Elgoibarko Martin Andikano (Joan Fernandez Arreitzakoaren morroia) (ikus
[XVI. m. (51-VII) 6] agiria).
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- 1551-VII-12an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik, Zestoako Arbe baserriko Migel Uhegun maizterra, eta, bestetik, Elgoibarko Domingo Nafarmendi
eta Zestoako Joan Baltzola fidatzailea.
Lehenago Domingok Migeli 19 dukateko zorra
egin zion, eta haietako 12 ordaindu zizkion Domingok Joan fidatzailearen eskutik. Beste 7 dukatak zorretan geratu ziren.

dukateko errenta edo zerga (% 7,1ekoa) ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Zentsu harekin zorpetuta geratu ziren Areitzaga baserria eta bere sagastiak, soroak,
gaztainadiak, hariztiak, belardiak, etab.
Joan Perez Areitzagakoak, edo bere oinordekoek,
zentsua berreskuratu eta ezabatu ahal izango zuten, Iñigo Goiatzi edo bere ondorengoei 116 dukat ordainduta.

Joan Perez Areitzagakoak, edo bere ondorengoek,
Iñigo Goiatzi edo ondorengoei hiru urtez jarraian 8,25
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Domingo dukateko zentsua ordaintzen ez bazioten, Joan Perezi
Ezenarro mazolari-burua (Domingo Ezenarro zena- edo ondorengoari ondasunak konfiskatu egingo zizren semea), Martin Artazubiaga eta Martin Andikano kioten.
(ikus [XVI. m. (51-VII) 22] agiria).
Joan Perez Areitzagakoak edo ondorengoek zentsupeko ondasunak saldu nahi bazituzten, Iñigo
1.27. Iñigo Goiatz, Joan Etxenagusia eta
Goiatzek edo ondorengoek 9 eguneko epea izango
Katalina Errezustaren agiriak
zuten lehentasunez erosteko.
- 1551-IX-19an, Arroan, Azpeitiko Martin Perez EiLekuko hauek izan ziren: Joan Zigaran, Dominzagirrekoa eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren:
batetik Arroako Joan Perez Areitzagakoa, eta, beste- go Otaegi, Bernal Martinez Odriakoa eta Frantzisko
Iraeta (ikus [XVI. m. (51-IX) 20] agiria).
tik, Azpeitiko Iñigo Goiatz.
Egun berean, Arroan, Azpeitiko Martin Perez EiIñigo Goiatzek 116 dukat Joan Perez Areitzagakoari emanda, betiko zentsua ezarri zion Joan Pe- zagirrekoa eskribauaren aurrean, Arroako Joan Zurez Areitzagakoari, urtero, 1552-IX-19tik hasita, 8,25 gasti eta Azpeitiko Iñigo Goiatz aurkeztu ziren.

68. irudia. Areitzaga
Zelaikoa.
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Iñigo Goiatzek Joan Zugastiri 116 dukat eman ziz- 1551-IX-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikion, eta betiko zentsua sortu zuen. Joan Zugastik (edo bauaren aurrean Arroako Joan Etxenagusia azaldu
oinordeko eta ondorengoek) urtero eta betiko irailaren zen. Ahalordea eman zien bere aita Domingo Arretxe19an 8,25 dukateko zentsua edo errenta (% 7,11koa) Etxenagusiari eta anaia Domingo Arretxeri.
ordainduko zion Iñigo Goiatzi (edo ondorengoari).
Ahalordea zutenak Joani egin zikzioten zorrak koZentsu hartan Joan Zugastik bere ondasun hauek bratzen saiatuko ziren, eta, behar izanez gero, auzitara
zorpetu zituen: Arroako Zugasti baserria bere soro, jotzeko ahalmena zuten; baita desadostasunak arbitro
sagasti, gaztainadi, harizti, belardi, larre eta ondasu- epaileen esku uzteko ere. Domingo aita-semeek Joan
nekin; baita Arroako Erretzabal? baserria ere, bere Etxenagusiak besteri egindako zorrak ordaintzeko
ondasun guztiekin.
ahalmena ere bazuten.
Joan Zugastik Iñigo Goiatzi 8,25 dukateko lehen
Agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan
ordainketa 1552-IX-19an egingo zion.
Oliden eta Grazian Leizaola, eta Zestoako Kristobal
Erretzabal (ikus [XVI. m. (51-IX) 33] agiria).
Joan Zugastik edo ondorengoek zentsua baliogabetu ahal izango zuten, Iñigo Goiatzi (edo ondoren- 1551-XI-25ean, Zestoako errebalean, Esteban
goei) 116 dukat emanda. Kopuru hori ordainduta, zor- Eztiola eskribauaren aurrean Katalina Errezusta
petutako ondasunak aske geratuko ziren.
(Martin Intxaurregiren emaztea) eta Maria Errezusta
ahizpa agertu ziren.
Joan Zugastik bere fidatzaile gisa Debako Joan Zigaran aurkeztu zuen. Biek hartu zuten zentsuko agiEgun hartan tratua egin zuten bi ahizpek Errezilriak zioena betetzeko konpromisoa.
go Joan Zabala zurgin-maisuarekin, Zestoako hiribilduan zuten orubean etxea eraiki zezan. Orubea KataJoan Zugastik, halaber, konpromisoa hartu zuen linarena zen, seniparteagatik zegokiolako.
Joan Zigaran fidantza hartatik onik eta kalterik gabe
ateratzeko.
Mariak etxea eraikitzeko (teilak erosteko eta abarretarako) 12 dukat agindu zituen. Etxean, hain zuzen,
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Martin Intxaurregi eta Katalina Errezusta beren famiAltzolarats, Azpeitiko Bernal Martinez Odriakoa eta liarekin bizi ziren, eta Maria Errezusta ere bai, alaba
Frantzisko Igartza, eta Debako Domingo Otaegi (ikus Grazia eta familiarekin.
[XVI. m. (51-IX) 21] agiria).
Bi familiek gastuen ordainketak egiteko eta etxean
- 1551-IX-13an, Arroan, Esteban Eztiola eskri- bizitzeko gainerako baldintzak zehaztu zituzten.
bauaren aurrean bertako Joan Etxenagusia eta MarAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
tin Ibarrola elkartu ziren. Joanek Martini hezitako idi
parea saldu zion, bere akats guztiekin, eta Martinek Lizarrarats, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Joan LeJoani obligazio-agiria eman zion, zorretan utzitako garda (ikus [XVI. m. (51-XI) 21] agiria).
9 dukat hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko
konpromisoaz.
- 1551-XI-29an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: baLekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Sorazu bika- tetik, Katalina Errezusta (Martin Intxaurregiren emazrioa, Joan Martinez Usarragakoa eta Joan Zugasti, eta tea), Maria Errezusta ahizpa eta Martin Lizarrarats,
Zestoako hargin bat (ikus [XVI. m. (51-IX) 11] agiria). eta, bestetik, Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua.
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Joan Zabala zurgin-maisuak lan guztiak hurrengo
martxoaren amaierarako eginda edukiko zituen. Orduan alde bakoitzak ikertzaile bana izendatuta, lanak
balioetsi egingo zituzten, eta, behar izanez gero, hirugarren ikertzailea izendatuko zuten.
Martin Lizarraratsek 38 dukat emango zizkion
Joan Zabalari: 10 dukat orduantxe, beste 10 dukat
hurrengo Urteberri-egunean, eta beste 18 dukat lanak
amaitu eta balioetsitakoan.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Legarda eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (51-XI) 23] agiria).
Biharamunean, azaroaren 30ean, Zestoan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Katalina Errezustaren
senar Martin Intxaurregi agertu zen.

69. irudia. Errezilgo Borondegiko armarria.

Martinek zioenez, bezperan Katalina Errezustak
eta Maria Errezustak kontratua egin zuten Joan Zabala zurgin-maisuarekin, etxe berria eraiki zezan. Martin Intxaurregik hitzez eman zion emazteari baimena,
baina kontratuak zioenaz jabetuta, osorik onetsi eta
berretsi zuen.

Bi aldeek kontratua egin zuten, eta Joanek ZesLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domintoako hiribilduan etxea eraikiko zien Katalinari eta
Mariari, haien guraso izandako Pedro Santxez Erre- go Amilibia eskribaua, Domingo Garratza eta Martin
zustakoaren eta emaztearen etxearen orubean. Orubea Gabiria (ikus [XVI. m. (51-XI) 24] agiria).
orduan Katalinarena zen.

1.28. Martin Artazubiaga, Maria
Etxe berria bi soliarukoa eta bi eskailerakoa izan- Artazubiaga, Martin Indo eta Maria
go zen, eta Joanek teilaz estaliko zuen. Orubea be- Anton Indoren agiriak

zain luzea izango zen etxea, bere dolarearekin. Zutabe eta habe onak izango zituen, bere sarrera eta - 1551-XII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaualeihoekin. Gapirioak ere behar bezala ipiniko zituen ren aurrean Martin Artzubiaga zestoarra aurkeztu zen.
Joan Zabalak.
Ahalordea eman zien honako hauei: Antonio Lizarrarats bikarioari, Domingo Urbieta apaizari, Frantzisko
Behar zuen zura basoan hurrengo ilbeheran zuhai- Artigari eta korrejimenduko Andres Martinez Aroztetzak moztuta lortuko zuen, eta haren garraioa Katali- gikoa, Joan Eldua eta Jeronimo Atxaga prokuradoreei.
naren aldeak egingo zuen. Teilatuko latak, teilak eta
iltzeak ere Katalinaren aldeak emango zizkion Joani.
Kontratu bidez Martin Artzubiagak urtebetez ofiDomenja Aizarnaren etxearen ondoan nola eraiki eta zioan lan egin zuen Joan Zuube zapatariarentzat, eta
beste zenbait gai ere zehaztu zituzten kontratuan.
honek zorretan utzi zizkion 18 errealeko soinekoa,
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70. irudia. Akoako
Zuubegoiena edo
Zubigoena.

