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2.1. 1550. URTEA
2.1.1. Zestoarren kodizilo eta testamentuak

Urte erdi bat inguru lehenago Joan Otxoak Blas
anaiaren bidez kodiziloa egin zuen, eta han Aizarnako
2.1.1.1. Joan Otxoa Artazubiagakoaren kodiziloak elizari agindutako 30 dukatetatik 20 dukat kendu egin
zizkion, Joan Otxoak bere gaixoaldian gastuak egin
- 1550-I-3an, Aizarnan, Joan Otxoa Artazubiagakoa zituelako.
erretoreak kodizilo antzeko aitorpena idatzi zuen,
Joan Perez Zabalakoaren eta honen alaba seroraren
zenbait ordainketa eta kobrantza egitea aginduz:
alde eman beharreko mezak Pedro Arretxek eta Joanes
- Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari bahituran Ibañetak emango zituzten.
emanda zilarrezko katilua zeukan, hark erretoreari 10
Joan Otxoa erretorea hiltzen zenean, haren arimakoroa maileguz eman zizkiolako.
ren alde abestutako 25 meza emango zituzten Aizar- Domingo Aranburuk eta emazteak zor ziotena Joan nan, eta 20 Zestoan. 1,5 erreal ordainduko zuen mezako Blas Artazubiaga anaia oinordekoak.
Armendiak ordaindu zion, 9,5 erreal zorretan utziz.
Zestoako elizari lehen 8 dukat agindu bazizkion
ere, 4 emango zizkioten, eta Mariatxo Zabala neskameari 6 dukat (eta ez 12 dukat). Joaniko morroiari
- Akoako serorari urrezko koroa emango zioten, agindutako 6 dukatak ordainduta zeuden. Azpeitiko
Ana Ondarra neskameari 4 dukat emango zizkioten.
eskumuinagatik.
- Martin Amilibiak 2 erreal ordaindu zizkion, eta
10 zorretan geratu zitzaizkion.

Maria Zuube serorak oso ongi zerbitzatu zuelako,
- Aitzeko Santa Engrazia ermitari 6 dukat agindu
zizkion, eta haietatik 2 dukat Joan Martinez Aurre- 8 dukat kobratuko zituen.
koetxekoa gazteari emango zizkioten (ikus [XVI. m.
Ondoren Joan Otxoa Artazubiagakoak etxean zeuz(50-I) 2] agiria).
kan zilarrezko ontzien zerrenda egin zuen. Lasaoko
- 1550-II-15ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak bahituran hartu
kribauaren bidez, anaia Joan Otxoa Artazubiagakoak zuen zilarrezko katilua ere zerrendan sartu zuen.
(Aizarnako elizako erretoreak) bere testamentuaren
Azkenik, Joan Otxoak dukat bana eman zien elikodiziloa egin zuen.
za hauei: Iruñeko katedralari, Zaragozako Pilareko
Kontzientziako karga arintzeko, 4 dukat utzi zi- Andre Mariari, Gasteizko Santo Domingori eta Galituen Aizarnako parrokiako behartsuentzat; baita ziako Santiagori.
beste 4 dukat ere hildakoen arimen alde zuen arduKodiziloan lekuko Pedro Egaña eta Martin Egaña
ragatik. Halaber beste 4 dukat, zituen beste kezka
semea izan ziren (ikus [XVI. m. (50-II) 3] agiria)
batzuengatik.
Hildakoen alde 30na meza lau aldiz errezatu behar
zituen, baina bi aldiz 30na meza Pedro Arretxe apaiz
lizentziatuak eta beste horrenbeste Joanes Ibañetak
emango zituzten.

- 1550-VI-22an, Aizarnako erretore-etxean, Blas
Artazubiaga eskribauaren bidez bere anaia Joan Otxoa
Artazubiagakoa erretoreak lehendik eginak zituen testamentu eta kodiziloei beste kodizilo bat erantsi zien.
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Bertan zioenez, Lasaoko andreari 2 dukat zor zizkion, lehengo 10 koroez gain. Iraetako jaunak etxe
hartakoen zor guztiak ordaindu zizkion, eta Maria
Aranburuk eta semeak ere beren zorra ordaindu zioten.

Arroako elizako sagrarioaren argirako 2 erreal; Itziarko
elizako sagrarioaren argirako erreal bat; eta Elorriagako San Sebastian ermitari eta Indanetako (oraingo
Endañetako) San Martin ermitari erreal erdi bana.

Zuubeko serorari, bere zerbitzariari, 4 dukat utzi
Utebetez, astean behin, ostiraletan, requiem meza
zizkion lutua gorde eta haren arimaren alde otoitz emango zuten Arroako elizan Anaren arimaren alde.
egin zezan. Mariatxo Zabala zerbitzariari beste 4 Ahazturik eman gabe utzitako mezak ere emango zidukat utzi zizkion soinekoa egin zezan.
tuzten Arroako elizan.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Akoa (Joan
Ana Igartzak zioenez, bere Igartzako etxetik zegoMartinez Akoakoaren semea) eta Martin Egaña (ikus kion senipartea kobratuta zeukan, baina behi bat eta
[XVI. m. (50-VI) 11] agiria).
kutxa egiteko oholak ez.
2.1.1.2. Ana Igartzaren testamentua

Testamentu-betearazle Joan Otalora senarra izendatu zuen. Oinordeko, berriz, maila berean bere lau
- 1550-II-24an, Arroako Irao baserrian, Zestoako seme-alabak izendatu zituen, hau da, Maria Otalora,
Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Otaloraren Grazia Otalora, Ana Otalora eta Joan Otalora.
emazte Ana Igartzak testamentua egin zuen.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Sorazu
Hiltzen zenean Arroako elizan ehortziko zuten, bikarioa eta Martin Akertza, eta Zestoako Jakobo GeIgartza etxearen hilobian, eta han egingo zizkioten hi- salaga (ikus [XVI. m. (50-II) 11] agiria).
letak, bederatziurrena, urteurrena eta gainerako elizkizunak.
2.1.1.3. Maria Lopez Gesalagakoaren testamentua
Limosna hauek utzi zituen: mairuen gatibu zegoen - 1550-V-14an, Zestoako Gesalaga etxean, Blas ArNikolas Abieta, Getariakoa, askatzeko, erreal erdia; tazubiaga eskribauaren aurrean Maria Lopez Gesala-

2.1. irudia. Arroako
Irao baserria.
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gakoak (Jakobo Gesalagaren alargunak) testamentua
egin zuen. Ohean gaixo zegoen, eta hiltzen zenean
Zestoako elizan, Gesalaga etxearen hilobian, ehortziko zuten. Han egingo zizkioten ohiko hiletak eta
elizkizunak.

eta Andres Arregi azpeitiarrak (ikus [XVI. m. (50-V)
7] agiria).

Limosna hauek eman zituen: Zestoako elizari 2
erreal; Aizarnako elizari eta Aitzeko Santa Engrazia
ermitari erreal bana; eta gatibu kristauak askatzeko
erreal bat. Zestoako elizan 30na meza ireki emango
zituzten Joanes Garratza eta Joanes Ibañeta apaizek.
Bakoitzari 8 erreal ordainduko zizkioten.

- 1550-VII-4an, Zestoako Lizarrarats etxean, Esteban
Eztiola eskribauaren bidez Arroako Maria Joanez Lizarraraskoak testamentua egin zuen. Joan Lizarrarats
eta Maria Joanez Areitzagakoa senar-emazte zenduen
alaba zen.

2.1.1.4. Maria Joanez Lizarraraskoaren
testamentua

Hiltzen zenean Arroako San Esteban elizan, AreiZestoako Domenja Eginori? Maria Lopezek egin tzaga etxearen hilobian, lurperatuko zuten, bere gurazion zorra ordaindu egingo zioten. Alkizako Martin soen ondoan. Han egingo zizkioten hiletak eta gaineAkertza olagizonari, berriz, 47 txanpon kobratuko ziz- rako elizkizunak.
kioten Etxabeko etxeengatik.
Maria Joanes Areitzagakoak zenbait limosna eman
Maria Lopezen Jakobo Gesalaga senar zenaren zuen: Aljer-en mairuen gatibu zegoen Getariako
seniparteagatik Aizarnako Pedro Egañari 12 dukat Nikolas Abieta askatzeko 2 erreal; Zestoako elizari
kobratuko zizkion oinordeko unibertsalak. Edarri- 10 dukat; Arroako elizari 8 dukat (aldare nagusiari
tzagabarrenean 5 florin arrunt kobratuko zituzten, eta aurrean damasko zurizko zapia ipintzeko); Itziarko
Etxeberrian 10 erreal.
elizari dukata; Deba parteko gainerako eliza eta ermitentzat bina erreal; Zestoako Beaingo San Lorenteri
Grazia Gesalaga alaba serorari 22 dukat eta txahal eta Aitzeko Santa Engraziari 2na erreal; eta Arroako
urrixa utzi zizkion, eta horrenbestez seniparteagatik ospitaleari ohe-estalki berria.
zituen eskubideak Jakobo Gesalaga anaiari (Maria
Lopezen semeari) utzi zizkion. Alaba Domenja GeMaria Joanez hil ondoren, Arroako elizan, haren
salagari (Andres Arregi azpeitiarraren emazteari) 4 arimaren eta gurasoen arimen alde, asteazkenero eta
dukat utzi zizkion; baita lastaira bat ere.
urtebetez, requiem meza abestua emango zen. Mezako erreala edo Maria Joanezen amona Katalina
Domenjari eta senarrari beste 5,5 dukat, 6 ahuntz Areitzagari zerizkiona eta otordua ordainduko zieten
eta 2 erlauntza utzi zizkien. Maria Migelez Ipin- apaizei. Hilobian kandela piztuta edukiko zuten metzakoari, eskatzen bazuen, txahal urrixaren prezioa zatan. Zumaiako elizan bertako apaizek 30 meza bi
ordainduko zioten.
aldiz emango zituzten haren arimaren alde.
Bere ahizpa Maria Joanez Lizarraraskoa Grazian
Maria Lopez Gesalagakoak oinordeko unibertsal
Jakobo Gesalaga semea izendatu zuen. Herenaren eta Etxeandiarekin ezkondu zenean, 30 dukat agindu zizbostenaren hobekuntza eman zion. Testamentu-betea- kion, eta haiek ordaindu egingo zizkion gurasoen herazle Jakobo Gesalaga semea eta Andres Arregi suhia rentziatik Zestoan Antonio Lizarrarats bikarioak.
izango ziren.
Joan Lizarrarats aitaren seme naturalei (Domingo
Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Zubiaurre Lizarrarats, Julian Lizarrarats eta Joaniko Lizarrarazestoarra, eta Martin Lanalde? (Joan Sararen morroia) tsi) 10na dukat agindu zizkien.
- 53 -

XV ZESTOA XVI. MENDEAN (1549-1550)

2.2. irudia. Lizarrarats
etxea.

Ahizpa Maria Joanez Lizarraraskoari (Grazian Arroako apaizentzat, meza emateko harizko atorra eta
Etxeandiaren emazteari) Lizarraratsen zeuden kutxe- jantzia; Itziarko elizari dukat erdia; Debako lurretan
tako bat agindu zion.
zeuden eliza eta baselizei erreal bana; Graziatxo Ondarra zestoarrari jantzitako ohea, haren alde otoitz egin
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: An- zezan; Arroako elizan Andre Mariaren izeneko meza
tonio Lizarrarats osaba (Zestoako bikarioa) eta Kata- emateko dukata; garbitokiko arimen aldeko meza
lina Areitzaga amona. Bere oinordeko unibertsal Ka- Arroan emateko dukata; anaia Joan Sorazu bikarioari
6 dukat; Txometxa serorari dukata; Igartzako serorari
talina Areitzaga amona izendatu zuen.
3 erreal; eta Santa Anaren aldarerako izara ona.
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Arroako
Arroako elizan bikarioak eta apaizek 30 meza bi
Joan Sorazu bikarioa, eta Zestoako Frantzisko Artiga,
Esteban Artiga eta Domingo Zuube (ikus [XVI. m. aldiz emango zituzten Maria Joanezen arimaren alde.
(50-VII) 7] agiria).
Maria Zugasti alabari zeta, oihal eta harizko soineko guztiak eman zizkion, ezkontzeko lagungarri izan
2.1.1.5. Maria Joanez Sorazukoaren testamentua
zitezen. Migel Zugasti semeari bere dotetik Maria
- 1550-VIII-17an, Arroako Zugasti baserrian, gaixo Joanez amak 30 dukat, ohea eta zilarrezko katilua utzi
zegoen Maria Joanez Sorazukoak (Joan Zugastiren zizkion, ezkontzarako.
emazteak), testamentua egin zuen Zestoako Esteban
Testamentu-betearazle Joan Zugasti senarra izendatu
Eztiola eskribauaren bidez.
zuen. Oinordeko Txomin Zugasti semea izango zen. Hari
Hiltzen zenean Arroako elizan, Zugasti etxearen eman zion herenaren eta bostenaren hobekuntza. Txomin
hilobian ehortziko zuten. Han egingo zizkioten hile- falta bazen, Migel semea izango zen oinordeko.
tak eta gainerako elizkizunak.
Lekuko Arroako biztanle hauek izan ziren: MarLimosna hauek eman zituen: Aljer-en gatibu ze- tin Azkaeta, Petri Bastidakoa eta Fernando Sorazabal
goen Getariako Nikolas Abieta askatzeko 2 erreal; (ikus [XVI. m. (50-VIII) 11] agiria).
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2.1.1.6. Domenja Ibiakaitzen testamentua

Oinordeko unibertsal Katalina Ibiakaitz alaba
izendatu zuen. Ondasunen herenaren eta bostenaren
- 1550-VIII-26an, Zestoako Ibiakaitz (edo Idiakaitz) hobekuntza eman zion. Testamentu-betearazle hauek
etxean, bertako Domenja Ibiakaitz alargunak testamen- izendatu zituen: Katalina Ibiakaitz alaba eta Joan Belauntza eta Iñigo Otaegi suhiak.
tua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren bidez.
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Martin ArOhean gaixo zegoen, eta hiltzen zenean Zestoako
elizan lurperatuko zuten. Han egingo zizkioten hile- tzubiaga, Domingo Ernataritz eta Pedro Acosta (Aratak eta elizkizunak. 30na meza emango zituzten haren bako Legutiokoa) (ikus [XVI. m. (50-VIII) 12] agiria).
arimaren alde Antonio Lizarrarats bikarioak eta Joanes
Garratza apaizak.
2.1.1.7. Marina Artigaren testamentua
Limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak as- - 1550-VIII-28an, Zestoako harresiez kanpoko Arrekatzeko Gaztelako 2 erreal; Zestoako elizari 4 erreal; txen, San Bartolome egunez, Joan Arretxeren emazte
eta Santa Engrazia ermitari 2 erreal.
Marina Artigak testamentua egin zuen Esteban Eztiola eskribauaren bidez.
Bere alaba Marina, Madalena eta Ana Ibiakaitzi
5na zoronga eta 3na ohe-jantzi agindu zizkien. Hiru
Hiltzen zenean Zestoako elizan hilobiratuko zuten,
ahizpek beren ahizpa Katalina Ibiakaitzen ezkontza- eta han egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederakontratuan agindutakoa jasoko zuten, eta horrenbes- tziurrena, urteurrena, bigarren urteurrena eta gainetez seniparteari uko egingo zioten Katalinaren alde.
rako elizkizunak.
Pedro Zubiaurrek, Zestoako Atristaingo maizteSasiolako aita Frantzisko Ribas fraide frantziskorrak, 6 erreal zor zizkion, eta haren ohe-jantzia bahi- tar sermolariari Marinak bere zorrak eta kobratzeko
turan zeukan. Marina Ibiakaitz alabari zoronga berria zeuzkanak esan zizkion; baita agindutako limosnak
eta burko berria agindu zizkion.
ere, eta fraideak haien txostena egina zeukan.

2.3. irudia. Idiakaitzen
aurriak.
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Bere testamentu-betearazle Marina Artigak bere ama nagak 238 marai; Migel Enmeltzok 204 marai; Migel
Maria Perez Mantelolakoa izendatu zuen. Marinaren Enmeltzoren amaginarrebak 204 marai; Domenja Peondasunen oinordeko ere ama Maria Perez izango zen. rezek 8 erreal; Iraetako jaunak dukat bat; Maria Beltran
Ibarrolak 340 marai; eta Zestoako bikarioak 700 marai.
Beduako andreak (Maria Perez Arronakoak) 14
Zordun horiek guztiek 18.169 maraiko zorra egin
dukat zorretan utzi zizkion Marinaren amaginarreba
Maria Joango Ganbarari. Haiek kobratu eta Maria zioten Marina Artigari, eta gainera Grazia Artigak
Joangoren arimaren alde 100 meza emango zituzten. urrezko 40 koroa ken 3 imina gari zor zizkion.
Mezako erreal erdia ordainduko zuten, eta sobera geTxostenean azaltzen diren diru-motak eta koratzen zenarekin Joanika alaba besoetakoari soinepuruak kontuan hartuta, baliokidetza hauek daudela
koak egingo zizkioten.
esan daiteke: 1 dukat = 375 marai; 1 erreal = 34 maFrantzisko Ribasen bidez Marinak egindako txos- rai; 1 koroa = 350 marai; 1 dobloi = 750 marai; eta 1
tenean, zor hauek zituela aitortzen da: Liliko etxeko dukat = 11 erreal.
zerbitzari Mariari 11.000 marai; Liliko alaba ezkonMarina Artigak agindu zuenez, Zestoako elizan
gaiari 1.432 marai; Maria Zuuberi 2.925 marai (zilarrezko zinta zeukan bahituran); Maria Ariztondori San Frantziskoren abituaz ehortziko zuten. Sasiolako
1.500 marai; Maria Fernandez Gallarikoari 750 ma- fraideak egingo zuen sermoia eta 6 dukat emango
zizkioten. Pedro Arretxe apaiz lizentziatuari 4 dukat
rai; eta bere Madalena neskameari 21.350 marai.
emango zizkioten. Aitaginarreba zenaren alde 100
Marina Artigari egin zizkioten, eta kobratzeko zi- meza emango zituzten, eta beste 400 meza Marinaren
tuen, zorrak hauek ziren: Azpeitiko Domenja Zela- alde. Aitorleak esandako lekuan emango zituzten.
rainek 8.440 marai; Joan Perez Lilikoak 4.500 marai;
Zestoako elizako lanetarako 2 dukat utzi zituen;
Zumaiako Maria Martinez Irungoak (Joan Martinez
Dorrekoaren emazteak) 1.364 marai; Zumaiako Ka- Aizarnako elizari eta Santa Engraziako ermitari dukat
talina Oriok 646 marai; Zarauzko jaunak 375 marai; erdi bana; San Lorenteri 4 erreal; Arroako Santa Ana
Urdanetako Maiagako andreak 375 marai; Migel Argi- elizari erreal bat; eta Aizarnazabalgo San Migeli

2.4. irudia.
Motrollamendiko Indo
baserria.
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erreal bat. Gatibu kristauak askatzeko 2 erreal eman eskribauaren aurrean egindako zorra); Nikolas Lizasoetari 2 erreal; Zestoako Kontzejuari 400 marai; Martin
zituen. Zestoako ospitaleari dukata utzi zion.
Indori 5 dukat (Martin Ondalde eta Pedro AusoroetxeaLekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Amili- ren aurrean) eta Domingoren emazte Katalinak Indo
bia, Joan Arbestain eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. etxean zuen senipartea (zati bat Martin Indok 15 dukat
balio zuen idi parea emanda kobratuta zegoelarik).
(50-VIII) 19] agiria).
2.1.1.8. Domingo Lizasoetaren testamentua
- 1550-IX-26an, Zestoako Motrollamendiko Indo baserriko sukaldean, bertako maizter Domingo Lizasoetak testamentua egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren bidez.