Agiri honek 1551. urtekoa dela badio ere, 1550.
dukat bat eta beste zenbait gauza. Ahalordea zutenek
gauza haiek guztiak Martinentzat kobratzen saiatuko urtekoa delakoan gaude, alkate Bartolome Etxabe
agertzen delako.
ziren. Auzitara jotzeko ahalmena ere bazuten.
- 1551-VII-31n, Zestoako errebalean, Ariztondo
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Ipintza, Joan
Ipintza eta Joan Oliden. Ahalorde hau, nahiz eta ber- etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
tan 1551. urtekoa dela ipini, 1550. urtekoa izango da, bildu ziren: Blas Artazubiaga, Maria Ibañez Mendahurrengo agirian alkate Bartolome Etxabe agertzen rokoa eta Maria Artazubiaga alaba.
delako (ikus [XVI. m. (51-XII) 16] agiria).
Alabak zioenez, moja sartzekoa zen Azpeitiko koOndoren Martin Artzubiagak Zestoako alkate Bar- mentuan, eta hara dotea eramango zuen. Maria Artatolome Etxaberi esan zionez, 14 urte baino gehiago zubiagak zioenez, gurasoek berarekin gastuak egin
eta 25 urte baino gutxiago zituelako, auzitarako zain- zituzten irakurtzen eta idazten ikas zezan, eta elizkitzailea behar zuen, eta horretarako Frantzisko Artiga zunetan treba zedin.
proposatu zuen. Frantziskok zin egin zuen kargu hura
Maria alabak zioenez, urrezko 200 florineko senizintzo eta leial beteko zuela, eta fidatzaile Pedro Akoa
partea zegokion, eta haiek jasoz gero, gainerako onzestoarra aurkeztu zuen.
dasunen oinordeko eta jabe gurasoak izendatu zituen,
Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Gaintza, Zestoako errebaleko Ariztondo etxea eta ondasunak
Antonio Lizarrarats bikarioa eta Pedro Arretxe apaiz osorik manten zitezen. Gainera, gurasoek Mariaren
anai-arrebei ere senipartea ordaindu behar zieten.
lizentziatua.
Diruak, jantziak, ohea, arreoa, kutxa, 10 dukat balio
Ondoren Bartolome Etxabe alkateak, bere aginpi- zuen katilua, etab. eraman zituen Mariak.
dea erabiliz, Martinen auzietarako zaintzaile eta adMaria Artazubiagak zioenez, 25 urte betetzeko 2
ministratzaile Frantzisko Artiga izendatu zuen. Ahalordea eman zion auzietan Martinen alde behar bezala hilabete falta zituen, eta zin egin zuen agiri hartan
agindutako guztia bete egingo zuela.
egin zezan (ikus [XVI. m. (51-XII) 17] agiria).
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joanes
Garratza apaiza, Pedro Akoa eta Frantzisko Artzubiaga, eta Zumaiako Joan Mendaro apaiza eta Mateo Urkiola (ikus [XVI. m. (51-VII) 35] agiria).

Areitzaga (merioordea), Joan Ipintza eta Joan Pagino
(ikus [XVI. m. (51-V) 31] agiria).

- 1551-XII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, dirudienez Martin Artzubiagak ahalordea
- 1551-VI-1ean, Zestoako Gurutzeagan, Esteban eman zion Martin Indori, honek Joan Etxaberi zenbait
Eztiola eskribauaren aurrean Joanes Ibañeta apaiza zor kobra ziezaion (ikus [XVI. m. (51-XII) 2] agiria).
eta Maria Anton Indo alarguna elkartu ziren.

1.29. Martin Egia, Pedro Esnal eta Joan
Maria Antonek Joanesi lehenago egindako 6 duka- Perez Etxeberrikoaren agiriak

teko zorra ordaindu zion, eta Joanesek ordainagiria
eman zion.
- 1551-I-2an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren
aurrean Marta Ibañez Ganboakoa (Martin Diaz MiruLekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Ola- bikoaren alarguna) eta Aiako Martin Egia (Altzolarats
zabal medikua, Martin Artazubiaga eta Pedro Ipintza jauregiko burdinolako olagizona) elkartu ziren. Martin
(ikus [XVI. m. (51-VI) 1] agiria).
Egiak Martarekin eta senar zenarekin egindako tratuen
kontuak egin eta aiarrak zor osoa ordaindu zion.
- 1551-V-30ean, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Martin Indo
Ondorioz, Martak ordainagiria eman zion Martin
eta Arroako Joan Olea (Errementarikoa) elkartu ziren. Egiari. Lekuko hauek izan ziren: Domingo Agote,
Joan Blas Orio apaiza eta Pedro Indo (ikus [XVI. m.
Elkarren arteko tratuen kontuak egin zituzten, eta (51-I) 3] agiria).
Martinek Joani emandako otorduengatik, arroarrak
20 errealeko zorra egin zion. Joanek zorra 20 eguneko
- 1551-I-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriepean ordainduko zion Martini.
bauaren aurrean Arroako Joan Larretxe (Larretxebekoa) eta Pedro Esnal agertu ziren. Pedro, Joanen alaba
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Maria Larretxerekin ezkondu zen aurreko urtean (ikus

71. irudia. Arroako
Larretxeberri.
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[XVI. m. (50-VII) 11] agiria). Domingo Amilibia eskribauak idatzi zuen ezkontza-kontratua.
Egun hartan Pedrok dote gisa agindutako diru-kopuruaren zati bat, 40 dukatekoa, ordaindu egin zion
emaztearen aita Joan Larretxeri, eta honek hari 40
dukaten ordainagiria eman zion.

San Joan Elgoibar semea aurkeztu zen. Ana Ibañeta
ama zenbait urte lehenago hila zen, eta San Joan Elgoibar aita 2 hilabete inguru lehenago.
San Joan semeak 14 urte baino gehiago eta 25 baino gutxiago zituelako, zaintzaile-administratzailea
behar zuen, aitari egin zizkioten zorrak kobratzeko
eta aitaren zorrak ordaintzeko.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Olazabalgoa, San Joan Egaña? eta Domingo Baltzola
Zaintzaile izan zedin, Maria Joanez Ibañetakoa
(ikus [XVI. m. (51-I) 12] agiria).
izeba ezkongabea aurkeztu zuen. Alkateak galdetuta,
Maria Joanezek baietz erantzun zion. Zin egin zuen
- 1551-I-13an, Durangoko merindadeko kartzela kargu hura zintzo eta ongi beteko zuela. Fidatzaile Peaurrean (Gurutzeaga errebalean), bertako Joan Lopez dro Altzolarats izendatu zuten izeba-ilobek.
Galartzakoa eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik, Aramaioko Uribarri parrokian jaiotako Joan PeLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilirez Etxeberrikoa errementaria (Durangon bizi zena), eta, bia, Fernando Amilibia eta Pedro Akoa.
bestetik, Debako Andres Arestizabal maisu errementaria.
Ondoren alkateak, bere aginpidea erabiliz, Maria
Biek kontratua egin zuten, Joan Perezek Andresen- Joanez Ibañetakoa izeba izendatu zuen San Joan Eltzat urtebetez bere ofizioan Deban (Andresen etxean) goibar semearen zaintzaile eta administratzaile. Lelan egin zezan. Joan Perezek lan egiteari uzten zion kuko lehentxeago aipatutako hirurak izan ziren.
egun bakoitzeko dukat erdia eman beharko zion Andresi. Lan egindako eguneko Gaztelako erreal bat eta
Jarraian, Maria Joanez Ibañetakoak ahalordea eman
mantenua ordainduko zizkion Andresek Joan Perezi.
zien Orioko Joan Etxaberi eta Joan Agirre maisuari.
San Joan Elgoibar aita zena Nafarroako Lizarra hiriko
Andres Arestizabalen emazte Maria Martinez Men- gazteluan soldadu ibili zen, eta bere zerbitzuengatik
dizabalgoak 14 dukat eman zizkion Joan Perezi. Hurren- zegokion soldata kobratuko zuten semearentzat ahalorgo 15 eguneko epean itzuliko zizkien Joan Perezek 14 dea zutenek. Altxorzain-ordaintzaileei eskatuko zieten.
dukatak senar-emazteei. Lehenago 14 dukat haietako 9
jaso zituen Joan Perezek, Maria Martinez emazteak MuAhalordean lekuko hauek izan ziren: Domingo Amitrikuko Domingo Lealgi eskribauaren aurrean emanda. libia eskribaua, Fernando Amilibia eta Pedro Akoa.
Kontratuan lekuko honako hauek izan ziren: DuEgun eta leku berean, Maria Joanez Ibañetakoa,
rangoko Joan Saez Galartzakoa, Martin Olalde (me- Grazia Ibañeta eta Juliana Ibañeta ahizpek konpromirindadeko “prestamero” edo eliz saridunaren or- soa hartu zuten Pedro Altzolarats fidatzailea fidantza
dezkoa), eta Martin Ruiz Mendiolakoa zapataria (ikus hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko.
[XVI. m. (51-I) 16] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arriaran eta
Domingo Urbieta apaizak eta Martin Artazubiaga
1.30. San Joan Elgoibar, Ramos
Edarritzaga eta Joan Uzkangaren agiriak (ikus [XVI. m. (51-I) 26] agiria).
- 1551-I-25ean, Arroan, Esteban Eztiola eskri- 1551-I-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta Bartolome Etxabe alkatearen aurrean, bauaren aurrean, Arroako Ramos Edarritzaga eta De- 113 -
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72. irudia.
Akoarretxea.

bako Joan Uzkanga elkartu ziren. Ramosek Joani zal- bi epetan ordainduko zizkion: 2 dukat ekaineko San
di arrea 10 dukatean erosi zion, eta zorra hiru epetan Joan egunean, eta beste biak hurrengo Domu Santu
ordainduko zion: hurrengo San Joan egunean 4 dukat, egunean.
hurrengo San Migel egunean 3 dukat, eta hurrengo
Eguberrietan beste 3 dukat.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Indo merioordea, eta Arroako Joan Olea
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin eta Julian Tolosa? (ikus [XVI. m. (51-IV) 5] agiria).
Indo, Joan Domingez Areitzagakoa eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (51-I) 27] agiria).
1.31. Martin Arzallus, Katalina Lopez

Zabalakoa, Maria Areitzaga eta Katalina
Egun berean, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- Akertzaren agiriak

ren aurrean, Arroako Pedro Leizaola eta Debako Joan
Uzkanga bildu ziren. Pedrok Joani zaldi beltza erosi - 1551-II-16an, Zestoako errebalean, Pedro Altzolazion, bere akats guztiekin, eta 9 dukateko prezioa hu- rats alkateordearen eta Esteban Eztiola eskribauaren
rrengo Eguberrietan ordainduko zion.
aurrean Martin Arzallusen alarguna aurkeztu zen. Senar zenak utzitako ondasun higigarrien inbentarioa
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes- egin zuen.
toako Martin Indo eta San Joan Elgoibar, eta Arroako
Joan Domingez Areitzagakoa (ikus [XVI. m. (51-I)
Hauek ziren ondasun higigarriak: altzifrezko mahai
28] agiria).
biribila; ganbelu-ilezko soineko zaharra eta jipoia; jipoi zuria, galtza zuriak eta galtza beltzak; soineko ur- 1551-IV-5ean, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- dina; ezpata bere zorroaz; aulki zaharrak, beste bi aulki
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako eta suila; burdinazko laratzak, 3 burduntzi; zurezko 2
Ramus Edarritzaga, eta, bestetik, Tristan Etxeberria aulki, ohola eta lau hankeko aulkia; eztainuzko 14 pla(Añarbekoa, Zumaiako Azkarate baserriko maiz- ter eta 3 saltsa-ontzi; kobrezko galdara; eztainuzko 7
terra). Tristanek Ramusi mando zamaria erosi zion, pitxer; burdinazko galdara; 3 ohe zahar; 120 teila; “urbere akats guztiekin, eta prezioaren azken 4 dukatak sak” deituriko oholak; burdinazko bertzuna; etab.
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73. irudia. Astigarribiko
San Andres.

Aurrerantzean aurkitzen ziren ondasunak inbentarioari erantsiko zizkioten.

Lekuko Zestoako Martin Akoa eta Migel Lili, eta Debako
Pedro Arriola izan ziren (ikus [XVI. m. (51-III) 12] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Zuube
- 1551-III-27an, Zestoako errebalean, Esteban
“Arotzarte”, Pedro Ipintza eta Martin Artazubiaga Eztiola eskribauaren aurrean, Zestoako Katalina
(ikus [XVI. m. (51-II) 16] agiria).
Akertza (Pedro Akoaren alarguna) eta Mutrikuko
Aparizio Astigarribia bildu ziren. Mutrikuarrak lehe- 1551-II-23an, Lilin, Esteban Eztiola eskribauaren nago Katalinari eta honen ahizpa Maria Otxoa Akeraurrean, Joan Perez Lilikoaren emazte Katalina Lopez tzakoari 70 kintal burdinako zorra egin zien, eta egun
Zabalakoak (Joan Perez Zabalakoa batxiler zenaren hartan ordaindu egin zien.
eta Elena Alabaren alabak) egindako adierazpena, bere
ahizpekin lehenago Bergarako Joan Gartzia Eginokoa
Ondorioz, Katalinak, ahizpa Maria Otxoa ere ordezkaeta Andres Martinez Irazabalgoa eskribauen aurrean agi- tuz, ordainagiria eman zion Apariziori. Lekuko zestoar
ria egin zutela aitortuz (ikus [XVI. m. (51-II) 24] agiria). hauek izan ziren: Domingo Arriaran apaiza, Joan Ipintza
eta Gaspar Arreitza (ikus [XVI. m. (51-III) 14] agiria).
Agiria ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko VIII
ZESTOA XVI. MENDEAN (1541) liburuko [XVI. m.
- 1551-V-21ean, Zestoako errebalean, Esteban
(41-VI) 14] erreferentziakoa da.
Eztiola eskribauen aurrean, Aizarnako Domingo
Arangurenek obligazio-agiria eman zion Katalina
- 1551-III-21ean, Zumaian, Joan Arbestain eskri- Akertzari (Pedro Akoaren emazteari).
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, andre
Maria Areitzaga alarguna, eta, bestetik, Maria Joango
Urdai- eta diru-tratuengatik Domingok Katalinari
Elorriaga (Joan Martinez Indanetakoaren emaztea). 4 dukateko zorra egin zion, eta hura hurrengo Domu
Andre Mariak Maria Joangori obligazio-agiria eman Santu egunean ordainduko zion.
zion, 3 pitxar ardo urtetsu maileguz hartu zizkiolako,
zorra hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeLekuko hauek izan ziren: Joan Indo, Joan Oliden eta
ko konpromisoa hartuz.
Txomin Ernataritz (ikus [XVI. m. (51-V) 18] agiria).
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1.32. San Joan Amilibia, Joan Martinez
Akoakoa eta Bartolome Etxaberen agiriak

Maria Perezek 1,5 dukat ordainduko zizkion harginmaisuari.

- 1551-IV-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean, Ana Baltzola (Domingo Arronaren alarguna)
eta San Joan Amilibia elkartu ziren. Anak obligazioagiria eman zion San Joani, hurrengo ekaineko San
Joan egunean 6 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Egingo zuen lanaren kontura, egun hartan Maria
Perezek 12 dukat koroatan eman zizkion, gero beste 14 dukat ordainduko zizkion eta gainerakoa lanak
amaitutakoan. Egindako lanak azkenean ikertzaileek
aztertuko zituzten.

Lehenago, Errezilgo Martin Otaegik eta San Joanek
izandako tratuengatik Domingo Arrona zenak eta
Anak zor zituzten dukat haiek.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Joan Indo eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (51VIII) 18] agiria).

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Gaspar Arreitza eta Pedro Acosta zestoarrak, eta Arroako
Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (51-IV) 10] agiria).

- 1551-XII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Martin Zuubek eta emazte Maria Joanez
Zuubekoak errekerimendua egin zioten San Joan
Amilibiari.

- 1551-VIII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren: batetik,
Zestoako Zuube etxearen jabe Joan Zuube eta GraMaria Perez Lizarraraskoa alarguna, eta, bestetik San zia Arano? izan ziren, eta haien oinordeko unibertsal
Joan Amilibia hargin-maisua.
zen Maria Joanez Zuubekoa. Zuubeko ondasunak San
Joan Amilibiak zeuzkan, Joan Amilibia hargin-maisu
Maria Perezek Zestoako hiribilduan zuen orubean zenaren oinordeko zelako.
San Joanek bi aldetan hormak eraikiko zizkion, harri eta karez, solairu bateraino. Bere izkinak aterako
Zuube etxean Maria Zuube eta Margarita Zuube
zituen hormetan eta Maria Perezen aginduak bete- ahizpak bizi ziren, eta ez zuten etxetik irten nahi beko zituen San Joanek. Hormen “estado” bakoitzeko ren senipartea kobratu gabe.

74. irudia. Amilibiko
borda.
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Beraz, San Joani eskea egin zioten Martinek eta ardoak eta zahagiak hartu eta gordailuan zeuzkaten
Maria Joanezek, ahizpei ordainketa egin eta etxea li- Joan Ibañezek eta emazteak, baina alkatearen aginduz
bra zezan.
Joan Bazterrari itzuli egingo zikioten.
Errekerimenduan lekuko hauek izan ziren: DominJakinarazpenean lekuko Joan Olazabal eta Martin
go Urbieta eta Pedro Olaberria.
Artazubiaga izan ziren (ikus [XVI. m. (51-IV) 16]
agiria).
San Joan Amilibiak erantzun zienez, hark ezkontza-kontratuan ezer eman bazuen, Maria Joanezen 1.33. Martin Acosta, Kristobal Olaskoaga
Katalina Amilibia amonarekin batera izan zen. Gai- eta Domingo Garratzaren agiriak
nera, ondasunak San Joanen aita Joan Amilibia hargin-maisuak eduki zituenean, eta San Joanek eduki- - 1551-IV-22an, Zestoako errebalean, Blas Artazutakoan, ez ziren murriztu.
biaga eskribauaren aurrean Zestoako Maria Martinez Errezustakoa eta Martin Acosta harakina elkartu
Beraz, San Joan Amilibiak zioenez, ez zeukan ezer ziren. Mariak Zestoan zuen Kamio etxea 2 urterako
ordaindu beharrik.
alokairuan eman zien Martini eta senideei.
Lekuko Martin Artazubiaga eta Grazian Ezenarro
izan ziren (ikus [XVI. m. (51-XII) 8] agiria).
- 1551-IV-12an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Joan Agirre (Akoarretxearen jabea) eta Joan Martinez Akoakoa aitaginarreba agertu ziren.
Joan Agirre Joan Martinezen alaba Grazia Akoarekin ezkondu zenean, kontratua egin zuten. Lehenago,
han agindutako 30 dukat kobratu zituen Joan Agirrek,
eta egun hartan beste 25 dukat. Graziaren arropak ere
jaso zituen Joan Agirrek, soineko bat eta emakumekapa izan ezik.

Errenta aldia hurrengo maiatzaren lehenean hasiko zen, eta urtero 3,5 dukat ordainduko zizkion urte
amaieran. Etxe hartan Mariarentzat geratuko zen lehen solairuan giltzaz itxita zegoen gela, eta Mariak
sukaldea erabiltzeko eskubidea izango zuen. Gainerakoan, etxearen baratze, gaztainadi, fruta-arbola eta
parralak erdi bana erabiliko zituzten.
Kontratuan Zestoako Bartolome Etxabe alkatea
bertan egon zen, Maria Martinezen senarra herritik
kanpo zebilelako. Maria Martinezek zin egin zuen
kontratuak zioena bete egingo zuela. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Bartolome Etxabe alkatea, Pedro
Ipintza eta Pedro Acosta (Martin Acostaren anaia)
(ikus [XVI. m. (51-IV) 19] agiria).