Domingo Lizasoetak ordaintzeko zorrak ere bazituen. Joan Indori 10 dukat zor zizkion Domingok.
Haietako 3 dukat Joan Indok Domingoren emazte Katalina Indori eman zizkion, eta beste 3 dukat Maria Indori. Beste 4 dukat Martin Indo oinordekoak kobratu
zituen, 5 anega gari eramanda.

Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten,
Domingok beste zor hauek ere utzi zituen: Joan
aita lurperatuta zegoen hilobian. Han egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena, bi- Lizaso ilobari 10 erreal; Pedro Arretxe lizentziatuari
2,5 erreal; Aizarnako elizari 24 dukat (alaba Graziagarren urteurrena eta gainerako elizkizunak.
na Lizasoeta seroratzat hartzen zutenean); 28 dukat
Limosna hauek agindu zituen: gatibu kristauak as- Petri Elkano suhiari, Babara Indo alabaren doteagatik
katzeko erreal erdia; Aizarnako elizari erreal bat; eta ordaintzea falta zitzaiolako; eta Joan Martinez OloZestoako eta Urdanetako elizei erreal erdi bana. Pe- tzagakoa kontulariari, honek bere kontu-liburuan zeudro Arretxe apaiz lizentziatuak 30 meza emango zi- kana, eta Indo baserriko ganaduen erdia.
tuen Domingoren arimaren alde.
Domingo Lizasoetak legezko 7 seme-alaba izan
Domingo Lizasoetak kobratzeko zor hauek zituen: zituen Katalina Indo emaztearekin. Katalinari ahalMartin Ondalde zaharrari 8 erreal; Joan Ondalderi 5 mena eman zion ondasunak seme-alaben artean bana
erreal eta 7 marai alkabalengatik (Kristobal Artzubiaga zitzan. Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen:

2.5. irudia. Akoa
bailara eta Izarritz.
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Katalina Indo emaztea, Joan Fernandez Olazabalgoa,
Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askaJoan Lizaso eta Pedro Ausoroetxea.
tzeko 2 erreal; Aizarnako elizari 6 dukat; Aizarnako
plazako Santakurutze ermitari teilatua ipintzeko 6
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko dukat; eta Santa Engrazia ermitari 2 dukat eta 800
Joan Martinez Olotzagakoa eta Pedro Mallea morroia, marai (maraiak handik hartutako ahuntzengatik).
eta Motrollamendiko Arbe baserriko Migel Uhegun
maizterra (ikus [XVI. m. (50-IX) 20] agiria).
Aizarnako elizako hiru benefiziaduetako bakoitzak
30 meza emango zituen haren arimaren alde.
2.1.1.9. Joan Martinez Akoakoaren testamentua
Maria Ruiz Etxeberrikoak hainbat zor utzi zi- 1550-X-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren tuen: Pedro Egañari 39 dukat; Joan Perez Lilikoari
bidez Aurrekoetxeko Joan Martinez Akoakoa aitak 9 dukat; Maria Nikolas Zabala-Lasaori 8 dukat eta
6 txanpon batetik, eta zilarrezko katilua (Pedro azbere testamentua egin zuen.
peitiarrari bahituran emana); Maria Nikolas ZabalaHiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten, Lasaori beste 39 dukat eta beste 40 dukat (hurrenez
Aurrekoetxeak bertan zuen hilobian. Han egingo ziz- hurren Joan Fernandez Arreitzakoarekin eta Antxikioten hiletak eta ohiko elizkizunak. Limosna hauek turbiaz Errezilgo Kontzejuarekin izandako auzietautzi zituen: mairuen mende gatibu zeuden kristauak rako hartuak); Azpeitiko Barrenolako hauspaginari
askatzeko erreal erdia; Aizarnako elizari 2 erreal; eta 2 dukat; eta Domingo Aroztegi eskribauaren oinorZestoako elizari eta Santa Engrazia ermitari erreal dekoari 15 erreal.
bana. Aizarnako elizan 30 meza hiru aldiz emango ziMaria Ruiz Etxeberrikoak ordaindu gabe utzitako
tuzten bere oinordekoak izendaturiko apaizek.
beste zor batzuk hauek ziren: Errezilgo Antxiturbiko
Testamentu-betearazle bere seme Joan Martinez auzirako lagundu zuen pertsonari 70 dukat (horietako
Akoakoa izendatu zuen. Oinordeko ere seme bera izen- 15 dukat Aizarnako elizari ematekoak); Bizente Ezedatu zuen. Lehen egindako dohaintzat ontzat hartuz, narrori 6 dukat, bere aitarekin Etxeberrin eta Antxiturbian egindako lanengatik; Fortun Santxez Iraetakoa
herenaren eta bostenaren hobekuntza ere eman zion.
artzapez zenaren oinordekoei 20 dukat; Domingo LiTestamentuan lekuko honako hauek izan ziren: zarrarats aita zenaren oinordekoei 7 erreal; Aizarnako
Zestoako Fernando Olazabal medikua eta Pedro Ola- elizari 14 dukat, amak testamentuan agindu zituelako;
berria, eta Azpeitiko Domingo Azkue (ikus [XVI. m. Martin Etxeberriri 10 dukat; 10 urteko Etxeberriko
urteurrenengatik apaizei zegokiena, eta Azkoitiko os(50-X) 3] agiria).
pitaleari 7 dukat, Etxeberriko sasiko alabaren aginduz
(ikus [XVI. m. (50-XII) 3] agiria).
2.1.1.10. Maria Ruiz Etxeberrikoaren
testamentua
Zor hauek guztiak Etxeberri baserriak San Joan
- 1550-XII-9an, Aizarnako Aranobaso etxean gaixo Idiakaitz batxilerra iloba Katalina Arzallusekin
egonik, Maria Ruiz Etxeberrikoak (Pedro Arzallusen ezkondu baino lehen egin zituzten. Ezkontza haremazteak) testamentua egin zuen Blas Artazubiaga tako kontratuaren baldintzak ikus XIV ZESTOA XVI.
MENDEAN (1548) liburuko [XVI. m. (48-VIII) 2] eta
eskribauaren bidez.
[XVI. m. (48-VIII) 4] agirietan.
Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten,
Maria Ruiz hiltzen zenean, senar Pedro Arzallusek
Etxeberri baserriaren hilobian. Han egingo zizkioten
Etxeberri baserrian biek izan zuten gozamena bereohiko hiletak eta elizkizunak.
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tzat izango zuen osorik bere bizialdirako. Denboraldi
horretan Aizarnako elizari 2 dukat emango zizkion,
Etxeberriko hildakoen aldeko mezak eman zitzaten.
Pedro Arzallus berriz ezkontzen bazen, edo ohelagunarekin bizitzen bazen, 4 dukat ordainduko zizkion
elizari.
Maria Ruiz Etxeberrikoak Graziana Arzallus ilobari 20 dukat agindu zizkion, Etxeberrin egindako lanen eta zerbitzuen soldatengatik.

Limosna hauek utzi zituen: Aljer-en mairuen gatibu zegoen Getariako Nikolas Abieta askatzeko, erreal
bat; Aizarnako elizari 4 erreal; Aizarnako plazako
Santakurutz santutxoari, 4 erreal; Zestoako elizari 3
erreal; eta Santa Engraziako ermitari 3 erreal.
Aizarnako elizan 30na meza emango zituzten Domingoren arimaren alde Pedro Arretxe lizentziatuak
eta Martin Liazasoro apaizak.

Arreba Maria Perez Potzuetakoarekin tratuen konTestamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Ma- tuengatik desadostasunak zituen, eta oinordekoak
ria Nikolas Zabala-Lasao, Joanes Ibañeta eta Pedro hartuko zuen erabakia agiriak aztertuta.
Egaña. Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Pedro
Domingo Aranburuk, bere emazte Maria AranbuArretxe apaiz lizentziatua, Joan Lopez Zelaikoa eta
rurekin ezkondu zenean, Potzueta gaineko SarastuPedro Gaintza (ikus [XVI. m. (50-XII) 3] agiria).
meaga izeneko lursaila Aranburu etxearentzat geratu
zen. Lehenago Lope Esnal eta arreba Maria Perez
2.1.1.11. Domingo Aranbururen testamentua
Potzuetakoak erositakoa zen, eta bertan gaztainon- 1550-XII-30ean, Aizarnako Aranburun, gaixo ze- doak eta haritzak zeuden.
goen Domingo Aranburuk testamentua egin zuen EsJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenaren oinordekoari,
teban Eztiola eskribauaren bidez.
obligazio-agiriek ziotena zor zion, eta beste 9,5 erreal
Hiltzen zenean Aizarnako elizan Aranburu etxea- ere bai. Maria Nikolas Zabala-Lasaori 8 edo 9 dukat
ren hilobian ehortziko zuten. Han egingo zizkioten zor zizkion, eta bahituran zilarrezko katilua emana
hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bi- zion. Fernando Olazabal medikuari 3,75 dukat zor zizkion, Azpeitiko Arriaga zurgin-maisuari 40,5 erreal
garren urteurrena.

2.6. irudia. Aizarnako
Aranburu.
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eta beste zenbait pertsonari obligazio-agirietan zehaztutakoa.

Senar-emazteei dohaintzan Usarbiribilagako sagastia eman zieten, eta mugakide zituen Maria Migel
Iruña zenaren lurrak. Zumaiako San Pedro elizan zuDomingo Aranburuk zioenez, Domingo Arangu- ten hilobia ere dohaintzan eman zieten.
reni 60 karga ikatz egiteko basoa eman zion, kargako
4 txanponeko prezioan, eta zor hura kobratu egingo
Ramos Belauntzarainek hurrengo 4 urteetan
zioten (ikus [XVI. m. (50-XII) 15] agiria).
urrezko 110 dukateko ekarpena egin beharko zuen,
zorrak ordaintzeko.
Andres Aranburu semea eta Maria Andres Armendia ezkondu zirenean, Domingo aitak alaba Maria
Dohaintzan ondasunak emandako Maria Martinez
Aranbururi eskaini zionaz gain, 30 dukat osatzeko fal- Uzkangakoari? eta Maria Joango Irarrazabali Ramosek
ta zena ere agindu zion. Mariaren anaia Joan Aranbu- 110 dukat ordainduko zizkien epeka.
ruri eta Lazaro Aranbururi ezkontza-kontratu hartan
eskainitakoaz gain 10na dukat osatzeko falta zena ere
Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe hausten
agindu zien (ikus [XVI. m. (49-IX) 5] agiria).
bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza
Domingo Aranburuk testamentu-betearazle bere ezkontza aldiko irabazien erdiarekin jatorrizko enboemazte Maria Aranburu eta Andres Aranburu semea rrera itzuliko zen.
izendatu zituen. Oinordeko unibertsal Andres semea
izango zen.
Katalina Baltzolak, adinez nagusi ez zelako, zin
egin zuen ezkontza-kontratuak zioena bete egingo
Maria Andres Armendiari bere aita Joan Armen- zuela (ikus [XVI. m. (50-VI) 9] agiria).
diak agindutako dotetik urrezko 4 koroa kobratuta
zeuzkan.
2.1.2.2. Pedro Esnalen eta Maria Larretxeren
ezkontza
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe apaiz lizentziatua, San Joan Etxegarai eta Domin- - 1550-VII-11n, Arroan, Zestoako Domingo Amilibia
go Arano (ikus [XVI. m. (50-XII) 15] agiria).
eskribauak eskontza-kontratua idatzi zuen. Aizarnazabalgo Pedro Esnal zen senarra, eta Arroako Maria
Larretxe emaztea.
2.1.2. Zestoarren ezkontza-kontratuak
2.1.2.1. Ramos Belauntzarainen eta Katalina
Baltzolaren ezkontza

Arroako Joan Sorazu batxiler eta bikarioak ezkondu zituen, Erromako Elizaren arauen arabera. Pedro
Esnal, Aizarnazabalgo Joan Esnal eta Maria Joango
Ustez 1550-VI-19an, Zumaian, Joan Arbestain Dornutegi zenduen semea zen, eta Maria Larretxe
eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Arroako Joan Larretxe (Larretxebekoa) eta Grazia Mirubia zeKatalina Baltzola zen emaztea, eta Zumaiako Ramos naren alaba.
Belauntzarain senarra.
Joan Larretxek eta bere ama Nafarra Larretxek
Senar-emazteei dohaintzan ezkontzarako eman ziz- ezkontzarako dohaintzan ondasun hauek eman zizkieten lurrek zituzten mugakide batzuk hauek ziren: kioten Maria Larretxeri: Arroako Larretxebekoa baDomenja Olaberen baratzea eta sagastia, Narruon- serria, bere lur, baso, harizti, gaztainadi, intxaurdi,
doko basoa, Katalina Etxaberen lursaila, Pedro Indo- larre, ur eta ganaduekin (behi, idi, ardi, ahuntz eta
txerriekin).
ren sagastia, eta Iraetako etxeko andrearen lurrak.
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2.7. irudia.
Aizarnazabalgo Esnal
baserria.

Joan Larretxek konpromisoa hartu zuen alabari urtebeteko epean zegozkion arropa eta edergarriak emateko.

txeren Kristobal Larretxe, Bartolome Larretxe eta Pedro
Larretxe anaiei zegokien senipartea ordainduko zieten.

Joan Larretxek eta Nafarra Larretxe amak (Mariaren amonak) baldintza batzuk ipini zituzten: Joan
Larretxek, bere bizialdian, dohaintzan emandako ondasunen gozamenaren erdia izango zuen. Basoetan lehen aldian lepatuta lortutako egur osoa beretzat izango zen, eta handik aurrera erdi bana. Baserrian zeuden
bi idietatik bat Joan aitarentzat izango zen.

Joan Larretxek konpromisoa hartu zuen bere fidatzaile Joan Arbe fidantza hartatik onik ateratzeko.
Pedro Esnalek ordainduko zituen 140 dukatetatik 30
dukat Joan Larretxerentzat izango ziren, eta 10 dukat
Nafarra Larretxerentzat. Beste 100 dukatak Joan Larretxeren anaiei senipartea ordaintzeko izango ziren,
Debako Joan Zigarani 100 dukatak epeka ordainduta.
Ordainketek zein epetan egin ere zehaztu zuten.

Nafarra Larretxek urtero 12 otarkada gaztaina, eta
6 otarkada sagar jasoko zituen. Joan Larretxe eta NaPedro Esnalek bere fidatzailetzat Joan Esnal anaia
farra Larretxe ama hiltzen zirenean, senar-emazteek aurkeztu zuen, Aizarnazabalgo Esnal etxearen jabea.
egingo zizkieten Arroako elizan ohiko hileta eta eliz- Pedrok konpromisoa hartu zuen anaia fidantza hartakizunak; baita Larretxeko hildakoen arimen aldeko tik onik ateratzeko.
elizkizunak ere.
Bi aldeek konpromisoa hartu zuten ezkontza hura
Joan Larretxek eta Nafarra Larretxe amak be- legezko seme-alabarik gabe hausten bazen, edo semeren gozamena senar-emazteen esku uzten bazuten, alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara
Maria eta Pedro senar-emazteek behar bezala jantzi ekarritako ondasun bakoitza (eta ezkontza aldian izaneta elikatuko zituzten beren bizialdi osoan. Joan La- dako irabazien erdia) bere jatorrizko enborrera itzultzeko.
rretxek bere fidatzailetzat Joan Arbe aurkeztu zuen
(Arroako Arbegoiko etxearen jabea).
Ezkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
Arroako Joan Sorazu bikarioa eta Fernando SoraPedro Esnal senarrak ezkontzara 140 dukateko ekar- zabal, eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibia (ikus
pena egingo zuen. Handik Larretxebekoan Joan Larre- [XVI. m. (50-VII) 11] agiria).
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2.1.2.3. Domingo Erretzabalen eta Maria Perez
Zelaikoaren ezkontza

emandako baserriaren gozamenaren erdia beretzat
izango zuen. Etxe ondoan Bideberrieta aldera zeuden lepatzeko haritzak Maria Perez Zuubekoarentzat
- 1550-VIII-10ean, Akoako Zuubebarrenan (oraingo izango ziren. Maria Perez ama hiltzen zenean dena
Loperena baserrian), Blas Artazubiaga eskribauak ezkonberrientzat izango zen. Elizkizunen gastuak eta
ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Domingo Kontzejuaren zergak erdi bana ordainduko zituzten
Erretzabal zen, Joan Martinez Erretzabalgoaren eta Maria Perez amak eta ezkonberriek. Kutxa bat ere,
Katalina Altzolarats zenduen legezko semea. Emaz- amak beretzat gorde zuen.
tea, berriz, Maria Perez Zelaikoa zen, Lope Zelaia
Domingo Erretzabalek ezkontzara 90 dukateko ekarzenaren eta Maria Perez Zuubekoaren legezko alaba.
Biak Joanes Ibañeta apaizak ezkondu zituen, Erro- pena egingo zuen, Maria Perez Zuubekoaren eta Zelaia
etxekoen zorrak ordaintzeko. Hurrengo San Migel egumako Elizaren aginduen arabera.
nean 30 dukat ordainduko zituen, handik urtebetera beste
Maria Perez Zuubekoa alargunak eta seme Joan 30 dukat, eta handik beste urtebetera azken 30 dukatak.
Lopez Zelaikoak, dote gisa alaba Maria Perez ZeZuubebarrenan Joan Lopez Zelaikoak senipartealaikoari Zuubebarrena baserria eman zioten, bere lur
eta ondasun guztiekin. Ganadua ere eman zioten: 3 gatik izan zitzakeen eskubideak Maria Perez Zelaikoa
behi beren txahalekin, 2 urteko zekorra, 10 buru arrebari eman zizkion. Maria Perez Zelaikoak, berriz,
ahuntz eta ardi, eta idi parea. Idi parea senar-emazteek Zelaia etxean seniparteagatik zituen eskubideak anaia
Maria Perez Zuubekoarekin eta semearekin erdi bana Joan Lopezi eman zizkion.
erabiliko zuten, Maria Perez bizi zen artean. Beste 4
Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe hausten
txerri ere erdi bana eman zizkieten.
bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
Horrez gain, Zuubebarreneko upel, tresneria eta 3 baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza eta
irabazien erdia jatorrizko enborrera itzuliko zen. Hoohe oso eman zizkieten ezkonberriei.
rren aurkako lege guztiei uko egin zieten, lurraldeko
Maria Perez Zuubekoak bere bizialdian, dote gisa ohitura eta usadioa halaxe zelako.