Joan Agirrek ordainagiria eman zion aitaginarreba- 1551-V-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
ri, eta zin egin zuen kobratutakoak ez zizkiola berriz
aurrean Galartzako elizateko Domingo Urieta aurkeztu
eskatuko.
zen. Ahalordea eman zien Zestoako Kristobal OlaskoaOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Joan Mar- gari eta Pedro Olaskoagari, eta Gipuzkoako korrejimentinez Aurrekoetxekoa gaztea, Joan Ipintza eta Joan? duko Jeronimo Atxaga, Andres Martinez Aroztegikoa eta
Fernando Perez Zabalegikoa prokuradoreei.
Arteaga (ikus [XVI. m. (51-IV) 13] agiria).
Ahalordea zutenak Aiako Joan Arbestaini behia edo 4
- 1551-IV-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Bartolome Etxabe alkateak agindua dukat Domingorentzat kobratzen saiatuko ziren. Lekuko
eman zien Joan Ibañez Zubiaurrekoari eta emazteari. zestoar hauek izan ziren: Joan Ipintza, Martin ArtazubiaKatalina Urbietaren eskariz Joan Bazterrari mandoak, ga eta Txomin Ernataritz (ikus [XVI. m. (51-V) 2] agiria).
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- 1551-V-3an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
- 1551-XI-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Martin Esnal eta bauaren aurrean Domingo Garratza jostuna eta MarZestoako Domingo Garratza agertu ziren. Domingok tin Ondalde zaharra elkartu ziren.
Martini soineko luzea egin zion, eta Martinek 22 erreal
zorretan utzi zizkion. Zorra hurrengo ekaineko San
Domingok Martini eta honen alabei 9 dukateko
Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartu zuen.
balioa zuten arropak egin zizkien, eta Martinek zorra
hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko Martin Indo, Txomin Ernataritz eta Joan Arbestain izan ziren (ikus [XVI. m.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zes(51-V) 4] agiria).
toako Fernando Olazabal medikua, Grazian Ezenarro eta Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m. (51-XI) 5]
- 1551-VIII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- agiria).
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Zumaiako Domenja Arlaureta eta Zestoako Domingo Garratza.
1.34. Pedro Akoa, San Joan Idiakaitz eta
Lehenago Domenjak Domingori 4 dukateko zorra
egin zion, eta Domingok, epailearen aginduz, ondasunak exekutatu egin zizkion Domenjari. Domenjak,
ordea, 4 dukatak ordaindu egin zizkion, eta Domingok haien ordainagiria eman zion. Hala ere, ondasunexekuzioko gastuak ordaindu egin beharko zizkion
Domenjak. Bestela ondasun-exekuzioari jarraipena
emango zioten.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Indo, Joan Ipintza eta Martin Artazubiaga
(ikus [XVI. m. (51-VIII) 10] agiria).

Tomas Olaberriaren agiriak

- 1551-V-3an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Zestoako Pedro Akoa eta Asentzio Igartza azaldu ziren. Asentziok Pedrori zorretan
zeuzkan bi kintal burdina ordaindu zizkion, eta Pedrok ordainagiria eman zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Aurrekoetxea, Joan Sorazabal eta Pedro Acosta (ikus [XVI. m.
(51-V) 6] agiria).
- 1551-XII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri-

75. irudia. Aizarnako
Igartzaundi.
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bauaren bidez Pedro Akoak Etxabe deiturako zordunari ordainagiria eman zion.

miarteko basoan, Tomas Olaberriak 100 karga
ikatz egingo zizkion, hurrengo iraileko San Migel
egunerako. Karga bakoitzeko 30 marai ordainduko
Lehenago, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean zizkion Joanek Tomasi, eta egun hartan 6 dukat auEtxabek Pedrori obligazio-agiria eman zion, eta egun rreratu zizkion Joanek. Gainerakoa San Migel eguhartan zorra ordaindu egin zuen. Lekuko Joan Olaza- nean ordainduko zion.
bal, San Joan Elgoibar eta Joan Lizarrarats izan ziren
(ikus [XVI. m. (51-XII) 6] agiria).
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Martin Zubizarreta, Domingo Uranga eta Frantzisko Igartza az- 1551-V-9an, Aizarnako Etxeberrin, Esteban peitiarrak (ikus [XVI. m. (51-V) 14] agiria).
Eztiola eskribauaren aurrean, Katalina Etxeberria eta
senar San Joan Idiakaitz batxilerra aurkeztu ziren.
1.35. Joan Aialde, San Joan Artazubiaga
Katalinak senarrari ahalordea eman zion, Azpeitiko Martin Gartzia Loiolakoari maileguz 100, 150
edo 200 dukat hartu eta % 5ean edo % 7an betiko
zentsua sortzeko. Martin Gartziaren alde senar-emazteek beren ondasunak hipotekatu egingo zituzten, hau
da, Aizarnako Etxeberri baserria bere lur eta ondasunekin, Errezilen eraikitzen ari ziren Antxiturbia baserria bere ondasunekin, eta eraikita zegoen Antxiturbia
baserria bere ondasunekin.

eta Domenja Akoabarrenaren agiriak

- 1551-V-18an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauen aurrean, Aiako Migel Iruretagoiena ikazkina eta Joan Aialde agertu ziren.
Migelek Joani Zestoako parteko Deskarga izeneko basoan ikatza egingo zion. Egindako karga ikatz
bakoitzeko Gaztelako erreala emango zion Joanek
Migeli, eta 100 karga osatutako bakoitzean dukat bat
ere bai.

San Joan Idiakaitzek fidatzaileak aurkeztu ahal
izango zituen sortuko zuen zentsua segurtatzeko, eta
Joan Aialdek Migeli 2 dukat aurreratu zizkion, eta
konpromisoa hartu zuen gero haiek zentsu hartatik 6 egun barru beste 10 dukat emango zizkion. Gaineonik ateratzeko.
rakoa, ikatza egin ahala ordainduko zion Joanek Migeli. Iduria lehenbizi Joan Aialdek garraiatuko zuen,
Katalina Etxeberriak zin egin zuen ahalorde-agi- eta gero Migel Iruretagoienak.
riak eta gero egingo zuten zentsu-agiriak ziotena bete
egingo zuela.
Migelen erruz kalteak sortzen baziren, ordaindu
egin beharko zituen. Kontratuan lekuko zestoar hauek
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Martin Lina- izan ziren: Martin Azkue, Joan Azkue eta Martin Indo
zasoro apaiza, Domingo Bikendi eta Joan Arizmendi (ikus [XVI. m. (51-V) 16] agiria).
(edo Urkidi, Domingoren iloba) (ikus [XVI. m. (51V) 11] agiria).
- 1551-V-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauen aurrean, Zestoako San Joana Artazubiaga (Blas
- 1551-V-16an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirre- Atazubiagaren eta Katalina Urrutiaren alaba naturala)
koa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, azaldu zen.
Zestoako Tomas Olaberria, eta, bestetik, Azpeitiko
Joan Arralde.
Martin Indori ahalordea eman zion, Joan Martinez
Baltzolakoak eta honen seme Anton Baltzolak egin
Biek egin zuten kontratuaren arabera, Joan zizkioten zorrak harentzat kobra zitzan. Martin Indok
Arraldek Azpeitiko Kontzejuari hartu zion Pre- ahalmena zuen zordunak auzitara eramateko.
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76. irudia.
Akoabarrena.

Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Gregorio Igartza eta Zestoako Joan Ipintza eta Pedro Acosta
(ikus [XVI. m. (51-V) 17] agiria).

Graziari Gesalaga etxean senipartea zegokion, eta
egun hartan Jakobo anaiak 24 dukat eman zizkion. Haien
ordainagiria eman zion Graziak anaiari, eta seniparte
osoa jasotzeko beste 26 dukat kobratzea falta zitzaion.

- 1551-V-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena alarguna eta
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
Errezilgo Martin Otaegi bildu ziren. Elkarren artean Indo, San Joan Amilibia eta Martin Otxoa Artazubiaegun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zi- gakoa (ikus [XVI. m. (51-VI) 9] agiria).
tuzten, eta Martini 14 kintal burdinako zorra atera zitzaion. Kintalak Beduako errenteriako pisukoak ziren,
- 1551-VII-2an, Aizarnako Etxeberrin, Esteban
eta bakoitzak 18 erreal balio zuen.
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Maria Perez Aizarnatekoa (Domingo Amasen alarMartinek Domenjari zorra hurrengo Pazko garizu- guna), Migel Amas eta Joanes Orendain, eta, bestetik,
makoan ordainduko zion, eta obligazio-agirian lekuko San Joan Gorriaran, Madalena Oliden emaztea, Joan
hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Joan Fer- Gorriaran aita eta Nikolas Lizasoeta.
nandez Arreitzakoa eta Elgoibarko Martin Andikano
(ikus [XVI. m. (51-V) 32] agiria).
Maria Perezek bere seme-alaba adingabeak zituen,
eta San Joanek eta Madalenak ere bai. Bi aldeek erabakiko zuten bere garaian zein seme zein alabarekin
1.36. Jakobo Gesalaga, Maria Perez
ezkonduko zen Aizarnatera, ezkontzeko adinera iristen
Aizarnatekoa eta Gregorio Ariztondoren
zirenean. Haientzat izango zen Aizarnatea, bere ondaagiriak
sunekin, zenbait baldintza betez.
- 1551-VI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaSan Joanek eta Madalenak bere seme edo alabari 160
ren aurrean Jakobo Gesalaga eta Zestoako elizako
dukat eta arreoa emango zioten dote gisa. Arreoa ezkonGrazia Gesalaga serora eta arreba elkartu ziren.
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tzen zirenean emango zieten, eta 160 dukatak epeka: 10
Ezkontza gauzatu arte Aizarnatean konponketak
dukat egun hartan Domingo Amas zenaren aldeko eliz- eta hobekuntzak egiten zituenari gastua ordaindu
kizunetarako, 75 dukat hurrengo Eguberrietan, eta beste egingo zioten beste aldekoek.
75 dukat handik urtebetera. Diru haiekin Maria Perez
Aizarnatekoak bere zorrak ordainduko zituen.
Kontzejuko eta elizako gastuak nola ordaindu,
alde bakoitzak bere ganaduak nola hazi, luberriak
San Joan Gorriaran eta Madalena Oliden beren se- nola egin eta beste zenbait gairi buruzko baldintzak
me-alabekin Aizarnatera bizitzera hurrengo abuztuko zehaztuta utzi zituzten.
Andre Mariaren egunerako joango ziren.
San Joan Gorriaranen eta Madalena Olidenen fidaAizarnateko etxe, gaztainadi, sagasti, baso, soro tzaile Joan Gorriaran eta Nikolas Lizasoeta izan ziren.
eta lurren gozamenaren erdia Maria Perezentzat izan- Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Amas, Migo zen. Hau etxeko goiko sukaldean biziko zen. San gel Amas, San Joan Idiakaitz batxillerra eta Errezilgo
Joan eta Madalenarentzat izango zen gozamenaren Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (51-VII) 1] agiria).
beste erdia, eta hauek Urbieta aldera zegoen sukaldean biziko ziren, etxea bi zatitan bereizita.
- 1551-VII-3an, Arroakolan, Zestoako Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Debako Gregorio ArizEzkondu behar zuten semea eta alaba Maria Pereze- tondo azaldu zen. Migel Etxeberriak Zarautz doktokin biziko ziren. Delako ezkontza gauzatzen ez bazen, reari 11,5 dukat gordailuan utzi zizkion GregorioSan Joanek eta Madalenak ordaindutako arreoa eta rentzat. Horregatik, Gregoriok ahalordea eman zion
dotea Maria Perezek itzuli egingo zizkien haiei edo Debako Anton Oleari gordailuan zeuden diru haiek
haien oinordekoei.
Gregoriorentzat kobra zitzan.
Delako ezkontza gauzatu ondoren, legezko semeLekuko debar hauek izan ziren: Joan Olea, Joan
alabarik izan gabe hausten baldin bazen, dotean ja- Martinez Usarragakoa eta San Joan Galarreta (ikus
sotakoa San Joani eta emazteari (edo oinordekoei) [XVI. m. (51-VII) 2] agiria).
itzuliko zitzaien.

77. irudia. Aizarnatea.
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1.37. Andres Aranburu, Maria Joanez
Zuubekoa eta Jofre Igartzaren agiriak

me esklabo bati buruz, eta desadostasunak ebazteko
auzia arbitro epaileen esku uztea erabaki zuen.

- 1551-VII-12an, Zestoako errebalean, Esteban EztioJofrek bere arbitrotzat Zestoako Antonio Lizarrala eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, rats bikarioa eta Joan Perez Lilikoa jauna izendatu
Aizarnako Andres Aranburu eta bere fidatzaile Do- zituen. Arbitroen epaia bete egingo zuen, eta betetzen
mingo Legarda, eta, bestetik, Martin Enbil zapataria. ez bazuen, 20.000 maraiko isuna ordainduko zuen.
Arbitroek 30 eguneko epean emango zuten epaia.
Andresek eta Domingok Aranburuko beren basoan
Martini 30 karga ikatz egingo zizkioten hilabete eta
Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Lizarraerdiko epean. Martinek kargako 2,25 erreal ordaindu rats, Errodrigo Adan eta Gabriel Artzubiaga.
zizkien egun hartan, egingo zuten lanaren kontura.
Egun berean, eta Zestoako Lizarrarats etxe aurrean,
Lekuko Joan Urbieta, Joan Indo eta Joan Arano Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Tolosako Marizan ziren (ikus [XVI. m. (51-VII) 15] agiria).
tin Berasibia aurkeztu zen. Hark bi esklaboei buruzko
desadostasunez Jofre Igartzak hartutako konpromisoa
- 1551-VII-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ikusi eta ulertu ondoren, berak ere antzeko agiria egin
bauaren aurrean Zestoako San Joan Amilibia agertu zuen, Jofrek ezarritako baldintza berak onartuz eta arzen. Hain zuzen San Joan, Maria Joanez Zuubekoa bitrotzat berriz ere Antonio Lizarrarats eta Joan Perez
Lilikoa izendatuz.
adingabearen administratzailea zen.
Joan Zuube hargin zenaren eta Grazia Artzubiaga zenaren alaba eta oinordekoa zen Maria Joanez,
eta aita Joan Zuube, ziotenez, Gaztelako Villanueva
de los Infantes herrian hil zen. Han edo Villaescusa
herrian edo inguruetan kobratzeko utzi zituen zorrak,
arropak eta gainerako ondasunak Maria Joanezentzat
eskura zitzan, San Joanek ahalordea eman zion Debako Martin izeneko bati.

Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Lizarrarats,
Gabriel Artzubiaga, Ramos Zabala eta Altzolarats deiturako donostiar bat (ikus [XVI. m. (51-VII) 32] agiria).

1.38. Grazian Etorraetxea, Anton Baltzola
eta Margarita Sastarrainen agiriak

- 1551-VII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren eta Pedro Altzolarats alkateordearen aurrean,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otaegi eta Kristiana Agaramont bere seme-alaba adingabeekin
Joan Olazabal harginak, eta Martin Indo.
(12 urte baino gutxiagokoekin) aurkeztu zen. Hauek
ziren seme-alabak: Joanes Etorraetxea, Domingo EtoArgitu beharra dago Gaztelan bi Villanueva de los rraetxea, Maria Etorraetxea eta Grazia Etorraetxea
Infantes daudela: bata Valladoliden eta bestea Ciudad (azken hau besoetako haurra).
Realen. Villaescusa izeneko herriak, berriz, Kantabrian 3 dira, eta Gaztelan 8 (horietako 5 Burgosen,
Kristianak zioenez, Grazian Etorraetxea senarra
2 Palentzian eta 1 Zamoran) (ikus [XVI. m. (51-VII) hil egin zen, eta seme-alabek tutore eta administra23] agiria).
tzailea behar zutenez, eskea egon zion alkateordeari
bera kargu horretarako izenda zezan.
- 1551-VII-29an, Zestoako zubiaren ondoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Donostiako Jofre
Kristianak zin egin zuen kargu hura zintzo eta leial
Igartza azaldu zen. Jofrek auzia zuen Tolosako Martin beteko zuela, beti ere seme-alaben mesedetan. GaiBerasibia maisuarekin gizon esklabo bati eta emaku- nera, fidatzaile Zestoako Etxeandiko Martin Arzallus
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78. irudia. Etorrako
etxeak.

aurrkeztu zuen, eta honek ontzat jo zuen fidatzaile zituen diru, arropa eta ondasunak kobratzen saiatuko
izatea. Haien erruz seme-alabei kalterik sortzen bazi- ziren ahalordea zutenek. Sevillako Indietako Kontratzaien, amak eta fidatzaileak ordainduko zuten.
tazio Etxeko kontulariei, beste ofizialei edo beste edonori (edo beste edonon) kobratuko zituzten Grazianek
Tutore aldia amaitzen zenean, Kristiana Agaramont utzitako diru eta ondasunak.
amak seme-alaben kontuak aurkeztuko zituen. Gainera fidatzailea fidantza hartatik onik aterako zuen.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats bikarioa, Joan Fernandez Olazabalgoa eta
Zestoar hauek izan ziren lekuko: Joan Indo, Martin Joan Indo (ikus [XVI. m. (51-VII) 34] agiria).
Artazubiaga eta Pedro Ipintza.
- 1551-VIII-3an, Zestoan, Zestoako Esteban EztioOndoren, leku berean, Pedro Altzolaratsek seme- la eskribauaren aurrean Anton Baltzola eta Arroako
alaba adingabeak, fidatzailea eta amaren zina kontuan Martin Otxoa Etxeandikoa azaldu ziren. Antonek
izanik, bere aginpidea erabiliz Kristiana Agaramont Martin Otxoari obligazio-agiria eman zion. Hain zuizendatu zuen seme-alaba adingabeen tutore eta ad- zen 4,5 kana oihal maileguz hartu zizkion, eta 4,5
ministratzaile. Ahalordea eman zion seme-alaben ize- dukateko zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko
nean izapideak egin zitzan, behar zenean auzitara jo konpromisoa hartu zuen.
zezan eta ondasunak egoki kudea zitzan.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Martinez
- 1551-VII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Baltzolakoa, eta Zestoako Martin Intxaurregi eta Joabauaren aurrean Kristiana Agaramont azaldu zen, se- nes Arano (ikus [XVI. m. (51-VIII) 9] agiria).
me-alaba adingabeen tutore eta adminstratzaile gisa.
- 1551-VIII-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAhalordea eman zien Sevillan bizi ziren Martin bauaren aurrean Getarian bizi zen Margarita SastaMendiola, Grazian Etxeandia eta San Joan Etorrari. rrain agertu zen. Ahalordea eman zion Zestoako Joan
Kristianaren senar Grazian Etorraetxeak Indietara bi- Arbestain kapagileari, Margaritari egin zizkioten zodaia egin zuen, eta hari zor zioten soldata eta hark utzi rrak kobra zitzan, eta hura auzietan ordezka zezan.
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79. irudia. Getariako
eliza.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Erretzabal, Pedro Acosta eta Martin Artazubiaga (ikus
[XVI. m. (51-VIII) 14] agiria).

nerako lan guztiak zurgin-maisuak egin eta adituek
erabakiko zuten, lanak ongi amaituta zeuden ala ez.