2.8. irudia. Akoako
Zelaia baserria.
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Maria Perez Zelaikoak eta Joan Lopez Zelaikoa se- zuritu gabeak), hiru kutxa, zilarrak, dirua, kobratzeko
meak, fidatzaile zestoar hauek aurkeztu zituzten: San zorrak, ganaduak eta senar zenak utzitako gainerako
Joan Amilibia eta Joan Ereño. Hauek arduratuko ziren ondasun higigarriak.
dote gisa emandako ondasunen saneamenduaz.
Domenjak bere seme Martin ezkonberriarentzat
Domingo Erretzabalen fidatzaile Pedro Zubiaurre utzi zituen Akoabarrenan zituen behi-aziendako 24
buruen erdia eta abere txikien erdia, erdi bana seeta Kristobal Erretzabal izango ziren.
meak haz zitzan. Ama Domenja hiltzen zenean, abere
Maria Perezek eta semeak, batetik, eta Domin- guztiak ezkonberrientzat izango ziren.
go Erretzabalek, bestetik, konpromisoa hartu zuten
Domenjak, halaber, ezkonberriei bi idi pare, gurdia
bakoitzak bere fidatzaileak kontratu hartatik onik eta
eta tresnak eman zizkien, eta Akoabarreneko lurrak
kalterik gabe ateratzeko.
lantzeko izango ziren. Zaldi bat ere eman zien etxeko
Joan Lopez Zelaikoak eta arreba Maria Perez Ze- lanetarako.
laikoak, 25 urte bete gabeak zirelako, zin egin zuten
Horrez gain, Domenja Akoabarrenak Martin sekontratu hartan agindutakoa bete egingo zutela./26
meari Akoako Enparandi baserriaren gainean zituen
Lekuko honako hauek izango ziren: Joan Ibañez eskubide guztiak eman zizkion. Enparandi etxekoek
Zubiaurrekoa, Joan Otaegi eta Joan Igartza (ikus beren baserria berreskuratuko balute, handik lortutako diruak eta interesak Martin semearentzat izango
[XVI. m. (50-VIII) 8] agiria).
ziratekeen.
2.1.2.4. Martin Zubiaurreren eta Maria Joanez
Domenjak Enparandi etxean zituen abere guztiak
Baltzolakoaren ezkontza
seme Martinentzat izango ziren, baina Domenja hil
- 1550-VIII-31n, Zestoako elizan, Blas Artazubiaga ondoren. Bitartean Domenjarenak izango ziren. Hoeskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Akoaba- riez gain, Domenjak urrezko 30 dukat emango zizrreneko Martin Zubiaurre zen senarra, Martin Ibañez kion Martin semeari.
Zubiaurrekoa zenaren eta Domenja Akoabarrena alarDomenjak beretzat gorde zituen Akoabarreneko
gunaren semea. Emaztea, berriz, Maria Joanez Baltzolakoa zen, Joan Martinez Baltzolakoaren eta Maria gozamenaren erdia eta Enparandiko gozamen osoa
bere bizialdirako. Hiltzen zenean dena Martin semeaJoanez Azkaetakoa zenaren alaba.
rentzat izango zen.
Egun hartan, Zestoako elizan, Erromako ElizaDomenjak bere bizialdian aipaturiko bi baserrien
ren aginduen arabera Antonio Lizarrarats bikarioak
eta ganaduen gozamenari Martinen alde uko egiten
ezkondu zituen.
bazion, Martin semeak behar bezala elikatu, jantzi eta
Domenja Akoabarrenak bere semeari eta errainari mantendu beharko zuen ama.
Akoabarrena baserria dohaintzan eman zien, bere lur,
Zestoako elizan hileta, urteurren, urteko bost jai
soro, harizti, gaztainadi, sasgasti, fruta-arbola eta gainerako zuhaitzekin. Baserriko upel eta tresneria ere nagusietako eskaintza eta abarretako gastuak erdi
bana ordainduko zituzten ama-semeek, baina amak
eman zien. Ohe bat ere bai.
baserrien eta ganaduen gozamenari uko egiten baDomenja Akoabarrena amak beretzat gorde zituen zion, gastu haiek osorik Martinek ordainduko zituen;
beste oheak, artilezko eta harizko ehunak (zurituak eta baita konponketa, zerga eta alkabalak ere.
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2.9. irudia.
Akoabarrena berria.

Akoabarreneko Domenja, Martin semea eta bertako alabek testamentua egin gabe hausten bazen, ezkonoinordekoak hiltzen zirenean, hiletak, hirurrena, bede- tzara ekarritako ondasun bakoitza eta ezkontza aldiko
ratziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena egingo irabazien erdia jatorrizko enborrera itzuliko zen.
zituzten Zestoako elizan. Urteko bost festaburuetan
Domenjak fidatzaile hauek aurkeztu zituen: Nikolas
opalkuntza eta urteroko urteurrena ere egingo zituzten.
Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Pedro Zubiaurre
Dohaintzan semeari eman gabeko ondasunetatik eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa (Domenjaren semea).
ordainduko zion Domenjak senipartea alaba Grazia
Joan Martinez Baltzolakoak fidatzaile hauek aurZubiaurreri, eta ez Martini emandakotik. Joan Martinez Baltzolakoak (Maria Joanez Baltzolakoaren keztu zituen: Aizarnazabalgo Domingo Amilibia eta
aitak) emandako dirutik ordainduko zion Domenjak Zestoako Pedro Altzolarats.
senipartea eta dotea Grazia alabari.
Ondoren, Martin Zubiaurrek eta emazteak zin egin
Joan Martinezek Maria Joanez Baltzolakoa alabari zuten ezkontza-kontratuak zioena bete egingo zutela.
dote hau agindu zion: 180 dukat, 4 ohe oso, 2 marko Bai Domenjak eta bai Joan Martinezek, konpromisoa
pisuko zilarrezko katilua, behia bere txahalarekin, 6 hartu zuten bakoitzak bere fidatzaileak kontratu harardi, soinekoak eta arreoa. 180 dukat haiekin Domen- tatik onik ateratzeko.
jak alaba Grazia Zubiaurreri dotea ordainduko zion,
Domenja Akoabarrenari anaia Frantzisko zenaren
eta Domenjaren zorrak ere handik ordainduko ziren.
ondasunak etorri zitzaizkion, baina haiek Martin ZuGainerakoa ezkonberrientzat izango zen.
biaurrek ez zituen eskatuko.
Joan Martinez Baltzolakoak bere 180 dukatak 4
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza,
epetan (guztira 4 urtean) ordainduko zizkion DomenJoan Martinez Akoakoa eta Domingo Erretzabal.
ja Akoabarrenari.
Martin Zubiaurre eta Maria Joanezen arteko
ezkontza legezko seme-alabarik izan gabe, edo seme-

Ondoren, leku berean eta lekuko berak hantxe
izanik, Maria Joanez Baltzolakoak uko egin zien se-
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niparteagatik Baltzola etxean izan zitzakeen eskubiDomingo Garratzak bere desadostasuna adierazi
deei, aitak agindutako dote edo senipartearekin ados zuen, Gaspar Arreitza eta Esteban Eztiola semea lezegoelako. Aitak Baltzola etxerako izendatzen zuen kuko izanik.
oinordekoak izango zituen haren eskubideak (ikus
[XVI. m. (50-VIII) 26] agiria).
Egun berean, Zestoako errebalean, Aizarnako San
Joan Etxegaraik eskea egin zien alkateari eta fielordeari, Iturregi Kontzejuarena izan zedin ahalegin
2.1.3. Zestoako eta Azpeitiko Kontzejuen
guztiak egin zitzaten. Lekuko Fernando Olazabal eta
tratu eta agiriak
Martin Arzallus izan ziren (ikus [XVI. m. (50-I) 4]
agiria).
2.1.3.1. Zestoako Kontzejuak Iturregiri buruz
Domingo Garratzarekin zuen auzia
- 1550-X-10ean, Zestoako Enekosauztegin, Blas
- 1550-I-4an, Zestoako Etorrako baserrien ondoko Itu- Artazubiaga eskribauaren aurrean, Zestoako Kontzerregin, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek jua bildu zen. Lehenago zinegotzien aginduz elizetan
elkartu ziren: betetik, Zestoako Kontzejuko Joan Fer- deia egin zuten. Bertan ziren zestoar hauek: Bartolome
nandez Arreitzakoa alkatea eta Esteban Eztiola fielor- Etxabe alkatea, Blas Artazubiaga fiel eta errejidorea,
de eta errejidoreordea, eta, bestetik, Domingo Garra- Martin Ezenarro, Pedro Akoa, Joan Fernandez Arreitzakoa, Pedro Altzolarats, Nikolas Lizasoeta, Martin
tza zestoarra.
Indo (probestuordea), Joan Lasao, Esteban EdarritzaBi aldeek auzia zuten Iturregiko lur, zuhaitz eta ga, Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Zelaia, Anton
iturriaz (ikus [XVI. m. (49-X) 8] agiria). Zestoako Aizarna, Gregorio Elizalde, Pedro Zubiaurre, Joan
alkatearen epaiak Iturregi Kontzejuarena zela erabaki Etxabe eta beste zenbait.
zuen, baina Domingok epaiaren aurka gora jo zuen,
Bestalde, Kontzeju hartara Domingo Garratza
eta auzia Probintziako korrejidorearen esku zegoen.
Hala ere, asko luzatzen ari zelako, alkateak jabetza azaldu zen. Hain zuzen Kontzejua auzitan zebilen
Kontzejuari eman zion, epaia irakurri eta fielordeak Domingorekin, Iturregiko lurretan prestazioz zeuzkan
zuhaitzei buruz (ikus [XVI. m. (49-X) 8] agiria). Probertan adar batzuk aiztoaz moztuz.

2.10. irudia. Zestoako
Kontzeju-etxea.
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bintziako korrejidoreak epaia eman zuen, eta IturreLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbiegiko zuhaitzak Domingorenak zirela ebatzi zuen, eta ta apaiza, Pedro Akoa eta Blas Amilibia.
lurren jabegoa Kontzejuarena zela.
- 1550-I-9an, Zestoako errebalean, Joan Perez
Epaian korrejidoreak zenbat zuhaitz ziren erabaki Altunakoak Martin Arzallus zestoarra aurkeztu zuen
ez zuenez gero, bi aldeak ados jarri ziren, eta auzia fidatzailetzat. Martini olio-kontratua irakurri egin ziobertan behera utzi zuten. Iturregin prestazioz Domin- ten, eta onartu egin zuen fidatzaile izatea.
gok 6 gaztainondo eta 9 intxaurrondo izango zituen,
eta lurra ezingo zuen hesitu. Herritarren ganaduak han
Joan Perez Altunakoak konpromisoa hartu zuen
ibili ahal izango ziren, baina ez zituzten gaztainak eta Martin fidantza hartatik onik ateratzeko. Lekuko zesintxaurrak hartuko. Prestazioko zuhaitz haiek 20-25 toar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Domingo Amilibia
besoko tartea izango zuten elkarrengandik.
eta Joan Fernandez Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (50-I)
5] agiria).
Zuhaitzak markatzeko Kontzejuak bere ordezkari
hauek izendatu zituen: Bartolome Etxabe alkatea, Esteban 2.1.3.3. Zestoako Kontzejuak Mutrikuko Batzar
Eztiola, Pedro Altzolarats eta Martin Ondalde zaharra.
Nagusiei buruz hartutako erabakia
Iturregin Maria Otxoa Akertzakoak zituen zuhaitzak ere aipaturiko ordezkariek markatuko zituzten.

- 1550-I-25ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Kontzejua bildu zen. Bertan ziren zestoar hauek: Joan Fernandez Arreitzakoa
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro alkatea, Martin Indo probestuordea (Joan Idiakaitzen
Akoa, Joan Olaso, Joan Zuube eta Joan Indo (ikus izenean), Fernando Olazabal medikua, Joan Fernandez Olazabalgoa, eta Martin Ondalde.
[XVI. m. (50-X) 5] agiria).
2.1.3.2. Zestoako Kontzejuak Zestoa Aragoiko
olioaz hornitzeko egindako tratua

Haiek ziotenez, aurreko urtean azkena Mutrikun
egindako Batzar Nagusietan, Probintziako korrejimenduan eskribau arduradun bakarra eduki ordez bat
- 1550-I-7an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga baino gehiago edukitzeaz botoa eta ahalordea eman
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Az- zuten, Hondarribia, Errenteria, Orio, Zarautz eta Gepeitiko Joan Perez Altunakoa, eta, bestetik, Zestoako tariako hiribilduen eskariz.
Kontzejuko Joan Fernandez Arreitzakoa alkatea eta
Esteban Eztiola fielordea.
Zenbait hiribildutako prokuradoreek Debako Joan
Olaskoagari ahalordea eman zioten auzian jarraipena
Bi aldeek kontratua egin zuten Zestoako herria izan zezan. Zestoako Kontzejuak, ordea, bere botoa
1550. urte osoan Aragoiko olioaz hornitzeko. Libra eta ahalordea baliogabetu egin zizkion; izan ere, koolioa 20 maraitan salduko zuen Joan Perezek, eta rrejimenduan Frantzisko Perez Idiakaizkoa arduraolioa faltatzen bazen edo olio txarra saltzen bazuen dunak bere ofizialekin lanak egoki eta behar bezala
egiten zituen, eta bi arduradunekin arazoak izango
bakoitzean zein zigor egongo zen ere zehaztu zuten.
zituzten.
Zestoako herrian beste inork ezingo zuen urte hartan
Zestoako Kontzejuak ahalordea eman zien korreoliorik saldu. Joan Perezek Zestoako Maria Anton Indorekin tratua egin zuen, honek Zestoan Joan Perezek jimenduko Joan Eldua prokuradoreari eta Valladolidemanda saldu beharreko olioaren prezioak eta bakoitza- ko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta Joan
Cortiguerari, auzian Kontzejua ordezka zezaten.
ren irabaziak eta ordaindu beharreko zergak adieraziz.
- 66 -

(1550)

2.11. irudia. Mutrikuko
eliza.

Lekuko honako hauek izan ziren: Martin Villarreal, Martin Olaun eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m.
(50-I) 9] agiria).
2.1.3.4. Zestoako Kontzejuak herri-basoetako
ezkurra enkantean emateko kontratua

Ganaduei buruz ohiko beste arau batzuk ere zehaztu zituzten. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Anton Aizarna (ikus [XVI. m. (50-IX) 4] agiria).
2.1.3.5. Zestoako Aizarnatea eta Sorazabal
baserrien lurrak alkatearen aginduz mugatzea

- 1550-IX-7an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan Fernandez Arreitzakoa alkatea eta Esteban Eztiola (eskribaua) fielordea, eta, bestetik, Gregorio Elizalde eta
Martin Arzallus bere fidatzailea.

- 1550-IX-9an, Aizarnako Aizarnatea baserrian, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako alkate
Joan Fernandez Arreitzakoak mugarriak ipinarazi zituen, Aizarnateko lurrak eta Zestoako Kontzejuarenak
bereizteko. Esteban Eztiola fielordea ere bertan zen.

Lehenago elizan pregoiak emanda, Zestoako Kontzejuak herri-basoetan zeuden hariztietan, urte hartan
ezkurra hartzeko eskubidea kandela piztuta enkantean
saldu zuen. Gregorio Elizaldek erosi zuen eskaintza
onena eginda, eta obligazio-agiria eman zien Kontzejukoei, hurrengo San Martin egunerako 8 dukat eta 2
erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Urbieta, Pagalde eta Sorazabal aldera ipini zituzten
mugarriak, Lopesoron, Olaondogoienan, Ansosierrekan (erreka agortuan), Ernataritzen, harrizko itxitura
ondoan, astigar baten ondoan, Ornea izeneko lekuan
eta beste zenbait lekutan. Guztira 8 mugarri ipini zituzten.

Gregoriok ezkurra jatera nahi zituen txerriak
sartuko zituen. Beste inork ezingo zituen urte
hartan txerriak herri-basoetara sartu Gregorioren
baimenik gabe. Bestela Gregoriok ganadu haiek
bahitu eta isuna ipiniko zien, bertako ohituraren
arabera.

Beste muga batzuk lehenago 1479-VIII-19an egindako mugarriztatzean erabakita bezala geratu ziren.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Gaspar
Arreitza, Martin Artazubiaga eta Martin Sorazabal,
eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia harginmaisua.
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2.12. irudia. Aizarnako
Sorazabal baserria.

Egun berean, Zestoako alkateak Sorazabal baserriko lurrak eta Kontzejuarenak bereiztu zituen mugarriak ipinarazita. Arteagan, Iturben, Lizasoeta aldean,
astigar batzuen ondoan, herri-bide ertzean, Pagio aldean eta Sorzazabalen Akoa aldera ipini zituzten mugarriak. Guztira 15 mugarri.
Alderdi batzuetan 1479-VIII-19an egindako mugarritzean adierazitakoa errespetatuko zen (ikus [XVI.
m. (50-IX) 5] agiria).
2.1.3.6. Zestoako Kontzejuaren basoetako
egurren, eta zorren balioztapena

tzejuari kobratzeko zeuzkan. Domingo Garratzak,
berriz, 3.158 marai Kontzejuari kobratzeko zeuzkan.
Kontu hartan Lope Zelaiaren oinordekoen 6.000 maraiak sartu behar ziren. Zelaia etxeari Kontzejuaren
zergak ordaintzeko 9 milako zegozkion, Frantzisko
Artigari 4 milako, eta Esteban Eztiolari 2 milako.
Kontzejuak milako horiengatik deskontua egin behar
zien aipaturikoei.
Kontzejuak aurreko maiatzaren 10az gero Blas Artazubiagari 11.274 marai zor zizkion. Blasek zeuzkan milakoengatik ere deskontua egin behar zion Kontzejuari.