Joan Zabalak lehen solairuan eta bigarrenean gapirioak ipiniko zituen, baina sotoan ez. Lan haiek
1.39. Joan Legarda, Gabriel Artzubiaga
guztiak egiteagatik Joan Legardak errezildarrari 36
eta Maria Joanez Ibañetakoaren agiriak
dukat ordainduko zizkion. 20 dukat orduantxe ordain- 1551-VIII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- du zizkion, beste 8 dukat 6 hilabete barru ordainduko
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Joan Le- zizkion, eta azken 8 dukatak urtebete barru.
garda zestoarra, eta, bestetik, Errezilgo Joan Zabala
Joan Zabalak etxea amaituta hurrengo azaroko San
zurgin-maisua.
Andres egunerako edukiko zuen. Zestoako KontzeJoan Legardari erre zitzaion etxean, bertako ha- juak emandako zurak eta Joan Legardak erositakoak,
rrizko hormen artean Joan Zabalak bi solairuko etxe 8 egun barru prest izango zituen zestoarrak erretako
berria eraikiko zion. Solairu bakoitzak bere eskaile- etxera garraiatzeko.
rak izango zituen, eta zurezko zutabe, habe eta frontaKontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro
lak aizkoraz egoki landuta ipiniko zituen, kare-oreaz
finkatzeko. Gainera, teilatuan latak ipini eta teilaz es- Arretxe apaiz lizentziatua, Gabriel Artzubiaga, Frantzisko Artzubiaga eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI.
taliko zuen.
m. (51-VIII) 17] agiria).
Joan Zabalak moztu eta landuko zituen basoan
- 1551-VIII-21ean, Zestoako errebalean, Esteban
zurak, gero Joan Legardak erretako etxeraino garraia zitzan. Etxeari zurezko atea egingo zion aurrean Eztiola eskribauaren aurrean Errezilgo Joan Zabala
zurgin-maisua eta Zestoako Joan Legarda elkartu ziren.
errezildarrak, beheko solairuan eta lehen solairuan.
Biek tratua egin zuten, errezildarrak zestoarrari
Joan Legardak zurak garraiau eta latak, iltzeak eta
teilak hornitzea besterik ez zuen egin beharko. Gai- honek hiribilduan lehen zuen etxearen orubean etxe
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berriaren zurgintza-lanak egin ziezazkion. Etxe berria
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Gabriel Artzubi solairukoa izango zen, eta solairu bakoitzak bere biaga, Pedro Arretxe apaiz lizentziatua eta Frantzisko
eskailera edukiko zuen.
Artzubiaga (ikus [XVI. m. (51-VIII) 20] agiria).
Joan Zabalak zutabeak eta habeak kareoreaz errema- 1551-VIII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola estatzeko moduan ipiniko zituen, eta gapirioak ere bai, so- kribauaren aurrean Zestoako Gabriel Artzubiaga eta
toan izan ezik. Zestoako Kontzejuak Etorrasaroen eta Ze- Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua agertu ziren.
laitxikietan emandako zurak hurrengo ilbeheran moztu
eta landuko zituen. Teilaturako lata ere egingo zuen.
Joanek Gabrieli oholak egin zizkion, eta Gabrielek lan hura ordaindu egin zion. Elkarri ordainagiria
Joan Zabalak ipiniko zituen iltzea josita teilatuko eman zioten, eta egun hartara arte bien artean izanlatak, teilak eta gaineko harriak. Joan Legardak egin dako tratuen kontuak garbituta geratu ziren.
beharrekoa, zurak garraiatzea, eta iltzea, teilak eta teilaturako harria hornitzea zen.
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe apaiz lizentziatua, Frantzisko Artzubiaga eta Domingo ArreZurgintza-lan guztiak egiteagatik Joan Zabalak 36 txe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (51-VIII) 19] agiria).
dukat kobratuko zituen: 20 dukat une hartan kobratuko zituen, 6 hilabete barru 8 dukat eta urtebete barru
- 1551-VIII-31n, Iraetan, Esteban Eztiola eskribeste 8 dukat.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: betetik, Zestoako
San Joan Elgoibar adingabea eta bere tutore Maria
Adituek ikertuko zituzten Joan Zabalak egindako Joanez Ibañetakoa, eta, bestetik, Orioko Joan Etxabe.
zurgintza-lanak, eta guztia hurrengo azaroko San Andres egunerako amaituta egongo zen.
San Joan Elgoibar aita zenaren eta Ana Ibañeta
emaztearen semea zen San Joan Elgoibar adingabea.
Joan Legardak aterbea eta oheak eskainiko zizkion San Joan Elgoibar aita errege-zerbitzuan Nafarroako
Joan Zabalari, berak eta bere ofizialek etxe berrian lan Lizarrako gazteluan zebilela hil zen, eta hark irabaegiten zuten bitartean.
zitako soldatak Orioko Joan Etxabek kobratu zituen.

80. irudia. Zestoako
Arretxeko portalea.
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Maria Joanezek eta San Joan adingabeak 14.445
- 1551-IX-13an, Arroan, Esteban Eztiola eskrimaraiko ordainagiria eman zioten Joan Etxaberi. Ho- bauaren aurrean, Zestoako Andres Aranburu eta Joan
nek, San Joan zenari zor ziotena bi alditan kobratu Bengoetxea elkartu ziren.
zuen semearentzat eta tutorearentzat: lehenbizi 10.395
marai, eta gero 4.050 marai.
Lehenago Andresen aita Domingo Aranburuk 22
errealeko zorra egin zion Joani, eta zor hura Andresek
Joan Etxabek kobratutako diru hartatik, Lizarrako ordainduko zion hurrengo Pazko garizumakoan.
Pedro Perez Urantziakoari 4.050 marai ordaindu zizkion, San Joan aita zenak zor zizkiolako. San Joan
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
aita gaixo zegoenean, medikutan eta botikatan gasta- Urbieta, Martin Zubiaurre eta Arroako Fernando Soturiko 714 marai ere deskontatu zituen Joan Etxabek. razabal (ikus [XVI. m. (51-IX) 14] agiria).
Beraz, 9.780 marai eman zizkien Joan Etxabek Maria
- 1551-IX-13an, Arroan, Esteban Eztiola eskriJoanezi eta San Joan adingabeari. Hauek hari ordaina- bauaren aurrean, Hernaniko Katalina Jauregi eta Degiria eman zioten. San Joan Elgoibar semeak, 24 eta bako Domingo Ariztondo agertu ziren.
14 urte bitartekoa zelako, zin egin zuen ordainagiriak
zioena bete egingo zuela.
Domingok Katalinari 6 dukat maileguz hartu zizkion, eta obligazio-agiria eman zion Katalinari, zorra
Lekuko hauek izan ziren: Iraetako Nikolas Marti- hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoaz.
nez Egiakoa jauna, Azpeitiko Joan Perez Loiolakoa
mazolari nagusia eta debar bat (ikus [XVI. m. (51Lekuko hauek izan ziren: Bernal Martinez
VIII) 25] agiria).
Odriakoa merioordea eta Sebastian Lazkano (Olazabalgo maizterra).

1.40. Bartolome Larretxe, Joan
Bengoetxea eta Katalina Jauregiren
agiriak

Jarraian, leku berean, Katalina Jauregi Debako
Domingo Otaegirekin elkartu zen. Domingo Otaegiren fidatzailea Sebastian Lazkano aitaginarreba zen,
- 1551-IX-13an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- eta biek obligazio-agiria eman zioten Katalinari, mairen aurrean Bartolome Larretxe agertu zen. Ahalor- leguz hartu zizkioten dukatak hurrengo Pazko garizudea eman zien Arroako Joan Zugastiri eta Fernando makoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Sorazabali, eta Gipuzkoako korrejimenduko zazpi
Lekuko honako hauek izan ziren: Bernal Martinez
prokuradoreri. Hauek ziren prokuradoreak: Andres
Martinez Aroztegikoa, Joan Eldua, Jeronimo Atxa- Odriakoa merioordea, Martin Albiztur eta Anton Olea
ga, Pedro Fernandez Laspiurkoa, Fernan Perez Za- (ikus [XVI. m. (51-IX) 17] agiria).
balegikoa, Asentzio Zabala eta Pedro Gartzia Salzedokoa.
1.41. Joan Mazkiaranen, Joan Arberen eta

Bizente Sorazuren agiriak

Ahalordea zutenek Bartolome ordezkatuko zuten
Areriako Grazia andreak ipini zion auzian eta beste - 1551-IX-19an, ustez Zestoan, Esteban Eztiola esauzi guztietan.
kribauaren aurrean Itziarko Erletegoiko Migel izenekoa agertu zen. Nafarroako Joan Mazkiaran maisuari
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Sorazu (Arroako eskubideak eman zizkion, Olazagutiko Pedro Lopez
bikarioa), Martin Ibarrola eta Joan Sorazabal (ikus Iriartekoari 10 florin ordaindu eta behi bat bere txaha[XVI. m. (51-IX) 12] agiria).
larekin sal zezan.
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81. irudia. Arroako
Arbe.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando OlaMartin Akoa eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. zabal medikua, Pedro Ipintza eta Martin Indo (ikus
(51-IX) 19] agiria).
[XVI. m. (51-IX) 24] agiria).
- 1551-IX-20an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola 1.42. Kristiana Agaramont, Pedro
eskribauaren aurrean, Arroan bizi ziren Joan Arbe eta Ausoroetxea, Domingo Agote eta Maria
Domingo Otaegi agertu ziren.
Perez Lizarraraskoaren agiriak
Domingo Otaegik obligazio-agiria eman zion Joan
Arberi, 5 dukat eta 3,5 erreal hurrengo Eguberrietan
ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zor hura Joan Otaegik Balmasedako Joango Akotegiri egin zion, baina
kobratzeko eskubideak Joan Arbek zituen.

- 1551-X-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek elkartu ziren: batetik Kristiana Agaramont (Grazian Etorraetxearen alarguna) bere semealaben tutore gisa, eta, bestetik, San Joan Etorra.

Grazian Etorraetxea Indietan, Mexikoko VeraLekuko hauek izan ziren: San Joan Arbe, Pedro cruzen, hil zen, eta hari soldatengatik zor zizkioten
Iraola eta Joan Sorazu (Arroako bikarioa) (ikus [XVI. urrezko 29 koroa, 8 erreal eta 26 marai San Joan Etom. (51-IX) 22] agiria).
rrak (bidaiako ontzi-maisuak), Kristiana alargunari
eman zizkion. Hileta eta elizkizunetako gastuen kon- 1551-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tua ere aurkeztu zion.
bauaren aurrean, Arroako Bizente Sorazu eta Zestoako Maria Perez Mantelolakoa (Marina Artiga zeGarai hartan San Joan Etorra ontzi-maisua Indietanaren ama eta oinordekoa) elkartu ziren.
ra bidaiak egiten ari zen.2
Lehenago Bizentek Marinari mandarra erosi zion
Kristianak San Joani emandako ordainagirian lekuko
17 dukatean, eta egun hartan zorra Maria Perez ama- hauek izan ziren: Azpeitiko Bernal Martinez Odriakoa
ri ordaindu ziolako, honek hari ordainagiria eman merioordea, eta Zestoako Pedro Altzolarats eta Martin
zion.
Artazubiaga (ikus [XVI. m. (51-X) 1] agiria).
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- 1551-X-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tako etekinetatik 54 dukat jaso zituen, eta kopuru hobauaren aurrean Martin Arano “Motza” eta Pedro Au- rren erdia anaia Joan Agoteri zegokion.
soroetxea bildu ziren.
Bestalde, Domingo batxilerrak baserrian gela bat
Martinek Pedrori obligazio-agiria eman zion, hu- prestatu zuen eta 6 dukat kostatu zitzaion. Agoteko
rrengo San Martin egunean 86 erreal eta txanpon ba- lurretan sagasti berria ere prestatu zuen, eta hura 4
dukat kostatu zitzaion. Gainera batxilerrak anaiari 10
teko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
dukat eman zizkion
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: BartoloHorrela gainerako tratuen kontuak egin zituzten,
me Etxabe, Grazian Ezenarro eta Domingo Garratza
eta azkenean guztira Domingok Joani 22 dukat zor
(ikus [XVI. m. (51-X) 4] agiria).
zizkiola erabaki zuten.
- 1551-X-21ean, Ibañarrietan, Esteban Eztiola esBeraz, anaia bakoitzak handik aurrera baserriaren
kribauaren aurrean, Domingo Agote apaiz batxilerra
laurdena izango zuen, eta baliorik gabe utzi zituzten
eta anaia Joan Agote aurkeztu ziren.
Joan Sorazu eta Pedro Etxabe arbitroek lehenago
Arroako Agote baserriaren erdia Olano batxilerra- emandako epaiak eta gainerako agiriak.
ren oinordekoena zen, eta beste erdia Domingo Agote
Baserri erdia bere ondasunekin bi zati egiteko, anaia
eta Joan Agoterena. Bi anaiek desadostasunak izan
zituzten beren erdiari buruz. Batxilerrak bere anaia bakoitzak bere zatitzailea izendatuko zuen, eta ados
Joani baserrian zuen parteagatik 160 dukat eman be- jartzen ez baziren, hirugarren zatitzailea izendatuko zuten. Agote etxeko hildakoen arimen alde Arroako eliharraz ez ziren bat etorri, eta auzia ere izan zuten.
zan egiten ziren urteurrenak bi anaiek erdi bana ordainEgun hartan, ordea, ados jarri ziren. Agote base- duko zituzten, eta Debako Kontzejuaren zergak ere bai.
rriaren erdia eta bere lur eta ondasunak bi zati eginBaserriko basoetako zuhaitzak ez zituzten lepago zituzten, eta anaia bakoitzak baserriaren laurdena
izango zuen beretzat. Domingo batxilerrak zioenez, tuko edo moztuko bi anaien arteko partiketa egin arte.
aurreko urteetan Agote erdiagatik eta bertako basoe- Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez Ar-