Pedro Altzolaratsek Domingo Garratzaren hainba- 1550-IX-11n, Zestoako herri-basoak, Joan Perez naketatik 2.880 marai izan behar zituen. Frantzisko
Lilikoarentzat zirenak, ikertu egin zituzten eta ikatz- Artigak 900 marai kobratu behar zituen, eta hortik 4
kargek balio zezaketena balioetsi ere bai. Honako erreal atera behar ziren Domingo Garratzaren hainbaleku-izen hauek ere apiatzen dira: Urdanoleta, Gallai, naketatik. Joan Garratzak 2 erreal kobratu behar ziAnain?, Erraztiederra, Zakinbide? eta Belazobieta tuen, eta Grazian Ezenarrok 13 erreal.
(ikus [XVI. m. (50-IX) 7] agiria).
Esteban Eztiolak 6 erreal kobratu behar zituen,
- 1550-IX-17an, Zestoan, Joan Fernandez Arrei- Martin Azkuek 10 erreal eta Esteban Edarritzagak 6
tzakoa alkateak eta Esteban Eztiola fielordeak Kontze- erreal.
juari buruzko hainbat kontu egin eta berri eman zuten.
Aizarnako santutxoarentzat diru-banaketatik 3.000
Aurreko urtean alkate Joan Igartza izan zen, eta marai eman behar ziren, eta Bizente Ezenarrorentzat
Domingo Garratza fiel. Joan Igartzak 147 marai Kon- 6 dukat.
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Kontu haiek aztertu eta ontzat emandakoak hauek
izan ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa alkatea, Esteban Eztiola fielordea, Joan Igartza (aurreko alkatea),
Domingo Garratza (aurreko fiela), Domingo Amilibia
eskribaua, Pedro Akoa, Bizente Ezenarro eta beste
zenbait ordezkari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Joan
Indo eta Domingo Amilibia.

Akoa, Martin Ondalde gaztea, San Joan Amilibia,
Joan Martinez Olotzagakoa kontularia eta Jakobo Gesalaga.
Lehenago, Maria Otxoa Akertzakoa alargunak
Etorran, bere soroetatik kanpo herri-lurretan landareak aldatu zituen, eta Kontzejuak alarguna auzitara
eraman zuen. Orduan Domingo Garratza fielari eman
zioten ahalordea, Kontzejua auzian ordezka zezan,
eta egun hartan Esteban Eztiola fielordeari eman zioten ahalordea, auziari jarraipena eman ziezaion.

Agiriko amaieran oharra ipini zuten, Zestoan erretako etxeen jabeengandik Domingo Garratzak zenbat
kobratu zuen jakin zezaten (ikus [XVI. m. (50-IX) 8]
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez
agiria).
Egiakoa, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Gregorio
Elizalde (ikus [XVI. m. (50-IX) 17] agiria).
2.1.3.7. Zestoako Kontzejuak Maria Otxoa
Akertzakoarekin zuen auzia
2.1.3.8. Zestoako Kontzejuak kobratzeko zeuzkan
diruen txostena
- 1550-IX-25ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Zestoako Kontzejua bil- - 1550-IX-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauadu zen.
ren aurrean, Kontzejuko ofizialak eta ordezkariak bildu ziren, joandako urtebetean Kontzejuak egindako
Bertan ziren zestoar hauek: Joan Fernandez Arrei- zorren eta egindako edo egin beharreko ordainketak
tzakoa alkatea, Esteban Eztiola eskribaua, fielorde eta adieraztera eta txostena egitera.
errejidoreordea (Kristobal Artzubiaga fiel errejidoreaBertan ziren zestoar hauek: Joan Fernandez Arreiren ordezkoa), Joan Ibañez Zubiaurrekoa, San Joan
Ezenarro, Pedro Iribarrena, Frantzisko Artiga, Pedro tzakoa alkatea, Esteban Eztiola fielorde eta errejidore-

2.13. irudia. Etorrazar
baserria.
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ordea (Kristobal Artzubiagaren ordez), San Joan Egaña
Beraz, Esteban Eztiola fielordeak Kontzejuari
eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa zinegotziak, Blas Arta- guztira 49.236,5 marai zor zizkion (ikus [XVI. m.
zubiaga eskribaua, Joan Martinez Olotzagakoa kontu- (50-IX) 19] agiria).
laria, Pedro Amilibia eta Martin Ondalde. Denek ere
zin egin zuten kontuen berri zuzen emango zutela.
2.1.3.9. Zestoako Kontzejuak zituen zorren
txostena
Lehenbizi Esteban Eztiola fielordeak Kontzejuari
zor ziona zerrendatu zuen.
Zestoako Kontzejuak egun hartan (irailaren 25ean),
ordura arte egindako zorrak ordaintzeko agindua
Lehenik eta behin, 22.186 marai ordaindu behar eman zuen. Joan Fernandez Arreitzakoa alkateari
zituen, errege-pribilegioz eta Probintziaren baimenaz bere soldata (1.000 marai) ordaindu zioten. Domingo
hainbanaketan jaso zituelako (650 sukaldek milako Amilibia eskribau fielari 2 dukat (bere soldata) eman
bakoitzeko erreala ordainduta). Milako horiei zenbai- zizkioten, eta San Joan Egaña eta Joan Ibañez Zubiautek deskontua egin zion, Kontzejuak zorra egin zio- rrekoa zinegotziei 400na marai.
lako, eta deskontatzeko galerak ere izan ziren.
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak AizuFielordeak, bestetik, 18.650 marai ordaindu behar biko errota, konporta eta harrizko nasa konpontzeazituen, Joan Perez Lilikoari 500 karga ikatz egiteko gatik 339,5 erreal gastatu zituen, eta erdia Zestoako
emandako basoengatik. Zelaitxikieta eta Etorrasaroen Kontzejuak ordainduko zion.
zeuden egurrak, eta karga ikatza 5 txanponean saldu
zitzaion (1 txanpon = 7,5 marai).
Pedro Altzolaratsi, Getariako Garatetik ekarritako
lau harri ordainduko zizkioten. Aizubiko errotan nasan
Ebakitako haritzen enborrak Zestoako hiribilduan ipintzeko ziren. Aizubiko errotan garitarako errotarria
erretako etxeak eraikitzeko izan ziren. Ikatzetarako zor zuen Kontzejuak (11 dukat eta 7,5 errealen erdia).
adar eta buruak 1549-XII-24an 500 karga egiteko
ziren. Egun hartan basoak Domingo Legoiagak eta
Blas Artazubiaga eskribauari 3.000 marai emango
Martin Gorosarrik balioetsi zituzten.
zizkioten Maria Otxoa Akertzakoarekin Etorrako mugez egindako prozesuko lanagatik. Esteban Eztiolari,
Zelaitxikieta eta Etorrasaroen 1550-VIII-15era berriz, 450 marai ordainduko zizkioten, ordenantzen
arte hiribilduko etxeak egiteko moztutako zuhaitzen arabera 9 pertsonak mugarriak ikertzeagatik (50na
adarrak Joan Perez Lilikori eman behar zitzaizkion.
bakoitzak), baina Joan Martinez Olotzagakoa ez zegoen ados, korrejidoreak lan horretarako 5 pertsona
Bestalde, Esteban fielordeak Iturregiko gaztainondo baino gehiago onartzen ez zituelako.
bat saltzeagatik dukata zor zuen. Beste 8 dukat eta 2
Kontzejuak egindako beste ordainketa batzuk eta
erreal ere zor zituen ezkurragatik. Aizubiko errotaren
errentagatik 4.687 marai ordaindu behar zituen. San bakoitzaren kopuruak hauek ziren: fielordeari 3.418
Joan Amilibiak errotagatik urteko 28 dukat eskaini zi- marai, Mutrikuko Batzarretan Martin Martinez Marutetuelako zenbaitek bere desadostasuna adierazi zuen, gikoari Bergaran aginduta emateagatik; fielordeari 1.000
marai Atxaran batxilerrari eman zizkiolako; fielordeari
berriz errotak errentan emateko enkantea egin zedin.
56 erreal, Joan Ibañez Zubiaurrekoari eman zizkiolako,
Joan Perez Lilikoari Belazubietan eta Beroaranen eta beste 2 erreal mezulariengatik; Joan Ibañez Zubiau240 karga ikatz egiteko basoa eman zitzaion, kargako rrekoari beste 61 marai sukaldekako ordainketan izanerreal erdia kobratuz. Beroaranen beste 10 karga ikatz dako galeragatik; Esteban fielordeari 28 erreal eta 12
marai, Mutrikun agindua sukaldeka Tolosan ordaindu
egiteko basoa ere eman zion fielordeari.
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2.14. irudia. Aizubiko
lantegi bat.

zuelako; fielordeari Tolosako Batzarretan egin zituen
gastuak; fielordeari 3 erreal Tolosan Iturregiko auzian
egindako lanagatik; fielordeari, Martin Nuarbe presoaren umea hazteko ordaindu zuena; fielordeari honek
Gregorio Elizalderi Etorran baserriagatik ordaindu ziona; Joan Ibañez Zubiaurrekoari, Pedro Zubiaurreri eta
Jakobo Gesalagari 5.667 marai haritz-landareengatik.
Kontzejuak beste ordainketa hauek ere agindu zituen: Joan Arbestain eta Domingo Baltzolari ezkurra
balioesteagatik (Arangurengo haritzak, Joan Lizasok
adieraziak); Esteban fielordeari Iturregiko prozesuan
Azkoitian Andres Martinez Aroztegikoari ordaindua;
fielordeari eta Domingo Amilibia eskribauari Zumaian
egindako lanagatik; fielordeari Iturregiko auzian Tolosa,
Azpeitia eta Azkoitian egindako lanagatik; fielordeari 9
erreal Etorrasaroen basoa balioesteagatik; fielordeari,
Martin Gorosarriri herri-basoak ikuskatzeagatik emandakoa; fielordeari, Martin Ezenarro zurgin-maisuari elizako alkate-alkia egitea ordaindu ziolako; fielordeari,
Pedro sarrailagile-maisuari erlojuaren oinarriaren planoagatik ordaindu ziona; fielordeari 2 erreal, Etorran
Maria Otxoa Akertzakoaren auzian landareak aldatzeagatik; fielordeari, Donostiara Iturregiko auziagatik joan
zen Ana Zabalari ordaindutakoa; fielordeari harategiko
gaiengatik Azpeitira mezulariak bidali zituelako; eta fielordeari, Joan Ereñori eta Joan “Gorri”ri ordaindu ziena.

Zestoako Kontzejuak, halaber, beste ordainketa
hauek egitea ere agindu zuen: Esteban Eztiola fielordeari, honek prozesuan Atxaran batxilerrari eta Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauari ordaindutako 5
erreal; fielordeari 6 erreal, Iturregiko auzian Andres
Martinez Aroztegikoa prokuradoreari ordaindu zizkiolako; fielordeari 6 erreal, ijitoak (edo “egitanoak”) hiru
aldiz etorri eta haiek jurisdikziotik ateratzeagtatik; Blas
Artazubiagari 5 erreal, hiribildua erre zenean hondaturiko pisu edo balantza (Kontzejuarena) konpontzea ordaintzeagatik; Zarautz doktoreari bere aholkulari-lanagatik 1.000 marai; eta Asentzio Edarritzagari 6 erreal,
Lasaoko andreari saldutako haritzak lepatzeagatik.
Joan Lizasoeta “Suhi” goitizenekoak mintegiko 50
haritz-landare ipiniko zituen herri-lurretan, eta 2 urte
barru nahikoa hosto berde eduki beharko zuten. Batez
ere Beogaraten landatuko zituzten haritzek.
Esteban Eztiola fielordeak 49.620 marai zor zizkion Kontzejuari, eta Kontzejuak fielordeari 38.043,5
marai. Beraz, Esteban Eztiola fielordeak 11.576,5 maraiko zorra zeukan Kontzejuari ordaintzeko.
Kontzejuaren diru-kontu haiek aztertzen hauek ibili
ziren: Joan Fernandez Arreitzakoa alkatea, Joan Martinez
Olotzagakoa kontularia, Pedro Iribarrena, San Joan Ega-
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2.15. irudia.
Lizasoetatxiki baserria.

ña, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Martin Ezenarro, Frantzisko Artiga, Pedro Akoa, Esteban Eztiola, Blas Artazubiaga, San Joan Amilibia eta Martin Ondalde. Bakoitzari 2
erreal ordaindu zizkien (guztira 24 erreal) Esteban fielordeak. Kopuru hura zorrari deskontatuko zion.

tan, meza nagusietan, deia egin zen hiribildu eta errebaletarako hurrengo urteko ekaineko San Joan eguna
arte Zumaia, Askizu eta Getariako txakolina hornitzeko, kandelaz enkantea egingo zela iragarriz.

Bartolome Etxabe alkatea, Blas Artazubiaga fieAzkenik, Joan Fernandez Olazabalgoari dukata la, Domingo Garratza, San Joan Amilibia, Joan Peagindu zioten Iturregiko auziagatik, eta Martin Indo rez Altzolaraskoa, Joan Urbieta, Joan Akoa eta beste
probestuordeari 8 erreal, Martin Nuarbe delituengatik zenbait bildu ziren.
preso eduki eta elikatzeagatik.
Gregorio Elizaldek egin zuen enkantean eskainHurrengo egunean, irailaren 26an, Jakobo Gesa- tza onena. Pitxarra edo azunbrea 16 maraian salduko
lagari eta Joan Arbestaini 4na erreal eman zizkioten zuen. Txakolina falta zen bakoitzean, 2 errealeko isubasoak ikuskatzeagatik.
na ordainduko zuen. Txakolina kolore, gustu eta usain
onekoa izango zen.
Kontzejuaren kontuei buruz txosten hartan lekuko
hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Joan Ibañez ZuGregoriok hurrengo 9 eguneko epean fidatzailea
biaurrekoa, Blas Artazubiaga eta Joan Martinez Olo- aurkeztuko zuen, eta fidantza-agiria egingo zuten
tzagakoa (ikus [XVI. m. (50-IX) 19] agiria). Agiri ho- Kontzejuarekin.
netan argi eta garbi esaten da Zestoako hiribildua erre
egin zela. Gure ustez 1549. urtean erre zen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats, Domingo Arriaran eta Martin Indo (ikus [XVI.
2.1.3.10. Zestoako Kontzejuak Getariako
m. (50-XI) 5] agiria).
txakolinaz herria hornitzeko egindako tratua
- 1550-XI-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- 1550-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bauaren aurrean Zestoako Bartolome Etxabe alkatea
aurrean Kontzejua bildu zen. Lehenago, herriko elize- eta Aizarnako Domingo Aranguren elkartu ziren. Do- 72 -
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mingok zioenez, prest zegoen hurrengo urteko iraileko San Migel eguna arte Aizarna hain zuzen Zumaia,
Askizu eta Gertariako txakolin onez Zestoako hiribilduko prezioetan hornitzeko. Joan Egaña eta Intzinako
Joan Zelaia aurkeztu zituen fidatzailetzat.
Bartolome alkateak ontzat hartu zuen eskaintza, eta
Aizarnan beste inork taberna bidez ezingo zuen epe
horretan txakolinik saldu. Txakolina falta zen bakoitzean, Domingok eta fidatzaileek 3 errealeko isuna ordainduko zuten. Domingok konpromisoa hartu zuen
bere bi fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artazubiaga, Nikolas Lizasoeta, Anton Aizarna eta Bizente
Aranguren (ikus [XVI. m. (50-XI) 8] agiria).
2.1.3.11. Zestoako Kontzejuaren ahalordea
Arrasateko Batzar Nagusietarako
- 1550-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
2.16. irudia. Getariako mahastiak.
aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren Bartolome
Lehenago Maria Nikolas Zabala-Lasaok, Martin
Etxabe alkatea, Blas Artazubiaga fiel errejidorea, Esteban Edarritzaga, San Joan Amilibia, Domingo Ami- Egiak eta beste batzuek hartu zituzten basoak, baina
libia, Joan Arbestain, Joan Zubiaurre (Pagiokoa), An- haiek ateratzeko eta eramateko epeak bete egin ziren.
ton Aizarna eta beste zenbait.
Zestoako elizaren atarian kandela piztu zuten enkanHil hartan Arrasaten ospatuko ziren Batzar Nagu- terako. Ikatza egin eta eramateko herri-basoak hauek zisietarako ahalordea eman zieten Blas Artazubiagari, ren: Bedama aldeko Miruabia; Astuiko Deskargaburua
Martin Artazubiaga semeari eta Pedro Altzolaratsi, (bi zatitan); Lapaspe Ezkurroan (Domingo Arangurenena
izana); Edarritzaga; Atxarango zubi ondoko Upaegialdahan Zestoaren prokuradore izan zitezen.
pa; Artzegi aldeko Erraztiederra; Upaegi; eta EzurierreLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Villarreal, ka; eta Ezurierreka Edarritzagabarrenan (Sañoa aldera).
Grazian Ezenarro eta Martin Indo gaztea (ikus [XVI.
Enkantean alkatea eta fielaz gain hauek ere han
m. (50-XI) 6] agiria).
zeuden: Pedro Altzolarats, Joan Ibañez Zubiaurrekoa,
Pedro Zubiaurre, Joan Ameznabar eta beste zenbait.
2.1.3.12. Zestoako Kontzejuak herri-basoez
Eskaintzarik onena Joan Ameznabarrek egin zuen:
egindako agiriak
karga ikatzagatik 22,5 marai, hau da, 3 txanpon (1
- 1550-XII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren txanpon = 7,5 marai izanik).
aurrean hauek agertu ziren: Bartolome Etxabe alkatea
Egun hartatik aurrera bi urteko epean atera beeta Blas Artazubiaga fiel errejidorea. Haiek ziotenez
herriko parrokietan azken hiru igandeetan, deia egin harko zituen Joanek egur eta ikatz guztiak, Kontzejuaren liburuan zegoen ordenantza berriaren arabera.
zen Kontzejuaren basoak enkantean emateko.
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Joan Ameznabarrek bere fidatzailetzat Joan Ibañez
Zubiaurrekoa aurkeztu zuen, prezio osoa in solidun
ordaintzeko konpromisoaz. Prezioa balioesteko alde
bakoitzak ikertzaile bana izendatuko zuen. Basoek
erretzeko edo beste kalteren bat izateko arriskua Joan
Ameznabarren eta fidatzailearen kontura izango zen.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, Pedro Akoa eta Antonio Lizarrarats (ikus [XVI.
m. (50-XII) 2] agiria).
- 1550-XII-12an, Aizarnako Santa Engrazia ondoko Sorabilen, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean
hauek elkartu ziren: Bartolome Etxabe alkatea, Martin Artazubiaga (Blas Artazubiaga fiel eta aitaren ordez), Pedro Altzolarats eta Domingo Aranguren.

- 1550-XII-21ean, igandez, Zestoako errebalean
eta elizako bezperak izan ostean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: Pedro Altzolarats alkateordea (Bartolome Etxaberen ordez), Blas
Artazubiaga fiela eta zenbait herritar.
Kontzejuak Etorrasaroen, Lorbidearen ondoan,
elizarentzat lepatutako haritz batzuen buruak zituen
enkantean emateko, egurrarekin gero ikatza egin zezaten. Kandela piztu zuten eta eskaintzarik onena
Joan Ibañez Zubiaurrekoak egin zuen: 1,5 erreal karga ikatz bakoitza egiteko egurragatik.
Lekuko hauek izan ziren Pedro Zubiaurre, Lope Ernataritz eta Joan Perez Altzolaraskoa. Domingo Ezenarrok balioetsi zituen egurrak, eta 3 karga ikatz egiteko
adina ziren (ikus [XVI. m. (50-XII) 11] agiria).

Zestoako Kontzejuak enkantean Joan Ameznabarri Sañoa aldeko herri-basoak eman ondoren, Martin 2.1.3.13. Azpeitiko Kontzejuak Amubeko herriOlaskoaga eta Aizarnazabalgo Martin Esnal izendatu bideaz zuen auzia
zituen ikertzaile. Joan Ameznabarrek, berriz, Legoiagako Domingo Ezenarro izendatu zuen.
Azpeitiko Kontzejuak auzia zuen Amubeko zenbait
herritarrek herri-bidea okupatu egin zutelako. Hauek
Zin egin ondoren, Martin Esnalek eta Domingo Ezena- ziren herri-bidea edo errepidea zatika beretzat hartu
rrok, balioespen hau egin zuten: Miruabian, Bedama alde- zutenak: Joan Martinez Olotzagakoa kontularia (Zesra 30 karga ikatz egiteko egurra zegoen; Astuiko Deskar- toako Bekolaren jabea), Martin Martinez Atxarangoa
gaburuan 60 karga egiteko; Aizpeltzen 110 karga; Ezku- batxilerra, Frantzisko Atxaran (batxilerraren semea),
rroan 45 karga; Lapaspen 24 karga; Erraztiederran Artzegi Teresa Ugarte, Joan Otxoa Ondarkoa eta Joan Martialdera 75 karga; Upaegialdapan, Atxarango zubi ondoan, nez Lasaokoa (Inkisizioko idazkaria).
40 karga; Upaegin 125 karga; Ezurierrekan Lasao aldera
160 karga; eta Edarritzagabarrenaren gainean 42 karga.
- 1550-VIII-27an, Valladolidko Kantzelaritzatik errege-gutun betearazlea bidali zuten, arrazoia
Guztira herri-baso haietan 711 karga ikatz egin zi- Kontzejuari emanez eta bitartean izandako auzien eta
tezkeen (ikus [XVI. m. (50-XII) 6] agiria).
epaien berri emanez.
- 1550-XII-16an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren bidez Zestoako Kontzejuko
Blas Artazubiaga fielak ordainagiria eman zion Joan
Ameznabarri. Honek enkantean herri-basoak hartu zituen eta 711 karga ikatz egiteko egurrak ordaindu zizkion Joan Ibañez Zubiaurrekoa fidatzailearen bidez.

- 1547-VIII-18an, Azpeitian, Joan Otxoa Urangakoa alkatearen eta Nikolas Santxez Elolakoa alkateordearen aurrean, Joan Egibar eta Frantzisko Ibañez
Garagartzakoa Kontzejuko fielek eskea egin zieten
bide-okupatzaileen aurka. Herri-bidea Enparango
zubian hasten zen, herriko errotak baino beherago
(Atxaran batxilerraren lurren ondoan) eta ubidearen
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Ipintza, Joan Ipintza ondoan Teresa Ugarteren lurretara zihoan. Handik
eta Pedro Altzolarats (ikus [XVI. m. (50-XII) 8] agiria). bidea Joan Martinez Olotzagakoaren lurretaraino zi- 74 -
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hoan (Amubeko etxe ondora), eta handik ibaiko konportara eta Ondarra etxe ondoko ibairaino, Tolosara
eta Donostiara zihoan errepideraino.
Okupatuta zeukaten herri-bide hartatik abereak,
gurdi zamatuak, etab. igaro omen ziren beti. Beraz,
edozein errepidek eduki beharreko 12 ukondoko zabaleran bidea garbitu eta zuhaitz, hesi eta gainerako
oztopoak kendu egin behar zituzten okupatzaileek.
Ondoren alkatearen aurrean Joan Martinez Olotzagakoa kontularia bere taldekoen ordezkari gisa agertu
zen. Ukatu egin zuen hura errepidea zenik. Beti bidexka pribatu izan zela zioen. Alde bakoitzak bere
arrazoiak aurkeztu zituen. Hilen gorpuak bide hartatik
eramatea debekatu egiten omen zuten (ikus [XVI. m.
(50-VIII) 17] agiria).
- 1548-IX-26an, Azpeitian, alkateek epaia eman
2.17. irudia. Etorrasaroeko Austarritzaga,
zuten. Okupatzaileek bideko oztopoak hilabeteko
Beroaran aldean.
epean bere kontura kendu egingo zituzten. Bestela
10.000 maraiko isuna ordainduko zuen obeditzen ez Valladoliden 1550-VII-8an epaia eman zuten. Azzuenak (ikus [XVI. m. (48-IX) 45] agiria).
peitiko alkateen eta Pedro Mercado korrejidorearen
epaiak onetsi eta berretsi egin zituzten.
Joan Martinez Olotzagakoa kontulariaren aldeak
gora jo zuen Gipuzkoako korrejidore Francisco CastiJoan Martinez Olotzagakoa kontulariaren aldeak
llaren aurrera. Ondorengo Pedro Mercado korrejido- aurka egin zion epaiari, baina epaileek 1550-VIIIreak, auziaren prozesua aztertuta, epaia eman zuen. 27an Azpeitiko Kontzejuari errege-gutun betearazAzpeitiko alkateek emandako epaia onetsi eta berretsi lea eman zioten, epaiak zioena bete eta herri-bidea
egin zuen. Bi aldeen Andres Martinez Aroztegikoa eta libratuta garbi utz zezaten. Kantzelaritzako FrancisPedro Gartzia Salzedokoa prokuradoreei jakinarazi co Fernandez eskribauak idatzi zuen eta Santa Cruz
zieten epaia. Tolosan 1548-VI-22an eman zuen epaia kantzelariak erregistratu zuen gutuna (ikus [XVI. m.
Pedro Mercado korrejidoreak.
(50-VIII) 7] agiria).
Joan Martinez Olotzagakoak (bere taldearen izenean) Valladolidko Kantzelaritzara jo zuen epaiaren
aurka. Joan Cortiguera prokuradoreak eskea egin zien
epaileei korrejidorearen epaia deusezta zezaten. Bere
arrazoiak azaldu zituen horretarako.

2.1.3.14. Azpeitiko Amubeko bideaz zeuden
epaiak betetzea

- 1550-IX-10ean, Azpeitian, Bartolome Loiola eskribauak Joan Otxoa Ondarkoari eman zion gutun betearazlearen berri. Joan Santxez Goiazkoa eta Pedro AgiJoan Otxoa Urkizukoa prokuradoreak Azpeitiko rre izan ziren lekuko. Bi egun geroago Joan Martinez
Kontzejuaren izenean korrejidorearen epaiaren alde Olotzagakoa kontulariari eman zion gutunaren berri,
azaldu zen. Kantzelaritzako Aldrete lizentziatua, Si- lekuko hauek izanik: Goiazko batxilerra, Martin Pemancas doktorea eta Diego Garcia Gasca epaileek, rez Eizagirre-Zurbanokoa eta Martin Zandategi.
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2.18. irudia. Azpeitiko
udaletxea.

Egun berean Azpeitiko Pedro Lezeta eskribauak
Frantzisko Atxarani eman zion gutunaren berri. Lekuko Hernaot? Aleman eta Pedro Altzegi azpeitiarrak
izan ziren. Eskribau berak Teresa Ugarteri ere jakinarazi zion, Martin Zubeltzu eta Joanes Saltsamendi
(Segurakoa eta Azpeitikoa) lekuko izanik. Joan Martinez Olotzagakoa ez zegoelako, Ingelesa arrebari
jakinarazi zion. Lekuko Pedro Arriaran eta San Joan
Galarraga izan ziren.

Joan Akemendi eta Joan Martinez Enparangoa izan
ziren lekuko.
Ia eguerdia zen, 10ak eta 11k bitartea (beraz,
kanpaikadak jotzen zituen erlojua zegoen Azpeitian),
eta Joan Martinez Olotzagakoaren taldekoak ez ziren
agertu gutunak zioena betetzera.
Geroztik, abenduaren 15a arte, bi aldeek eskeak
egin zizkieten alkateei beren eskubideen defentsan.

Ondoren Pedro Lezetak Martin Martinez Atxarangoa batxilerrari jakinarazi zion gutun betearazleak
Dena den, ia zuhaitz guztiak eta oztopo guztiak
zioena. Lekuko Beltran Ugarte eta Bernal Ulazia? kendu zituzten bidetik, eta Enparago errotatik konizan ziren.
porta eta presaraino ibaiko ibiraino eta Ondarra etxeraino, 10 ukondoko zabalera errespetatuz, mugarriak
- 1550-IX-13an, Azpeitian, Joan Martinez Ar- ipini zituzten Amubeko bidean.
tsuagakoa eskribauaren bidez Bartolome Loiola eta
Joan Egibar fielek dei egin zieten Martin Gartzia
Lan haiek egiten Andres Areitzaga, Joan Zabala eta
Loiolakoa eta Joan Igartza alkateei, errege-gutun Martin Mandiolatza ibili ziren. Kontzejuko fielek beren
betearazleak zioena 30 eguneko epean Joan Marti- kexa adierazi zuten zubi berri aldera 3 edo 4 “estado”
nez Olotzagakoak eta bere taldekoek bete zezaten. mugarriak ipini gabe geratu zirelako, eta 10 ukondoko
Domingo Usandizaga eta Frantzisko Villarreal izan zabalera (eta ez 12koa) utzi zutelako. Donostiako Miziren lekuko.
gel Perez Idiakaizkoari, probintziako eskribau fielari,
bidetako ordenantza eskatuko zioten, bideak zein zabaAmubeko bideak 12 ukondoko zabalera izan be- lera behar zuen erabakitzeko. Domingo Kereizaeta eta
har zuen, eta 24 ukondokoa bihurguneetan. Zanda- Sebastian Jauregi izan ziren lekuko, eta Joan Akementegi lizentziatuaren idaztiarekin egin zuten eskea. di eskribaua (ikus [XVI. m. (50-VIII) 17] agiria).
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2.1.4. Zestoako elizetako agiriak

2.1.4.2. Zestoako elizako agiriak

2.1.4.1. Arroa eta Aizarnako elizetako agiriak

- 1550-I-26an, Zestoako elizan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Nikolas
- 1550-II-12an, Valladolidtik errege-gutuna bidali zie- Martinez Egiakoa, Joan Perez Lilikoa, Blas Artazuten erreinuetako agintariei. Debako Joan Otxoa So- biaga, Joan Perez Altzolaraskoa, Andres Perez Lirazukoa? apaizak Martin Etxabe eta Joan Sorazabal likoa, Martin Arzallus eta beste zenbait eliztar, eta,
apaizen izenean errege-erreginei jakinarazi zienez, bestetik, Gabriel Artzubiaga.
Debako eta Arroako elizen patronatua Kontzejuarena zen, baina azken aldian zenbait apaiz Erromako
Gabrielek Gipuzkoako korrejidorearen aurrean
aita santuaren buldak eta gutunak lortu nahian zebi- auzia jarri zien eliztarrei, elizaren teilatuan bildutako
len, aipatutako elizetako benefiziadu-postuak esku- urak haren orubera joaten zirelako. Gaiari buruz hitz
ratzearren.
egin ondoren, bi aldeek auzia 20 bat egunez etetea
erabaki zuten, bitartean Sevillan zen Antonio LizarraErrege-erreginek ziotenez, Erromako bulda eta gu- rats bikarioa herrira etorriko zelako eta haren iritzia
tun haien berri Kantzelaritzako presidente eta epaileei kontuan hartuko zutelako.
eman behar zieten, erreinuetako legeen aurkakoak baziren, arazoa konpon zezaten (ikus [XVI. m. (50-II)
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Fran6] agiria).
tzisko Artzubiaga eta Joan Perez Altzolaraskoa (ikus
[XVI. m. (50-I) 10] agiria).
- 1550-VII-13an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Aizar- 1550-III-2an, Zestoako errebalean, Blas Artazunako Domingo Aranguren eta Joan Zelaia, beren fi- biaga eskribauaren aurrean, Pedro Zubiaurre (Zesdatzaile Pedro Iribarrena eta Domingo Aizpururekin. toako elizako administratzailea) eta Domingo Aranguren elkartu ziren. Domingok Pedrori edo Zestoako
Laurek obligazio-agiria eman zieten Aizarnako eli- elizari, bi alditan 20 dukateko zorra ordaindu zion.
zako Joan Egaña eta Joan Lizaso administratzaileei, Lehenago 10 dukat ordaindu zituen, eta egun hartan
hurrengo San Martin egunean 50 dukat ordaintzeko beste 10 dukat (1 dukat = 11 erreal izanik).
konpromisoa hartuz. Domingo Arangurenek eta Joan
Zelaiak enkantean Zestoako eta Aizarnako elizetako
Pedro Zubiaurrek emandako ordainagirian lekuko
urte hartako hasikin edo primizia jasotzeko eskubidea zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa
lortu zuten.
eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (50-III) 3] agiria).
Hasikinen 50 dukat haietatik bi heren (33,33 dukat)
Aizarnako elizarentzat ziren, eta heren bat (16,66
dukat) Zestoako elizarentzat. Joan Egaña eta Joan Lizaso administratzaileek herena San Martin egunean
ordainduko zioten Zestoako elizari.
Domingo Arangurenek eta Joan Zelaiak konpromisoa hartu zuten beren bi fidatzaileak fidantza hartatik onik ateratzeko. Lekuko hauek izan ziren: Joan
Ibañez Zubiaurrekoa, Josepe Igartza eta Indoko Domingo Lizasoeta (ikus [XVI. m. (50-VII) 12] agiria).

- 1550-VI-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Altzolarats eta Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspagina azaldu ziren. Lehenago Joan
Fernandezek Zestoako elizari obligazio-agiria eman
zion, maileguz dirua hartu zuelako. Gero Joan Fernandezi dirua eta zenbait ondasun erre egin zitzaizkion,
eta beste obligazio-agiri bat egin zuen elizaren alde.
Egun hartan 8 dukat ordaindu zizkion Pedro Altzolaratsi elizarentzat, eta ordainagiria jaso zuen. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Domingo Arriaran apaiza,
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2.19. irudia. Zestoako
eliza.

Martin Ondalde eta Joan Indo (ikus [XVI. m. (50-VI)
5] agiria).

epaileak erabaki zuenez, hasikinen herena Zestoako
elizarentzat izango zen, eta 2 heren Aizarnakoarentzat
izango ziren.

- 1550-VIII-8an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren bidez Joan Fernandez ArreiDomingo Arangurenek obligazio-agiria eman zien
tzakoak (Zestoako elizako administratzaileak) ordain- Zestoako elizako administratzaileei, urte hartako haagiria eman zion Kristobal Artzubiaga eskribauari.
sikinen herena (16,16 dukat) hurrengo San Martin
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lehenago Kristobalen emazte Graziana Zabalak
eta arreba Madalena Artzubiagak beren testamentueDomingo Arangurenek konpromisoa hartu zuen
tan hurrenez hurren 2 dukat eta dukat bat utzi zituzten bere bi fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko.
elizarentzat, eta 3 dukat haiek Joan Fernandezek Kristobalen alaba Maria Artzubiagaren eskutik jaso zituen.
Lekuko honako hauek izan ziren: Fernando Amilibia, Domingo Zuube, Anton Aizarna eta Martin ArtaOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Oikiako zubiaga (ikus [XVI. m. (50-X) 4] agiria).
Domingo Goiburu eta Elgoibarko Martin Andikano
(ikus [XVI. m. (50-VIII) 6] agiria).
2.1.5. Joan Perez Lilikoaren tratu eta
- 1550-X-6an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Aranguren aurkeztu
zen. Urte hartan Zestoa eta Aizarnako elizetako hasikinak jasotzeko eskubidea bereganatu zuen enkantean. Pedro Iribarrena eta Domingo Aizpuru ziren fidatzaileak.
Iruñeko apezpiku Pedro Pachecok Zestoara bisita egin zuenean, 1540-IX-7an Gaona lizentziatu eta

agiriak

2.1.5.1. Joan Perez Lilikoaren ahalordeak
- 1550-III-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Lilikoa (Liliko jauna)
agertu zen. Ahalordea eman zion Burgosko Alonso
Maluenda jaunari, hiri hartako alkabaletatik 1550.
urteari zegozkion 60.000 maraiak zestoarrarentzat
kobra zitzan.
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Eskubide hura Domenja Lili amonak lortu zuen
errege-pribilegioz, eta gero dohaintzan seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari (Joan Perez Lilikoaren aitari)
eman zion. Amona eta aita hilak zirenez gero, urtero 60.000 marai kobratzeko eskubidea legezko seme
Joan Perez Lilikoa oinordeko bakarrak zuen. Eskubide
hura, gainera, Liliko beste ondasunei loturik zegoen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Enparan, Grazian Ezenarro eta Frantzisko Artzubiaga.
Jarraian, Joan Perez Lilikoak (edo Idiakaizkoak)
anaia Andres Perez Lilikoari ahalordea eman zion,
Alonso Maluendari Burgosen 1550. urteko 60.000
maraiak kobra ziezazkion. Gai hartan auzitara jotzeko eta edozein eratako tratuak egiteko ahalmena zuen
Andresek (ikus [XVI. m. (50-III) 1] agiria).

nek 625 dukat (itsasontziaren balioaren erdia) kobratu
behar zizkieten Joan Perez Lilikoarentzat, aita zenaren
oinordeko unibertsal zelako. Halaxe erabaki zuen aita
zenak Zestoako Esteban Eztiola eta Donostiako Migel
Idiakaitz eskribauen aurrean egindako testamentuan.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Zumaiako
Domingo Zabala apaiza, Bergarako Bernaldino Perez
Zabalakoa eta Zestoako Joan Ezenarro (ikus [XVI. m.
(50-X) 11] agiria).
2.1.5.2. Joan Perez Lilikoaren obligazio-agiriak
- 1550-X-5ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Joan Olazabal
Olasokoa hargin-maisua eta Joan Perez Lilikoa (edo
Idiakaizkoa) agertu ziren.

- 1550-X-19an, Zestoako Liliko dorretxean, Esteban Eztiola eskribauaren bidez bertako Joan Perez Lilikoa jaunak ahalordea eman zien Sevillan zebiltzan
Martin Lizarrarats eta Grazian Etxeandia zestoarrei.

Joan Olazabalek lehenago tratua egin zuen Joan Perez Lilikoaren aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenarekin, 100 anega kare hornitzeko, eta kare hura artean
hornitu gabe zeukan. Egun hartan, ordea, 100 anega kare
haiez gain beste 500 anega kare egin eta Liliko burdinoJoan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenak itsasontzia lara garraiatu eta hornitzeko kontratua egin zuten. Joan
eduki zuen erdi bana Debako Joan Guadaluperekin, eta Olazabalek hurrengo Domu Santu egunerako guztira
hura Sevillan zebiltzan Antonio Isasti eta Migel Jaure- 600 anega kare emango zizkion Joan Perez Lilikoari. Ligik erosi zuten. Beraz, azken bi hauei ahalordea zute- likoak kare guztia aurrez ordaindu zion Joan Olazabali.