82. irudia. Agotetxiki.
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tzubiagakoa (Zestoako alkatea), Pedro Altzolarats eta
Migel Otxoa Beduakoa.

Domenjak ahalordea eman zion Sevillan bizi zen
Grazian Etxeandiari, Domenjaren seme Asentzio
Arretxek (Indietako Hondurasen zebilenak) bidaliOndoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, tako urre, zilar eta salgaiak Joan Perca sevillarrari edo
Domingo Agotek bere anaia Joan Agoteri errentan beste edonori kobra ziezazkion.
eman zion Agote baserriaren bere laurdena, baina basoak ez ziren errentamenduan sartu.
Lekuko hauek izan ziren: Martin Artazubiaga,
Grazian Ezenarro eta Joan Fernandez Olazabalgoa
Errenta aldia hurrengo Domu Santu egunean hasiko (ikus [XVI. m. (51-XI) 3] agiria).
zen, eta bi urtez iraungo zuen. Joanek Domingori urteko 2 dukateko errenta ordainduko zion, baina Domin- 1551-XI-7an, Arroan, Esteban Eztiola eskrigok Joani zion 22 dukateko zorretik deskontatuz.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Martin
Azkaeta eta bere fidatzaile Beltran Ermua, eta, besteEgun berean, Arroako Agote baserrian, eskribau tik, Joan Anton Ermua. Joan Antonek Martini maileeta lekuko berak hantxe izanik, Domingo Agote apai- guz 8 dukat eman zizkion, eta honek zorra hurrengo
urteko azaroko San Martin egunean ordainduko zion.
za eta Joan Agote anaia elkartu ziren.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: FerAgote baserriaren beren erdira sartu ziren (soro
eta basoetara ere bai) jabe zirela adieraziz. Han Man- nando Aitzekoa apaiza, Joan Zugasti eta Domingo
jon Agote maizterra bere emaztearekin bizi zen, eta Etxenagusia gaztea (ikus [XVI. m. (51-XI) 8] agiria).
bi anaiek etxea utz zezala eskatu zioten, bertan Joan
Agotek bere emaztearekin bizi nahi zuelako.
- 1551-XI-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Sevillan zebilen Joan Antzia azpeitiaManjon Agotek denbora eskatu zien, Olano batxile- rrak ordainagiria eman zion Zestoako Domingo Larraren oinordekoek Agoten zuten erdian sukaldea eta gela saori. Domingok 355 koroa eta 282 marai ordaindu
prestatu eta konponketak egin zitzan. Lau eguneko epea zizkion Joan Perez Lasaokoaren bidez Joan Antziari.
eman zioten horretarako (ikus [XVI. m. (51-X) 13] agiria). Joan Antziak ez zien kopuru hura berriz Joan Perez
Lasaokoari, Domingo Lasaori edo Migel Zugastiri
- 1551-XI-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eskatuko.
bauaren aurrean Pedro Zubiaurre eta Maria Perez LiLekuko hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Pedro
zarraraskoa elkartu ziren.
Akoa eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (51-XI)
Pedrok Maria Perezi hiribilduko etxeraino zura ga- 12] agiria).
rraiatu zion, eta Maria Perezek hantxe 9 dukat ordaindu
zizkion. Pedrok ordainagiria eman zion Maria Perezi, le- 1.44. Julian Otalora, San Joan Luberriaga
kuko zestoar hauek izanik: Kristobal Erretzabal, Joan Ur- eta Maria Joanez Zabalakoaren agiriak
bieta eta Joan Arbestain (ikus [XVI. m. (51-XI) 1] agiria).
- 1551-XI-18an, Zestoako Aizubiko errotetan, Este1.43. Domenja Aizarna Joan Anton Ermua ban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
batetik, Arroako Martin Azkaeta eta Beltran Ermua
eta Domingo Lasaoren agiriak
fidatzailea, eta, bestetik, Arroako Julian Otalora.
- 1551-XI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Martinek eta Beltranek obligazio-agiria eman zioten
aurrean Domenja Aizarna (Antonio Arretxeren alarJuliani, 1552ko ekaineko San Joan egunean 18 dukat
guna) agertu zen.
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83. irudia. Aizarnako
Zabala baserria.

ordaintzeko konpromisoa hartuz. Martinek Azpeitiko
Ikasketen denboraldia amaitutakoan, azterketa
Frantzisko Ibañez Garagartzakoari 6 kintal burdina (1 egingo zioten San Joani.
kintal = 2 dukat izanik) zor zizkion, eta beste 6 dukatak
Julianek maileguz eman zizkion Martini.
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Ibañez Zubiaurrekoa, Martin Andikano eta Pedro
Lekukoetako bi hauek izan ziren: Domingo Ami- Olaskoaga (ikus [XVI. m. (51-XI) 16] agiria).
libia hargina eta Azpeitiko Bernal Martinez Odriakoa
merioordea (ikus [XVI. m. (51-XI) 15] agiria).
- 1551-XI-25ean, Zestoako Lizararats etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu zi- 1551-XI-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren: batetik, Maria Joanez Zabalakoa (Joan Arregiren
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Arroako alarguna), eta, bestetik, Martin Egaña.
Esteban Luberriaga, bere seme San Joan Luberriagarekin, eta, bestetik, Arroako Joan Oliden errementaria.
Maria Joanez nagusiak Martin Egaña maizterrari
6 urterako errentan Aizarnako Zabala baserria eman
San Joanek eta Joan Olidenek kontratua egin zuten, zion, bere lur, soro, sagasti, gaztainadi eta abarrekin.
(igarotako Domu Santu egunean hasita) hurrengo lau Etxearen zati batean Grazia Zabala bizi zen, eta zati
urte eta erdian Joan Olidenek bere errementari-ofizioa hura ez zen errenta-kontratuan sartu.
San Joan Luberriaga aprendizari irakats ziezaion. San
Joanek ez zuen lana utziko. Bestela, sortutako kalteak
Errenta aldia urte hartan igaroa zen San Migel
ordaindu egin beharko zituen.
egunean hasi zen, eta 6 urteetako lehen errenta, 7,5
dukatekoa, 1552. urteko iraileko San Migel egunean
Joan Olidenek San Joani aterpea, ohea eta mante- ordainduko zion Martin maizterrak Maria Joanez nanua emango zizkion, eta jantziak aita Esteban Lube- gusiari.
rriagak. Ikasketa aldiaren amaieran, Joan Olidenek
San Joani hauek emango zizkion: oihalezko soineko
Martinek sagarrondoak urtean bitan aitzurtuko zibeltza, artilezko galtza zuriak, oihalezko kapelua, ez- tuen, eta bi urtez behin simaurtuko zituen. Soroetako
pata eta zapatak.
hesi eta itxiturak egoera onean uztera behartu zen
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Martin, errenta aldia amaitzen zenean. Bakoitzak bere batetik, Arroan bizi zen Petri Sarakoa teilagina, eta,
zergak ordainduko zituen.
bestetik, Grazia Lilikoa?.
Etxearen erreteila Martin Egañak egingo zuen,
nagusiak teila eta lata emanda. Errenta aldia amaitu
baino urtebete lehenago, elkarri beren asmoen berri
emango zioten, baserrian jarraitzeko ala uzteko.

Joan Zabala zurgin-maisu errezildarra etxea eraikitzen ari zitzaion Graziari Zestoako Elizkalean, eta Graziak Iraetan egindako teila erosi zion Petriri. 2 dukat
ordaindu zizkion, eta Petrik ordainagiria eman zion.

Maria Joanez Zabalakoak zin egin zuen kontratuak
Lekukoetako batzuk hauek izan ziren: Joan Urbiezioena bete egingo zuela.
ta, Martin Intxaurregi eta Gaspar Arreitza (ikus [XVI.
m. (51-XII) 1] agiria).
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizararats bikarioa, Joan Urbieta, Domingo LegarUstez 1551-XII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola esda eta Martin Azkue (ikus [XVI. m. (51-XI) 18] agiria). kribauaren bidez, Maria Migelez Ipintzakoak ahalordea eman zien Domingo Urbieta apaizari eta Artazu- 1551-XI-25ean, Zestoako Lizararats etxean, Es- biaga deiturako bati.
teban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Joanez Zabalakoa eta Domingo Garratza elkartu ziren.
Ahalordea zutenek Domingo Lizaso zenaren
emazte eta oinordekoei, hark utzi zion zorra kobraBiek elkarrekin egun hartara arte izandako tratuen tzen saiatuko ziren; baita Maria Migelezen beste edokontuak aztertu eta garbitu egin zituzten. Ondorioz, zein zorduni kobratzen ere.
elkarri ordainagiria eman zioten. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats bikarioa, DoLekuko hauek izan ziren: Joan Urbieta, Joan Armingo Legarda eta Joan Urbieta (ikus [XVI. m. (51- bestain kapagilea eta honen morroi Migel Sorazabal
XI) 20] agiria).
(ikus [XVI. m. (51-XII) 9] agiria).