2.20. irudia. Lili
jauregia.
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Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin 2.1.5.3. Joan Perezen ondasun-inbentarioa eta
Landeta zurgin-maisu azpeitiarra, Zestoako Domingo ordainagiria
Arriaran apaiza eta Lazaro Elizalde zurgin azpeitiarra
- 1550-X-25ean, Zestoako Lili dorretxean, Esteban
(ikus [XVI. m. (50-X) 2] agiria).
Eztiola eskribauaren aurrean, Joan Perez Lilikoa eta
- 1550-X-28an, Zestoako Liliko dorretxean, Esteban Maria Joanez Lilikoa arreba elkartu ziren. Joan PeEztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Perez Lilikoa rez Lilikoa zen zendutako Maria Joanez Zuatzolakoa
amaren eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenaren
jauna eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa agertu ziren.
oinordeko unibertsal. Hain zuzen ama zenak bere tesJoan Ibañezek Zestoako hiribilduko Aisoroetxean tamentuan arropa eta zilarrezko zintari buruz adieraharriz eta karez hormak eraiki nahi zituen, eta han zitakoa bete nahi zuen.
bertan Joan Perezek harri asko zeukan. Beraz, Joan
Arropak Maria Lilik zeuzkan kutxan giltzapean,
Ibañezek baimena eskatu zion Joan Perezi harri hura
eta giltzaz irekita, zerrendatu egin zituzten soinekoak,
berak erabil zezan.
inbentarioa eginez. Hauek ziren, besteak beste, han
Joan Perezek baimena eman zion, baina erabil- zeuden arropak: oihalezko soineko zuria, belusezko
tzen zuen harria neurtu egingo zuten hormek zenbat zerrendaduna; oihal morezko soinekoa, belusezko
“estado”ko azalera zuten ikusita, eta Joan Perezek hi- zerrendaduna; damaskozko soineko beltza, zerrenda
ribilduan edo errebalean (Joan Perezek adierazitako gorriduna; belus beltzeko gainjantzia; oihal beltzeko
lekuan) beste horrenbeste harri garraiatuta utziko gona, zeta beltzezko ertzak zituena; oihal beltzezko
gainjantzia, belus beltzez edertua; beste bi gainjantzi
zion, hurrengo maiatzaren amaiera baino lehen.
beltz; zetazko 5 zoronga-zati; 24 zoronga-orratz, zilar
Eraikitako hormak neurtzeko, alde bakoitzak bere urreztatuzkoak; zeta gorrizko poltsa; zilarrezko aleak
ikertzailea izendatuko zuen, eta ados jartzen ez ba- zituen arrosarioa; harizko ehunak, etab.
ziren, hirugarren neurtzaile edo epailea izendatuko
Maria Lilik Joan Perez Lilikoari altzifrezko kutxazuten.
rekin arropa haiek guztiak eman zizkion. Lehen aldiz
Joan Ibañezek obligazio-agiria eman zion Joan Pe- izan zuen Joan Perezek ondasun haien berri. Orduan
rezi, agindutako guztia betetzeko konpromisoa hartuz. arropak, kutxa eta giltza bere arreba Maria Joanez
Lilikoari eman zizkion. Ama zenak testamentuan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope Ernataritz, aipaturiko zilarrezko zinta ere arrebak nahi zuenean
Martin Artazubiaga eta Pedro Ibarluze (ikus [XVI. m. emango zion.
(50-X) 19] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: anaia Andres Perez Li- 1550-XII-9an, Zestoako errebalean, Esteban likoa (edo Idiakaizkoa), Joan Olazabal eta Joan EzeEztiola eskribauaren aurrean Grazian Ezenarro eta narro.
Joan Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa) elkartu ziren.
Ondoren, Liliko egongelan zegoen beste kutxa
Joan Perezek Graziani 15 dukat maileguz eman zizkion, eta Grazianek obligazio-agiria eman zion, urte- bat ireki zuten. Maria Lilik eta Graziatxo Ezenarrok
beteko epean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. ziotenez, Joan Perez Lilikoak ordura arte ez zuen
kutxa hura ikusi. Bertan emakumeek erabiltzeko
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Ipintza eta Joan zorongak zeuden, 34 guztira, eta gehienak kolore
Ipintza, eta Zumaiako Pedro Ataun hargina (ikus zuri, berde, beltz, hori, gorri eta abarrezko zerrendez
edertutakoak ziren.
[XVI. m. (50-XII) 4] agiria).
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Haiek Joan Perezek jaso zituen, gero bere arreba
Maria Joanezi emateko. Kutxa hartan belusezko poltsa eta zetazko mataza koloredunak ere topatu zituzten (ikus [XVI. m. (50-X) 5] agiria).
- 1550-X-26an, Zestoako Lili dorretxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Perez Lilikoa eta Grazia Ezenarro neskamea elkartu ziren.
Joan Perezen aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak
bere testamentu edo kodiziloan Graziari 9 dukat eta soinekoa agindu zizkion, eta Joan Perez semeak 9 dukat eta
4 dukat (soinekoaren balioa) eman zizkion. Hortik at,
Graziak Joan Perez semeari egindako zerbitzuengatik
beste 3 dukat kobratu zituen (16 dukat guztira).
Ondorioz, Graziak Joan Perez Lilikoari guztiaren
ordainagiria eman zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope Ernataritz, Martin Ernataritz semea eta Joan Ezenarro (ikus
[XVI. m. (50-X) 16] agiria).
- 1550-X-28an, Zestoako Liliko dorretxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Lilikoa
eta Maria Lili elkartu ziren. Maria Lili Joan Martinez
Lilikoa apaizaren alaba naturala zen.

2.21. irudia. Lili jauregiko garita.

zituen. 1549-XII-5ean aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
hil zenean eman zuten maizterrek baserrian nagusiarekin erdi bana hazten ari ziren ganaduen berri.

Maria Lilik ordainagiria eman zion Joan Perez LiDena den, maizter bakoitzak ganaduen azken orlikoari, honen aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak
testamentuan agindu zizkion 10 dukatak eta soinekoa duko egoera, kopuruak eta zehaztasunak eman ziz(4 dukat) eta geroztik egindako zerbituzengatiko 4 kion Joan Perez Lilikoa oinordekoari.
dukat (guztira 18 dukat) ordaindu egin zizkiolako.
1) Olazabalazpi baserriko Joan Olazabalek zioenez,
Lekuko hauek izan ziren: Martin Artazubiaga, hark eta bere arbasoek betiko zerga eduki zuten, eta
Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Pedro Ibarluze (ikus zeukaten, antzina haien familiako aurrekoek Liliko
jaunarekin egindako agiriaren arabera, eta berak ere
[XVI. m. (50-X) 16] agiria).
bete egingo zuen hark zioena.
2.1.5.4. Joan Perezen 5 baserritako ganaduei
Joan Olazabalek zin eginda zioenez, Joan Perez
buruzko txostena
aita hil zenean, handi eta txiki, behi-aziendako 25
- 1550-XI-28an, Zestoako Lili dorretxean, Esteban buru zeuden (hezitako 5 idi, zekorrak, behiak eta txaEztiola eskribauaren aurrean, bertako Joan Perez Li- halak). Behi bat Joan Perez aita zenaren bederatziulikoa jaunak bere baserrietako maizterrak banaka hartu rrenerako eman zuten, eta zekor bat apaizentzat. Egun
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2.22. irudia.
Olazarraga baserria.

hartan, geroztiko ugalketagatik, 27 buru zeuden (13,5 aita hil zenean, behi-aziendako 10 buru zituen (zezen,
behi, idi eta txahal). Geroztik zenbait buru kendu eta
maizterrarenak).
erosi ondoren, 12 buru zeuden.
Olazabalazpin egun hartan, handi eta txiki, ahuntzaSastarrain baserrian ahuntz-aziendako 28 buru
ziendako 58 buru zeuden, eta ardi-aziendako 52 buru,
ardi eta arkume. Txerrama 5 txerrikumerekin eta urtebe- zeuden. Ardirik ez zegoen, baina txerrama 3 txerrikuteko 2 txerri ere baserrian zeuden; baita 17 erlauntza ere. merekin eta urtebeteko beste 3 txerri ere bai.
4) Jarraian Legoiaga baserriko Domingo Ezenarro
maizterra azaldu zen. Joan Perez aita hil zenean, behiaziendako 14 buru zeuden, handi eta txiki. Txahal txi2) Ondoren Olazabalgoiko Sebastian Lazkano maizte- ki bat amilduta galdu zen, eta zakurrek jan zuten. Joan
rrak bere ganaduen berri eman zion Joan Perez nagusiari. Perezen hiletetarako behia ekarri zuten. Egun hartan
Joan Perez aita aurreko urtean hil zenean, behi-aziendako baserrian 16 buru zeuzkaten.
22 buru zeuzkan (hezitako 2 idi, zekorrak, zezena, behiak,
Ahuntz-aziendako 29 buru zeuden, baina ardirik
etab.). Zekor bat Joan Perez zenaren bederatziurrenerako
ekarri zen, eta beste bat Zestoako elizarentzat zura ga- ez. Txerri aziendako 9 buru hazten ari zen maizterra.
rraiatzeko. Itziarko kofradiari ere beste bat eman zitzaion.
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz batxiEgun hartan, handi eta txiki, 21 buru zeuden baserrian.
lerra, Kristobal Olaskoaga eta Joan Olazabal.
Olazabalgoikoan ahuntz-aziendako 74 buru zeu5) Ondoren, Olazarragako Kristobal Olaskoaga
den, eta ardi-aziendako 42 buru (15 arkume). Bi txerri
eta 4 txerrikume ere bazeuzkan maizterrak erdi bana; maizterraren txanda izan zen. Joan Perez aita hil
zenean, idiak, txahalak, zekorrak, etab. zituen. Bi
baita 6 erlauntza ere.
txahal urrixa amilduta hil ziren, eta baten okela jan
3) Hurrengo Sastarraingo maizter Grazia Olaberria zuten. Egun hartan behi-aziendako 11 buru zeuden
(Joan Olaberriaren alaba) aurkeztu zen. Joan Perez baserrian.
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz batxilerra, Kristobal Olaskoaga eta Domingo Ezenarro.
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Olazarragan ahuntz-aziendako 21 buru, ardi-aziendako 24 buru eta txerri-aziendako 7 buru zeuden; baita 4 erlauntza ere.

bederatziurrenerako emandako txahal urrixa kendu
ziren. Zezenarekin zezina egin zen. Egun hartan 15
buru zeuden.

Ahuntz-aziendako 20 buru zituen, ardi-aziendako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan
Idiakaitz, Joan Olazabal eta Sebastian Lazkano (ikus 25 buru eta txerri-aziendako beste 6 buru, handi eta
txiki.
[XVI. m. (50-XI) 9] agiria).
2.1.5.5. Joan Perezen beste 6 baserritako
ganaduei buruzko txostena

Lekuko hauek izan ziren: San Joan Zinkunegi eta
Joan Ezenarro.

Hurrengo egunean, azaroaren 29an, Joan Perez Lilikoaren beste baserrietako maizterrak azaldu ziren.

9) Bedamako Olaetxeko San Joan Zinkunegi mintzatu zen ondoren. Maria Uztaeta ama ere ordezkatu
zuen. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita hil zenean, behi-aziendako 10 buru zituen. Haietako bi Aiara saldu
ziren 8 dukatean. Egun hartan 14 buru zeuzkan baserrian.

6) Lasturko Zigaranzar (edo Zigaranzaharra) baserriko Martin Zigaran maizterrak zioenez, Joan Perez aita hil zenean, behi-aziendako 14 buru zeuzkan
(idiak, zekorrak, bigaak, etab.). 3 zekor kendu ziren:
Ahuntz-aziendako 13 buru zituen. Neguan asko hil
bata Lilin jateko eta beste 2 hiletetarako. Egun hartan
omen ziren. Ardi-aziendako 20 buru zeuzkan, handi
14 buru zeuden.
eta txiki. 2 txerri eta 3 txerrikume ere bazituen.
Baserrian ahuntz-aziendako 36 buru zeuden, ardiLekuko Domingo Aziga? eta Martin Artazubiaga
aziendako 28 buru, txerrama bi txerrikumerekin, eta
izan ziren.
erlauntza bat.
10) Bedamako Saletxean Domingo Aziga? maizLekuko hauek izan ziren: Kristobal Olaskoaga eta
terrak zioenez, Joan Perez aita hil zenean, behi-azienJoan Ezenarro.
dako 9 buru zituen. Egun hartan, ordea, 11 zituen
7) Hurrengo aitorpena Lasturko Olano baserriko ugalketari esker.
Joan Ezenarro maizterrak egin zuen. Liliko Joan PeArdi-aziendako 39 buru zituen, eta maizterrak erorez aita hil zenean, behi-aziendako 18 buru zeuden
Olanon. Gaixotasunez behia eta txahala hil ziren. Idi sitako 16 buruen erdia Joan Perez Lilikoak ordaindu
bat eta 2 idi Joan Perez aitaren hiletetara ekarri zituen. egin zion. Ahuntz-aziendako 23 buru zituen, eta 5 txerri ere bai, har eta eme.
Gero idi bat erosi zuen Joan Perez semeak.
Ahuntz-aziendako 32 buru zeuzkan, ardi-aziendako 33 buru eta txerrama 3 txerrikumerekin.

Lekuko hauek izan ziren: Martin Artzubiaga eta
Azpeitiko Marko Olaberrieta.

11) Linatzetagoiko Joan Orendain maizterrak
Lekuko Martin Zigaran, Kristobal Olaskoaga eta
zioenez, Joan Perez aita hil zenean, baserrian behiLope Ernataritz izan ziren.
aziendako 17 buru zeuden. Zekor bat eta biga bat
8) Bedamako Linatzetabeko Domingo Linatzetak amilduta galdu ziren. Zekor bat iditarako 8 dukatean
aitortu zuen jarraian. Joan Perez aita hil zenean, behi- saldu zuen. Egun hartan Linatzetagoikoan 14 buru
aziendako 16 buru zeuden baserrian. Zezen bat eta zituen.
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Ahuntz-aziendako 20 buru, txerri bat eta 5 txerrikume ere bazeuzkan.

- 1550-II-12an, Deban, Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, bertako Joan Zigaran, eta, bestetik, Zestoako Joan FerLekuko Lope Ernataritz eta Martin Artazubiaga nandez Arreitzakoa hauspagina. Biek kontratua egin
zuten, eta Joan Fernandezek konpromisoa hartu zuen
izan ziren.
hurrengo iraileko San Migel eguna baino 8 egun leJoan Perez Lilikoak bere 11 baserri hauetan maiz- henago burdinolako hauspoak eginda Joan Zigarani
terrekin erdi bana zeukan ganadu hura guztia (ikus emateko. Hauspaginak berak muntatuko zituen hauspoak Joan Zigaranek esandako burdinolan.
[XVI. m. (50-XI) 9] agiria).

2.1.6. Joan Fernandez Arreitzakoaren
agiriak
2.1.6.1. Joan Fernandez Arreitzakoaren obligazioagiriak
- 1550-I-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Joan Fernandez Arreitzakoa eta
Blas Amilibia elkartu ziren. Blasek Azpeitiko Migel?
Arregiri egindako 14 errealeko zorra Joan Fernandezek
ordaindu zuen. Ondorioz, Blas Amilibiak Joan Fernandezi obligazio-agiria eman zion, zorra hurrengo zaldun-inaute egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Prezioa 68 dukatekoa zen, eta Joan Zigaranek hantxe bertan ordaindu zion kopuru osoa. Obligazio-agirian lekuko honako debar hauek izan ziren: Domingo
Zerain, Pedro Elorriaga eta Martin Saez Bidartekoa?
(ikus [XVI. m. (50-II) 5] agiria).
2.1.6.2. Joan Fernandez Arreitzakoak Joaniko
Arronarekin zuen auzia

1540. urteaz gero Joan Arrona eta Maria Arrazola
ezkongabeek Joaniko Arrona semea izan zuten, eta
harrezkero auzitan ibili ziren Joan Arronaren familiakoak (Marina Arrona arreba lehenbizi eta Joan Fernandez Arreitzakoa ondoren) eta Joanikoren aldea.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arria- Joan Arrona hil ondoren, Joanikok haren etxe, bararan, Martin Zubiaurre eta Jakobo Gesalaga (ikus tze, sagasti eta ondasunen seirena eskatzen zuen, eta
aldeko epaiak lortu zituen korrejimenduan eta Kan[XVI. m. (50-I) 11] agiria).

2.23. irudia. Zestoako
eta Aizarnazabalgo
Amilibiak.
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tzelaritzan. (ikus XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545)
liburuko [XVI. m. (45-I) 13] agiria)
Joan Arronaren arreba eta oinordeko Marina Arrona hil eta ondasunak Joan Fernandez Arreitzakoa
hauspaginaren eskuetara etorri ziren, eta honek ere jarraipena eman zion auziari. Kantzelaritzan epaia Joaniko Arronaren aldekoa eta alkateak izendaturiko ama
Maria Arrazola tutorearen aldekoa izan zen, eta ondasunak zatitu eta Joanikori seirena emateko auziak
jarraipena izan zuen Gipuzkoako Pedro Mercado korrejidorearen aurrean.
1549. urtean ere auziak jarraipena izan zuen Gipuzkoako Pedro Mercado korrejidorearen aurrean.
Pedro Gartzia Salzedokoa zen Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginaren prokuradorea, eta Andres Martinez Aroztegikoa Joaniko Arronarena eta Ama Maria
Arrazola tutorearena.

hartuko zizkieten testigantzak lekukoei. Testigantzak
eta galderen erantzunak nola jaso eta bete beharreko
baldintzak ere zehaztu zizkion Esteban Eztiolari.
- 1550-VI-14an?, Tolosan, Pedro Mercado korrejidoreak agindua bidali zion Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari. Auzian Joan Fernandezen eskribau
izango zen, aurkeztutako lekukoei testigantzak hartzeko. Beste aldeak izendaturiko eskribauarekin galderak egin eta erantzunak jasotzeko era eta baldintzak
zehaztu zizkion. Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauak idatzi zuen agindua, korrejidoreak esana betez.
- 1550-VI-15ean, Zestoan, Blas Artazubiagak Joaniko
Arronaren ama Maria Arrazolari korrejidoreak agindutakoa jakinarazi zion. Mariak zioenez, Esteban Eztiola
zen haien eskribaua, eta biek elkarrekin hartu behar zituzten testigantzak.