1.45. Beste zenbaiten tratu eta agiriak

Ustez 1551-XII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola
eskribauaren bidez, Maria Migelez Ipintzakoak ahalUstez 1551-I-1ean? merkatari zestoarren batek Es- ordea eman zien Domingo Urbieta apaizari eta Artateban Eztiola eskribauaren bidez iltzegileren batekin zubiaga deiturako bati.
kontratua egin zuen. Iltzegileak 60.000 iltze emango
Ahalordea zutenek Domingo Lizaso zenaren
zizkion Beduako errenterian merkatari zestoarrari
adostutako epean. Iltzeen erdiak “kolpe bakarrekoak” emazte eta oinordekoei, hark utzi zion zorra kobraizango ziren, eta beste erdiak “bi kolpekoak”. 5,25 tzen saiatuko ziren; baita Maria Migelezen beste edozein zorduni kobratzen ere.
erreal kobratuko zituen iltzegileak 1.000 iltzeko.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Urbieta, Joan ArGainerako baldintzak ere adostu zituzten merkatariak eta iltzegileak. Lekuko honako hauek izan ziren: bestain kapagilea eta honen morroi Migel Sorazabal
Azpeitiko Migel Otxandiano, Zestoako San Joan El- (ikus [XVI. m. (51-XII) 10] agiria).
goibar eta Arroako Gregorio Igartza (ikus [XVI. m.
- 1551-XII-29an, Zestoako errebalean, Esteban
(51-I) 2] agiria).
Eztiola eskribauaren aurrean Gregorio Lazkano ager- 1551-XII-6an, Zestoako errebalean, Esteban tu zen. Ahalordea eman zien Zestoako Pedro AusoEztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: roetxeari eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan El- 131 -
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84. irudia. Arroako
Igartzaundi.

dua, Andres Martinez Aroztegikoa, Jeronimo Atxaga 1.46. Gipuzkoako Batzarrak, etab.
eta Pedro Gartzia Salzedokoa prokuradoreei.
1551. urteko lehen Batzar Nagusiak Probintziak DoZestoako Anton Indo eta Joan Indo anaiek (Joan nostian, apirilean (11-21 bitartean) ospatu zituen,
Martin Indoren semeek) Gregorio kolpatu zauritu eta Pedro Mercado korrejidorea bertan izanik. Zestoako
odolduta utzi zutelako, ahalordea zutenek bi anaiak prokuradore Pedro Altzolarats izan zen.
auzitara eramango zituzten, eta han lekukoen testigantzak aurkeztu eta gainerako izapideak egingo zituzten.
Batzar haietan Igorpen Alkatetza zozketaz Zestoari
egokitu zitzaion, eta Pedro Altzolaratsek Zestoako DoLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Indo, Pedro mingo Amilibia eskribaua izendatu zuen kargu hartarako.
Zubiaurre eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (51-XII)
14] agiria).
Horrez gain Batzar haietan agindua eman zieten Deba
eta Zestoako alkateei Lilitik Iraetako olatxoraino eta Irae- 1551-XII-31n, Zumaian, Joan Arbestain eskri- tatik Urbietako zubirainoko bideak konpon zitzaten.
bauaren aurrean Joan Blas Orio apaiza (Baltasar Orio
anaiaren ahalordeaz) agertu zen.
Apirilaren 16an Batzarretan Domingo Amilibia eskribau zestoarrak bere fidantzak aurkeztu eta ProbinTeresa Arizti izebak eta honen alaba Maria Do- tziako Igorpen-alkate kargua bereganatu zuen.
mingez Iraetakoak Baltasarri lehenago Joan Perez
Elorriagakoa eskribau zenaren bidez 31 dukateko zoUrriaren 3an, Azkoitian, Probintziak Batzar Berraren obligazio-agiria eman zioten. Egun hartan Te- rezia egin zuen, Juan Vargas korrejidorea bertan zeresak zorraren azken 5 dukatak ordaindu zizkion Joan larik. Zestoatik prokuradore Martin Perez ArtzubiaBlasi, eta honek ordainagiria eman zien zordunei.
gakoa eta Gabriel Artzubiaga izan ziren.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Atristain, Gaspar Arreitza eta Pedro Errementari (ikus [XVI. m.
(51-XII) 15] agiria).

Domingo Amilibia igorpen-alkateak bere karguari eta eginkizunei zegokien informazioa eman zuen,
zenbait alditan.
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(1551)

85. irudia. Donostiako
Haize-orrazia.

Gainera Batzar hartan Probintizak esklabo bat kexu azaldu ziren enperadorearen aurrean, azkenalerostea onartu zuen, borrero izan zedin, eginkizun dian enperadorearen erreinuetako italiar, arogoar eta
hura bertako jendeak bete nahi ez zuelako.
beste zenbait atzerritar Bizkaira eta Gipuzkoara etorri
zirelako.
Hurrengo Batzar Nagusiak Hernanin izan ziren,
azaroaren 14tik 24ra. Bertan Zestoako prokuradore
Haiek itsasontzi handiak Bizkaian eta Gipuzkoan
Gabriel Artzubiaga izan zen. Hantxe zen igorpen- egin, eta atzerrian saldu zituzten, eta, ondorioz, eguralkate Domingo Amilibia zestoarra ere.
ikatza eta burdina garestitu egin ziren. Beraz, enperadoreak debekatu egin zuen “atzerritarrek” Bizkaian
Bertan prokuradore zestoarrak aitortu zuenez, ego- eta Gipuzkoan haritzak itsaontziak egiteko edo maskia zen Probintziako herrietan alondegiak izatea, bai- tetarako har zitzaten.5
na Zestoak baliabiderik ez zuen horretarako.3
Hain zuzen enperadoreak eta bere ama erreginak
Bestalde, liburu honetako 1.4.1. atalean Probin- Valladolidtik erreinuko justizia-gizonei agindua bidatziak Bidaniko Usarragan egindako Batzar Berezirako li zieten, azken hamar urteetan errege-baimenik gabe
Zestoako Kontzejuak VII-21ean egindako bileraren lursailak, basoak, lugorriak eta beste zenbait lur herriberri eman dugu, baina horri buruzko informaziorik lur bihur zitezen eta Kontzejuak haien jabe izan ziteez dugu beste inon topatu.
zen.6
1551. urtean Zumarragako Migel Lopez LegazAipatzekoa da, bestalde, urte hartan Zestoako Bepikoa jaun famatua Indietako Mexiko edo Espainia kolan jaiotako Joan Altzolarats fraidea, jeronimotaBerrian zebilen. Eskribau nagusi kargua bereganatu rren ordenako jenerak izendatu zutela.7
zuen.4
Kantabriako Castro Urdilesen, berriz, FrantzisBestalde, urte hartantxe Bizkaiko Martin Santxez ko Zestona izeneko bat bizi zen, eta bertako Martin
Urrutikoa eta Joan Perez Muntxarazkoa bizkaitarrak Errenteriarekin auzia izan zuen.8
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2. OHARRAK
1

Kontuan hartu behar da Zestoako Santa Engraziako ermitako kanpaia 1551. urtean egin zutela, eta hiru lerro horizontaletan

latinezko inskripzioak dituela.
Hona hemen hiru inskripzioek diotena:
1) A FVLGVRE E TEMPESTATE LIBERANOS DNE MDLI ESISTENS. VICARIUS DE VRVIETA JOANES DE LECUBERI
ME FECIT.
2) MENTEN SANCTAN ESPONTANE IN HONOREM DEO ET PATRIE LIBERACIONEM VOX MEA SIT. TEROR OMNIUN DEMONUN, VOX DNJ. SONAT.
3) ECCE CRUCEM DNJ. FUGITE PARTES ADBERDE VICIT LEO DE TRIBU JVDA RADX DABID ALLA XPS VINCIT
XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS TENPESTATEM MALAN DESTRVAT.
Lehen lerrokoaren amaieran honela dio: ... VICARIUS DE VRVIETA JOANES DE LECUBERI ME FECIT.
Hemen aipatzen den “Vicarius de Vrbieta”, hain zuzen Domingo Urbieta bertako kapilaua izango da, eta “Joanes de Lecuberi”
agiri honetan lekuko gisa aipatzen den “Juanes de Leconberri.” Gure ustez Joanes Lekunberri maisu kanpaigileak Santa Engraziako
kanpaia ermitan bertan egin zuen.
“Lekunberri” deituraren esanahiaz, ikus: MITXELENA, LUIS. Apellidos Vascos. Txertoa argit. Donostia, 1973. 407. atala, 122. or.).
Ahoz aho jasotako albiste batek dioenez, Aizarnako Apategi baserriko ahariak jaso zuen kanpaia ermitaraino. Beste albiste batek
dioenez, ordea, kanpaiaren mingaina jaso zuen ahariak.
Santa Engraziari buruzko beste zenbait albisteren berri izateko ikus Santa Engrazioko ermita, in Zestoa. Amabirjin jaiak, 2004.
Iñaki Azkune Mendia. Zestoa, 2004. (Herriko festetako programa).
2

BERMUDEZ PLATA, C. Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII. III. alea (1539-1559). Consejo

Superior de Investigaciones Científicas. Patronato Menéndez y Pelayo. Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Sevilla, 1946. (527. or.)
3

DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L. M. eta AIERBE IRIBAR, R. M. Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1550-1553). I.

alea. Donostia, 1990. (109, 110, 124, 128, 166, 167, 170, 176, 177, 181, 207, 212, 214, 225. or.).
4

GAZTAÑAZPI, IBON. Filipinak konkistatu zituen zumarragarra, in Berria 2008-IX-4. (47. or.).

5

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

1971. (768, 769. or.).
6

AIERBE IRIBAR, R. M. Servicio Forestal de Gipuzkoa. I. Documentos. Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia, 2005. (11. or.).

7

MUGIKA ZUFIRIA, S. Cestona, in. Geografía del País Vasco-Navarro. F. Carreras Candi. Bartzelona, 1918. (844. or.).

8

Signatura: Sala de Vizcaya. Caja 1543.0002. Signatura antigua: Sala de Vizcaya. Legajo 0660.004. 1551. urtea. Valladolidko

Kantzelaritza.
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