- 1550-VI-18an, Zestoan, Maria Arrazolak Joan
Alde bakoitzak eskea egiten zion korrejidoreari. Fernandez Arreitzakoari korrejidorearen agindua
Joan Fernandez Arreitzakoak ez zituen ondasunak za- erakutsi zion. Joan Fernandezek zioenez, Blas Artatitu nahi, hau da, bi jabeak elkarrekin ondasun guztien zubiaga zen haien eskribaua, eta Estebanek eta biek
jabe izatea nahi zuen. Joanikoren aldeak, ordea, ondasu- jaso behar zituzten testigantzak (ikus [XVI. m. (50-I)
nen seirena bereizi eta haren jabe bakar Joaniko Arrona 12] agiria).
izatea nahi zuen (ikus [XVI. m. (49-V) 2] agiria).
2.1.6.3. Joan Fernandezen lekukoak eta galderak
- 1550-I-29an, Azpeitian, Joaniko Arronaren aldeak
berriz ere eskea egin zion korrejidoreari, eta otsailaren - 1550-VI-20an, Zestoan, Joan Fernandez Arrei5ean Andres Martinezek ere bai, bere aldearen ize- tzakoak aurkezturiko lekukoei egin beharreko galdenean. Horrela jarraitu zuten bi aldeek korrejidoreari rak jakinarazi ziren. Hauek ziren galderak:
Donostian eskabideak eginez.
1) Ea ezagutzen zituzten auzitan zebiltzanak eta ea
- 1550-V-23an, Tolosan, Pedro Mercado lizentziatu ezagutu zuten Joanikoren aita Joan Arrona zena. Ea ezaeta korrejidoreak epaia eman zuen. Joaniko Arronak gutzen zituzten auzitan zeuden ondasun higigaitzak, hau
eskubidea zuen ondasunen bere seirena bereizeko, eta da, Valladolidko Kantzelaritzako epaian sartutakoak:
40 eguneko epean alde bakoitzak bere testigantzak Zestoako etxe nagusia (Blasen etxearen ondokoa), Eraurkeztu beharko zituen.
txiña aldera zegoen sagastia, aipatutako etxearen ondoko
baratzea, eta Blasen lurren ondoko sagastia. Ea zekiten
Egun berean korrejidoreak agindua bidali zion aipaturiko baratzean lehen etxea egon zela eta ordurako
Zestoako Esteban Eztiola eskribauari. Joaniko Arro- Joan Fernandezek han etxe berria eraikia zuela.
naren aldeak izendaturiko eskribaua izango zen, testigantzak jasotzeko. Joan Fernandez Arreitzakoak
2) Ea zekiten Joan Arrona eta Marina Arrona arrebere eskribaua izendatuko zuen, eta biek elkarrekin ba hil ondoren Joan Fernandezek etxe nagusia asko
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2.24. irudia.
Valladolidko udaletxea.

hobetu eta konpondu zuela, eta ondoko baratzean
etxe berria eraiki zuela, bere soto eta sagardoa egiteko dolarearekin. Ea zekiten landare-aldaketak eta gainerako hobekuntzak egiten 120 dukat baino gehiago
gastatu zituela, eta, ondorioz, orduan ondasun haiek
lehen adinako bi balio zutela.

Urbieta. Denek zin egin zuten egia aitortuko zutela
(ikus [XVI. m. (50-I) 12] agiria).
2.1.6.4. Joaniko Arronaren lekukoak eta galderak

- 1550-VI-20an, Zestoan, Joaniko Arronaren ama
eta tutore Maria Arrazolak eskea egin zion Esteban
3) Ea zekiten etxe nagusia zaharra zela eta Joan Eztiola eskribauari, bere lekukoak eta bere galderak
Fernandezek konpondu ez balu erorita legokeela. Ea aurkeztu nahi zituelako. Pedro Ipintza eta Martin Arzekiten etxe berria egitea oso baliagarria izan zela sa- tazubiaga izan ziren lekuko.
gardotarako.
- 1550-VI-25ean, Zestoako errebalean, Maria Arra4) Ea zekiten Joan Arrona hil ondoren Joan Fer- zolak, Joaniko semearen izenean, aipaturiko bi eskrinandezek haren zorrak ordaindu zituela: Joan Perez bauen aurrean lekuko hauek aurkeztu zituen: Fernando
Idiakaitz-Lilikoa zenari 4 dukat, Domenja Zuuberi 22 Olazabal medikua, Pedro Akoa, Domingo Amilibia
dukat, etab.
eskribaua, Blas Artazubiaga, Esteban Eztiola eta Joan
Urbieta. Denek zin egin zuten egia aitortuko zutela.
5) Ea zekiten orain arte adierazitakoa Zestoan ezaguna zela.
Martin Villarreal harakina eta Martin Indo gaztea
izan ziren aurkezpeneko lekuko.
Zestoako Martin Villarreal eta Martin Ondalde
izan ziren lekuko galderen aurkezpenean.
Joaniko Arronaren aldeak lekukoen testigantzak
jasotzeko galdera hauek prestatu zituen:
Egun berean, Blas Artazubiaga eta Esteban Eztiola
eskribauen aurrean, Joan Fernandez Arreitzakoak le1) Ea auziko bi aldeak ezagutzen zituzten eta Zeskuko hauek aurkeztu zituen: aipaturiko bi eskribauak, toako ondasun hauek ezagutzen zituzten: Blas ArtazuJoan Fernandez Olazabalgoa medikua, eta Domingo biagak zuenaren ondoko etxea, Ertxiña aldeko sagastia,
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Blasen lurren ondoko sagastia eta aipaturiko etxe on- Fernandezekin hirugarren mailako odolkidetasuna
doko baratzea. Ea zekiten Valladolidko Kantzelaritzako zuen. Galderei baiezkoa erantzun zien.
epaiaz ondasun haien seirena Joaniko Arronarena zela.
Gero 53 edo 54 urteko Esteban Eztiola eskribauak
2) Ea zekiten Joanikori ondasun haietan seirena lekuko gisa erantzun zuen. Ondasunak zatitzearen
bereiztu eta bere jabegopean (eta ez Joan Fernande- alde agertu zen.
zekin batera) edukitzea komeni zitzaiola. Ea zekiten
Joan Fernandez eta Joaniko auzitan ibiltzen zirela eta
Azken lekukoa Joan Urbieta izan zen, 60 urte baibiak bereiztea komeni zela.
no gehiagoko adina zuelarik. Joanikorentzat hobea
zelakoan, ondasunen seirena bereiztearen alde azaldu
3) Ea zekiten orain arte adierazitakoa ezaguna zela zen (ikus [XVI. m. (50-I) 12] agiria).
(ikus [XVI. m. (50-I) 12] agiria).
2.1.6.6. Joan Fernandezen lekukoen erantzunak
2.1.6.5. Joaniko Arronaren lekukoen erantzunak
- 1550-VI-27an, Zestoan, Blas eta Esteban eskribauen
Lehenbizi Fernando Olazabal medikuak erantzun aurrean Joan Fernandez Arreitzakoak, lehen aipatuzien galderei. 80 urte beteak zituen Fernandok eta le- takoez gain, lekuko hauek ere aurkeztu zituen: Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisua eta Zestoako
hen eta bigarren galderei baiezkoa eman zien.
Pedro Egaña zurgin-maisua. Denek zin egin zuten
Hurrengo, 68 urte zituen Pedro Akoak erantzun Martin Ondalderen eta Pedro Akoaren aurrean.
zuen, eta Joanikori ondasunetan zegokion seirena
- Lehenbizi Zestoako Joan Fernandez Olazabalbereiztea komeni zela zioen. Domingo Amilibia eskribauak 37 edo 38 urte zituen, eta aurreko lekukoek goa medikuak erantzun zuen. 36 urte zituen, eta hark
zioenez, Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak,
bezala erantzun zuen.
Joan Arrona hil ondoren, haren etxea konpondu egin
Blas Artazubiagaren txanda izan zen jarraian. 61 zuen. Blas Artazubiagaren etxe aldera horma hautsita
urteko adina zuen, eta bai Joanikorekin eta bai Joan zeukan eta oholez itxi zuen, bere gelaren parean. Ko-

2.25. irudia. Urbieta
baserria.
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muna ere eraiki zuen etxean, harriz eta karez lehen ondoko baratzean barazkiak eta pikondoak edukitzen zisolairuraino, galeria eta baranda luzatuz eta zabalduz, tuen. Gainerakoan beste lekukoen antzera erantzun zuen.
eta lehen solairutik gorakoa kare-mortairuzkoa eraiki
- Azkenik Blas Artazubiagak hitz egin zuen. 61
zuen. Teilatua ere ipini zion.
urte zituen, eta besteak bezalatsuko aitorpena egin
Etxe nagusiaren ondoan, Joan Fernandezek etxe zuen. Joan Fernandez Arreitzakoak Joan Arrona zenaberria eraiki zuen. Han hauspaginaren eta erremen- ren zorrak ordaindu omen zituen: Domenja Zuuberen
tariaren sutegia ipini zuen. Joan Fernandez Olazabal- semeen tutoreari eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari.
goak zioenez, leku hartan errementari-etxea zegoen
- 1550-VII-16an, Tolosan, testigantza hauek Joan
lehen, eta gero erori egin zen. Erori ondoren leku harFernandezen aldeak korrejidoreari aurkeztu zizkion,
tan Joan Arronak baratzea eduki omen zuen.
eta argitaratu egin ziren.
Joan Fernandezek etxe berriko sotoan dolarea ipini
- 1550-VIII-20an, Azkoitian, Pedro Gartzia Salzeomen zuen, eta eraikuntza nahiz hobekuntza eta konponketa haiek guztiak 110 dukat inguru kostatu zirela dokoa prokuradoreak Joan Fernandezen izenean eszioen. Lan haiek denak orduan egitera, 130 kostatuko kea egin zion korrejidoreari, eraikuntzetan eta hobekuntzetan egindako gastuak kontuan har zitzan.
liratekeela zioen medikuak.
Aipatutako konponketez gain, sagarrondo-landareak ere aldatu omen zituen sagastietan, eta etxe nagusiko sukaldeko zorua ere konpondu omen zuen. Hirugarren eta laugarren galderei baiezkoa erantzun zien.

- 1550-VIII-25ean, Azkoitian, Andres Martinez
Aroztegikoa prokuradoreak eskea egin zion korrejidoreari, Joanikoren aldeko testigantzen arabera ondasun-bereizketa egin zezan. Testigantzak argitaratu
egin zituen korrejidoreak.

- Ondoren Esteban Eztiolak erantzun zuen lekuko
Ondoren, azaroan eta abenduan bi aldeek berriz
gisa. 54 urte inguruko adina zuen. Joan Fernandez Olazabalgoak bezalatsu erantzun zuen. Etxe berriko dola- ere eskariak egin zizkioten korrejidoreari, Azkoitian
rea azken 3 hilabeteetan ipini omen zuen hauspaginak. eta Arrasaten, bakoitzak bere aldeko epaia eman zeJoan Fernandez Arreitzakoak egindako eraikuntza-la- zala eskatuz.
nak, ekarritako zur, iltze eta materialak eta konponketa
- 1550-XII-3an, Azpeitian, Pedro Mercado koguztiak 100-110 dukat kostatu omen zitzaizkion.
rrejidoreak agindua bidali zion Blas Artazubiagari,
- Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisuak, 53 Domenja Zuuberen testamentuaren zati baten kopia
edo 54 urteko adinekoak, erantzu zuen ondoren. Au- atera zezan. Joan Arrona eta Pedro Arrona oinordeko
rrekoek bezalako aitorpena egin zuen. Bere lanbide- izendatzen zituen klausularen kopia nahi zuen, Joan
ko eskarmentuan oinarrituz zioenez, Joan Fernandez Fernandezek eskatu ziolako.
Arreitzakoak etxe berrian 113 dukat gastatu zituen,
- 1550-XII-4an, Azpeitian, Martin Salinas eskrieta etxe zaharrean 20 dukat (guztira 133 dukat).
bauak korrejidorearen agindua jakinarazi zion Andres
- Zestoako Pedro Egaña zurgin-maisuak 62 urte Martinez Aroztegikoari, Maria Arrazolari eta Joazituen, eta Martin Landetak eta aurreko lekukoek be- nikori haren berri emateko.
zalatsu erantzun zuen.
- 1550-XII-10ean, Azkoitian, Pedro Gartzia Sal- Ondoren Domingo Urbieta apaizak, 54 urte zitue- zedokoak, Joan Fernandez Arreitzakoaren izenean,
nak, erantzun zuen. Hark zioenez, Joan Arronak etxe Domenja Zuuberen testamentua aurkeztu zuen. Se- 88 -
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meen tutoretza Esteban Akertza zenari eman zion, eta lurrak eta Aiako Aranburubekoa baserriaren lurrak.
Estebanek Ana Akertza arrebari ahalordea eman zion Sortu zuten zentsuaren baldintzak Maria Otxoak eta
bere oinordekoek, eta senar-emazteek eta semeak, eta
zorrak kobratzeko (ikus [XVI. m. (50-I) 12] agiria).
hauen oinordeko eta ondorengoek beteko zituzten.

2.1.7. Maria Otxoa Akertzakoaren tratu
eta agiriak

Joan Aranburuk eta emazte eta semeak lehen zerga Maria Otxoa Akertzakoari Zestoan 1551-I-1ean
ordainduko zioten, eta handik aurrera urtero Joan
Aranburuk edo ondorengoek Maria Otxoari eta honen
ondorengoei.

2.1.7.1. Aiako Zabalaga baserria hipotekatuz
sortutako zentsua
- 1550-I-2an, Zestoako Aizubiko erroten ondoan,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu
ziren: batetik, Aiako Aranburubekoa baserriko Joan
Aranburu, Maria Aranburu emaztea eta Joan Aranburu semea, eta, bestetik, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alarguna.
Maria Otxoak senar-emazteei eta semeari enperadorearen ikurra zuten urrezko 66 koroa eman zizkien, hau
da, Espainiako koroak, eta hauek urtero 4 koroako zentsu
edo zerga (% 6koa) ordainduko zioten. Sortu zuten zentsu hartan, lotuta eta zergapean geratu zen senar-emazte
eta semearen Aiako Zabalaga baserri berria bere lur, soro,
baso, sagasti, zuhaitz, ondasun eta ganadu guztiekin.

Joan Aranburuk, emazteak eta semeak baserria
eta lur, soro, etab. behar bezala landuta, zainduta eta
konponduta mantenduko zituzten. Joan Aranburuk
edo ondorengoek bi urtez jarraian zentsuko 4 koroak
ordaintzen ez bazituzten, Maria Otxoak edo ondorengoek baserria eta ondasunak konfiskatu egingo zizkieten beretzat hartuz.

Bestalde, Joan Aranburuk eta ondorengoek ezingo
zioten baserria eliza edo monasterioei edo jaun ahaltsuei
saldu, eta pertsona arrunten bati saltzeko, lehenbizi, eskainitako prezioan erosteko lehentasuna Maria Otxoak
izango zuen. Maria Otxoak erosten ez bazuen, salmentan
zentsuaren baldintza guztiak erosleak bere gain hartuko
Zabalagako lurren mugakide hauek ziren: Altzola- zituen, eta baserria saltzen zen bakoitzean, prezioaren
rats jauregikoen lurrak, Zarauzko Urtetako biztanleen ehuneko hamarra Maria Otxoari emango zioten.

2.26. irudia. Arroako
Akertzaberri.
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Joan Aranburuk edo ondorengoek zentsua baliorik tzeko 16,5 erreal ordaindu beharko zizkioten Maria
gabe utzi ahal izango zuten, 66 koroa Maria Otxoa Otxoari.
Akertzakoari edo ondorengoei ordainduta.
Katalina Perez Lilikoak fidatzaile bere anaia Joan
Ezbeharrak gertatuta ere (sutea, uholdeak, harria, Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa, hau da, Liliko jauna)
errege-armada etortzea, etab.) Joan Aranburuk edo aurkeztu zuen. Lekuko San Joan Amilibia, Domingo
ondorengoek beren 4 koroako zerga ordaindu egin Arretxe-Etxenagusia (Arroan bizi zena) eta Esteban
beharko zuten. Joan Aranburuk, emazteak eta semeak Eztiola (eskribauaren semea) izan ziren (ikus [XVI.
ziotenez, Zabalaga baserri berria eta bere ondasunak m. (50-II) 8] agiria).
hipotekarik eta inolako lotura edo zorrik gabeak ziren,
eta aurrerantzean ere ez ziren zorpetuko. Ondasun
- 1550-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrihaien saneamenduaz arduratuko ziren, behar zenean bauaren aurrean Joan Otaegi eta Domingo Gaintza
auziko gidaritza hartuta, eta bermeak eman zituzten, hargin-maisuak agertu ziren.
Alcala de Henaresko, Zamorako Toro hiriko eta gainerako bere aldeko legeei uko eginda.
Maria Otxoa Akertzakoak Zestoako hiribilduan
zuen orubean, Domingo Arretxe-Etxenagusia eta San
Domenja Atristainek, emakume ezkondua ze- Joan Amilibia hargin-maisuek harrizko horma eraiki
lako, eta seme Joan Aranburuk, 25 urte bete gabea zioten (ikus [XVI. m. (50-II) 8] eta [XVI. m. (50-V)
zelako, zin egin zuten agiriak zioena bete egin- 18] agiriak).
go zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo probestuordea, Martin Indo, aurrekoaren
Egindako lana balioesteko, alde bakoitzak bere
seme upelgilea, eta Esteban Artiga (ikus [XVI. m. ikertzailea izendatu zuen: Maria Otxoak Domingo
(50-I) 1] agiria).
Gaintza, eta bi hargin-maisu eraikitzaileek Joan Otaegi. Guztira 57 “estado” neurriko horma zen. Paralele2.1.7.2. Zestoako hiribilduan eraikitako horma
pipedo formako 190 beso harri ere ipini zituzten. Harri-garraioa ere balioetsi zuten, eta harginek horman
- 1550-II-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- egindako hobekuntzak ere bai.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Maria
Otxoa Akertzakoa alarguna, eta, bestetik, Katalina
Maria Otxoak San Joani eta Domingori guztira 113
Perez Lilikoa edo Idiakaizkoa (Jakobo? Ipintzaren dukat eta 3,5 erreal ordaindu behar zizkien. Lekuko
emaztea).
zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Joan Fernandez
Olazabalgoa eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
Jakobo? Ipintza Sizilian zelako, kontratua Katali- m. (50-V) 15] agiria).
nak eta Maria Otxoak egin zuten. Bi aldeek Zestoako
hiribilduan orube bana zuten elkarren ondoan, eta bien
- 1550-V-30an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrielkargunean Maria Otxoak bi solairu altuko horma bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Maria
eraikiko zuen. Horretarako Maria Otxoa Akertzakoak Otxoa Akertzakoa alarguna, eta, bestetik, Zestoako
kontratua egina zuen San Joan Amilibia eta Domingo San Joan Amilibia eta Arroako Domingo ArretxeArretxe-Etxenagusia hargin-maisuekin.
Etxenagusia hargin-maisuak.
Prezio osoa Maria Otxoak ordainduko zuen, baina
Katalina Perez Lilikoak (edo Idiakaizkoak) eta senarrak geroago beren etxea eraikitzen zutenean, Maria
Otxoak eraikitako hormaren “estado” azalera bakoi-

Bi hargin-maisuek Maria Otxoari Zestoako hiribilduko orubean hormak eraiki eta hobekuntzak egin
zizkioten. Hura guztia adituek ikertu eta 113 dukat
eta 3,5 erreal balio zuela erabaki zuten. Maria Otxoak
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2.27. irudia. Arroako
Etxenagusia.

kopuru hura ordaindu zien hargin-maisuei, eta hauek
ordainagiria eman zioten.

- 1550-VI-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Pedro Iribarrena eta Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa aurkeztu ziren. Pedrok
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Martin Maria Otxoari zorretan 24,5 erreal balio zuten oihaVillarreal eta Domingo Urbieta (ikus [XVI. m. (50-V) 18] lezko arropak hartu zizkion, eta hark zorra hurrengo
iraileko San Migel egunean ordainduko zion.
agiria).
2.1.7.3. Maria Otxoaren obligazio-agiriak
- 1550-IV-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Pedro Akoa eta Maria Otxoa Akertzakoa alarguna, eta. bestetik, Mutrikuko Aparizio Astigarribia
eta Arroako Bizente Sorazu fidatzailea. Pedrok eta
Maria Otxoak Apariziori maileguz 70 kintal burdina
pletinaren balioa (1 kintal = 18 erreal izanik) eman
zioten, eta Apariziok eta fidatzaileak konpromisoa
hartu zuten zorra hurrengo Domu Santu egunean Beduan burdinak emanda ordaintzeko. 35 kintal Pedrorentzat eta beste 35 kintal Maria Otxoarentzat izango
ziren.

Lekuko honako hauek izan ziren: Domingo Arriaran apaiza, Pedro Egaña eta Martin Indo (ikus [XVI.
m. (50-VI) 6] agiria).
- 1550-VI-14an, Ibañarrietako Beainen, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa (Frantzisko Olazabalen alarguna), eta, bestetik, Joan Lopez
Sasoetakoa (Narruondoko olagizona), Lope Irure
(Ibañarrietako Irure baserriaren jabea), Joan Epelola
eta Maria Ortiz Beduakoa (Lope Izetaren alarguna).

Maria Otxoak beste lauei 120 kintal burdinaren
prezioa maileguz eman zien, hau da, guztira Gaztelako 2.160 erreal (1 kintal = 18 erreal eta 1 dukat = 11
Lekuko hauek izan ziren: San Joan Elgoibar, erreal izanik).
Martin Villarreal harakina eta Joan Arpide. Joan
Arpidek eta Martin Villarrealek zin egin zuten
Lau zordunek Beduako errenterian edo NarruonAparizio ezagutzen zutela (ikus [XVI. m. (50-IV) dokoan burdinak hurrengo martxoko Andre Mariaren
4] agiria).
egunean emanda ordainduko zuten zorra.
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Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: eta Oikian bizi zen Marina Sarasola elkartu ziren. MaArroako Joan Agote eta Martin Berridi, eta Zestoako rinak Maria Otxoari zorretan soinekoa egiteko 3 dukat
Joan Lizasoeta-Azpitarte.
eta 7,75 erreal balio zituen oihal urdina erosi zion. Zor
hura Marinak hurrengo Eguberrietan ordainduko zion
Ondoren, leku berean, Joan Epelolak eta Maria Maria Otxoari.
Ortiz Beduakoak konpromisoa hartu zuten Joan Lopez Sasoetakoa eta Lope Irure obligazio hartatik onik
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
ateratzeko, jasotako diruak Joan Epelolarentzat eta Areriako Joan Zabalo, Joan Aia eta Joanes Ezkioga, eta
Maria Ortizentzat baino ez zirelako (ikus [XVI. m. Zestoako Esteban Akertza (ikus [XVI. m. (50-VIII) 24]
(50-VI) 7] agiria).
agiria). Baliteke agiri honen data oker egotea, 1550. urterako hila baitzen Zestoako Esteban Akertza merkatari
- 1550-VII-31n, Zestoako errebalean, Esteban famatua, edo beste Esteban bat izatea.
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik, Oikian bizi zen Joan Ondalde zestoarra, eta,
- 1550-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribestetik, Maria Otxoa Akertzakoa. Mariak Joani mai- bauaren aurrean, Arroako Akertzako Joan Oliden eta
leguz 9 dukateko balioa eman zion Joanen alaben- Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa azaldu ziren. Matzat soinekoak egiteko artilezko ehunetan, eta Joanek ria Otxoak Joani 6 kintal burdina pletinaren balioa
konpromisoa hartu zuen zorra hurrengo Eguberrietan (1 kintal = 18 erreal izanik) maileguz eman zion, eta
ordaintzeko.
Joan Olidenek zorra hurrengo martxoaren hasierarako
ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Legazpiko Joan Zabala zurgina, eta Zestoako Domingo ErObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
nataritz (Lope Ernataritzen semea) eta San Joan Al- Gaspar Arreitza, Pedro Ipintza eta Martin Artazubiatzolarats (ikus [XVI. m. (50-VII) 30] agiria).
ga (ikus [XVI. m. (50-IX) 12] agiria).
- 1550-VIII-30ean, Zestoako errebalean, Esteban
- 1550-XII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriEztiola eskribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa bauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa alarguna eta

2.28. irudia.
Arroagoiko bista.
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Olasoko Joan Olazabal hargina aurkeztu ziren. Maria
Otxoak Joanen semearentzat oihalezko jantzia egin
zuen, eta Joanek ordainetan 12,5 erreal emango zizkion hurrengo urteko zaldun-inaute egunean.

toako Maria Otxoa Akertzakoa alarguna elkartu ziren.
Aurreko urteko irailaren 10ean, Maria Otxoak zentsua
ezarri zien Mateo Enbili eta Joan Sarasolari beren baserrien gainean (ikus [XVI. m. (49-IX) 3] agiria).

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin
Egun hartan Mateo Enbilek lehen urteko 3 koroako
Akoa, Martin Zubiaurre eta Pedro Egaña (ikus [XVI. zerga ordaindu zion Maria Otxoari, eta honek ordainam. (50-XII) 12] agiria). Obligazio-agiri hauen bidez giria eman zien bi zergapetuei.
garbi ikusten da Maria Otxoa Akertzakok herrian
arropak egiteko ehun eta oihalak saltzen zituela (ikus
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa,
[XVI. m. (50-XII) 12] agiria).
Martin Arzallus eta Domingo Zuube (ikus [XVI. m.
(50-IX) 14] agiria).
2.1.7.4. Maria Otxoaren ordainagiriak, etab.
- 1550-VII-10ean, Zestoako Etorran, Blas Artazu- 1550-V-30an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- biaga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Joan
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Maria Otxoa Fernandez Arreitzakoa alkatea, Esteban Eztiola fieAkertzakoa alarguna, eta, bestetik, Zestoako San Joan lorde eta errejidoreordea, Maria Otxoa Akertzakoa,
Amilibia eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia Joango Ameznabar (Etorragoiko maizterra) eta Dohargin-maisuak.
mingo Erkizia (Etorrazpiko maizterra).
Bi hargin-maisuek Maria Oxoari Zestoako hiribilduko orubean hormak eraiki eta hobekuntzak egin zizkioten. Hura guztia adituek ikertu eta 113 dukat eta
3,5 erreal balio zuela erabaki zuten. Maria Otxoak
kopuru hura ordaindu zien hargin-maisuei, eta hauek
ordainagiria eman zioten.

Gipuzkoako Pedro Mercado korrejidorearen aginduaz Maria Otxoa alarguna zen Etorragoiko baserriaren
jabea, eta Maria Otxoak zioenez, Etorrako Iruaritzetako
mugarria erorita zegoen. Haren eskariz, aitzurraz eta
burdinazko barraz zuloa egin eta hiru harri sartu zituzten.

Mugarri berria botatzen zuenak 50.000 maraiko
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, isuna ordaindu beharko zuen. Esteban Eztiolak sinaMartin Villarreal eta Domingo Urbieta (ikus [XVI. m. tu zuen agiria, Zestoako Kontzejuaren izenean (ikus
[XVI. m. (50-VII) 19] agiria).
(50-VI) 1] agiria).
- 1550-VII-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa eta Joan
Bengoetxea bildu ziren. Joan Bengoetxeak 5 koroa
eman zizkion Maria Otxoari, honek hari ezarrita zeukan zentsuaren urteko zerga (uztailaren 12a artekoa)
ordaintzeko. Maria Otxoak ordainagiria eman zion.

2.1.8. Esteban Akertzaren alaba Maria
Akertzaren tratu eta agiriak
2.1.8.1. Maria Akertzak Zestoako Petrisoron
erositako hariztia

- 1550-III-20an, Azpeitiko hiribilduan, Bartolome
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Domin- Loiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: bago Arriaran, Azpeitiko Migel Urbieta eta Zumaiako tetik, Zestoako Bartolome Etxabe eta emazte Maria
Domingo Mendaro (ikus [XVI. m. (50-VII) 25] agiria). Joanez Urbietakoa, eta, bestetik, Esteban Akertza zenaren eta Marina Usoa Loiolaren alaba Maria Akertza
- 1550-IX-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- adingabea, bere tutore eta zaintzaile Martin Gartzia
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Mateo Enbil eta Zes- Oñatz-Loiolakoa azpeitiarrarekin.
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2.29. irudia.
Aizarnazabalgo
Etxabegoikoa.

Bartolome Etxabek eta emazteak Maria Akertzari
Agirian lekuko azpeitiar hauek izan ziren: AsenZestoako Petrisoron (Altzolarats aldean) hariztia, lur tzio Urkitza, Beltran Ugarte, Pedro Garagartza eta
eta guzti, saldu zioten. Ondoan zituen Esteban aita ze- Migel Arregi.
nak Martin Ondalderi eta Maria Ortiz Ondaldekoari
erositako lurrak. Mugakide ziren Urbieta etxearen lu- 1550-III-22an, Azpeitian, Bartolome Loiola esrrak, eta behean, Altzolarats aldera, herri-lurrak.
kribauaren aurrean Zestoako Bartolome Etxabe eta
Maria Joanez Urbietakoa azaldu ziren. Bi egun leheSaldutako hariztia 209,25 sagarrondoko azale- nago egindako harizti-salmentarako beste fidatzaile
rakoa zen, eta prezioa sagarrondo-azalerako 2,75 bat aurkeztu zuten: Aizarnazabalgo Etxabegoiko Joan
errealekoa, hau da, Gaztelako zilarrezko 523 erreal Martinez Etxabekoa.
guztira. Prezio osoa ordaindu zuten erosleek.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Agirre doktorea,
Saltzaileak arduratuko ziren hariztiaren sanea- Bernal? Berastegi eta Asentzio Urkitza (ikus [XVI. m.
menduaz, eta hariztiagatik auziren bat sortzen bazen, (50-III) 5] agiria).
saltzaileek hartuko zuten ardura, eta sortutako kalteak
ordaindu egingo zituzten.
2.1.8.2. Maria Akertzak Aranoko eskubideez
egindako kontratua
Bartolome eta Maria Joanez senar-emazteek fidatzaile hauek aurkeztu zituzten: Joan Urbieta (Maria - 1550-VIII-29an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaJoanezen aita) eta Joan Bengoetxea. Saltzaileek beren ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Martin Gartzia
Urbieta etxea hipotekatu egin zuten salmentaren ber- Oñatz-Loiolakoa (Esteban Akertza zenaren Maria Akerme gisa. Joan Urbietak zeukan hariztiaren gozamena tza alaba adingabearen tutorea) eta, bestetik, Aizarnako
utzi egin zuen eroslearen esku.
Arano baserriko Domingo Arano, Maria Arano (Joan
Amilibiaren emaztea) eta Grazia Arano anai-arrebak.
Maria Joanez Urbietakoak, emakume ezkondua
zelako, zin egin zuen salmenta-kontratuak zioena bete
Hiru anai-arrebek Sebastian Arano anaia zena
egingo zuela.
ere ordezkatu zuten, denak ere Joan Arano eta
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Maria Joanez Amilibikoa zenduen seme-alaba zirelako.

6 erreal, 20,5 marai eta “petro” bat. Maria Aranok beste horrenbeste jaso zuen, eta, halaber Grazia Aranok.
Jarraian bakoitzak 2 dukat (guztira 6) Aizarnako BiDomingo, Maria eta Graziak auzia izan zuten Maria zente Ezenarrori eman zizkion, Sebastian Arano anaia
Akertzarekin, eta Zestoako alkateak 1547-I-12an behin zenaren hiletak ordain zitzan.
betiko epaia eman zuen. Maria Akertzak eta tutoreak
115 dukat, jantziak eta beste gauza batzuk ordaindu
Grazia Aranok 36,33 dukat, 1,33 anega gari, 6
behar zizkieten anai-arrebei, Maria Joanez ama zenak erreal, 20,5 marai eta “petro” bat Bizente EzenaAranora bere garaian eraman zuen doteagatik.
rrori gordailuan utzi zizkion. Bizentek ondasun
haiek kudeatu eta Grazia ezkontzen zenerako izanMartin Gartziak tratua egin zuen Domingo, Maria go ziren.
eta Graziarekin. Joan Aranok emaztearen hiletak eta
elizkizunak egiteko gastatu zuena deskontatu egin
Lekuko honako hauek izan ziren: Aizarnako Pedro
zuten. Maria Akertzaren tutoreak hantxe guztira 115 Iribarrena eta Gregorio Arano, eta Alkizako Domingo
dukat, 4 anega gari eta 20 erreal eman zizkien. 4 ane- Liazasoro (ikus [XVI. m. (50-VIII) 20] agiria).
ga gari Aranoko maizter Domingo Zatarainek hartu
zituen, eta 20 erreal Martin Gorosarrik.
2.1.8.3. Maria Akertzaren ordainagiria, etab.
Hiru anai-arrebek ordainagiria eman zioten Mar- - 1550-VII-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskritin Gartziari, eta uko egin zioten Arano baserriaz izan bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Aizarzezaketen edozein eskubideri Maria Akertzaren alde. nako Grazia Zabala eta Katalina Zabala ahizpak, eta,
bestetik, Martin Gartzia Oñatz-Loiolakoa (Zestoako
Maria Aranok eta Grazia Aranok zin egin zuten Esteban Akertza zenaren Maria Akertza alaba eta oinkontratu hartan agindutakoa bete egingo zutela.
ordeko unibertsalaren tutore gisa).
Ondoren, Domingo Aranok, Martin Gartziak emanGraziak eta Katalinak eskubideak zituzten Aizardakotik hauek jaso zituen: 38,33 dukat, 1,33 anega gari, nako Arano etxean, zeina Mariaren eta tutorearen esku

2.30. irudia. Aizarnako
Arano.
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baitzegoen, Zumaiako Maria Fernandez Sagakoaren?
Epaia eman zutenean lekuko azpeitiar hauek izan
eskariz egindako exekuzioagatik.
ziren: Migel Zandategi, Domingo Altzaga eta Martin
Landeta apaizak. Maria Akertzaren aldeari orduantxe
Graziak eta Katalinak bere garaian aurka egin zioten jakinarazi zioten epaia (ikus [XVI. m. (50-IX) 22]
exekuzioari, eta Zestoako alkateak behin betiko epaia agiria).
eman zuen 1547-I-12an. Epaian agindua eman zuen
Graziari eta Katalinari 29 dukat ordain ziezazkieten.
2.1.9. Martin Akertzaren eta Katalina

Akertzaren agiriak

Martin Gartziak bi ahizpei lehenago 10 dukat ordaindu zizkien, eta egun hartan eskribauaren aurrean - 1550-VI-17an, Alkizan, Blas Artazubiaga eskribeste 19 dukat. Bi ahizpek ordainagiria eman zieten bauaren aurrean Alkizako Luis Garmendia eta berMartin Gartziari eta Maria Akertzari.
tako Martin Akertza olagizona elkartu ziren. Martinek Luisi maileguz 12 kintal burdinaren balioa eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arria- urrezko 3 koroa eman zizkion (1 kintal = 18 erreal
ran apaiza, Domingo Garratza eta Martin Villarreal izanik), eta Luis Garmendiak zorra hurrengo Egube(ikus [XVI. m. (50-VII) 10] agiria).
rrietan ordainduko zion, Orioko errenterian burdinak
eta koroak emanda.
- 1550-IX-27an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: bateLekukoetako bi Aiako Lazaro Eztenaga eta Zestik, Maria Ezenarro, eta, bestetik, Maria Akertza (Es- toako Martin Indo izan ziren (ikus [XVI. m. (50-VI)
teban Akertza zenaren alaba eta oinordeko unibertsa- 8] agiria).
la). Maria Akertzaren tutore Martin Gartzia Loiolakoa
ere bertan zen.
- 1550-VIII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Olidengo Esteban Arbe eta
Bi aldeek auzia zutelako lehenago bi aldeek arbi- Zestoako Katalina Akertza (Pedro Akoaren emaztea)
tro epaileak izendaturik zituzten: Zarautz doktorea eta aurkeztu ziren.
Atxaran batxilerra.
Katalinak Estebani 10 kintal burdina pletinaren baEsteban zenak ezkontzatik kanpo semeak izan zi- lioa (1 kintal = 16 erreal izanik) maileguz eman zion,
tuen Maria Ezenarrorekin, eta honek Maria Akertzari eta Estebanek zorra hurrengo zaldun-inaute egunean
dirua eskatzen zion haien mantenurako.
ordainduko zion, burdinak Beduan emanda.
Egun hartan arbitroek beren epaia eman zuten.
Maria Akertzak (eta tutoreak) Maria Ezenarrori
10.000 marai eman beharko zizkioten. Gainera, hiru
urte eta erdian, semeen mantenuagatik, urtero 6.725
marai ordainduko zizkioten hiru epetan: lehen zatia
egun hartan, eta beste bi ordainketak hurrengo ekaineko San Joan egunean eta handik urtebeterako San
Joan egunean.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Arzallus,
Joan Indo eta Pedro Villarreal (ikus [XVI. m. (50VIII) 3] agiria).

2.1.10. Antonio Lizarraratsen tratu eta
agiriak
2.1.10.1. Antonio Lizarraratsen obligazio-agiriak

Dena den, ordurako Martin Gartzia tutoreak ema- - 1550-VII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauanak zizkion 9.500 marai, eta haiek deskontatu egingo ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria Arzituzten.
tsuaga bere senar Esteban Artigaren ahalordeaz, eta,
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2.31. irudia. Arroako
Arbetolare.

bestetik, Zestoako elizako Antonio Lizarrarats bika- bere lanagatik, eta beste 2 dukat lehenago gastatu zirioa. Estebanek Maria emazteari 1550-VI-16an eman tuen etxerako teila erosiz.
zion ahalordea Esteban Eztiola eskribauaren aurrean,
eta honek interesik ordaindu beharrik gabeko 12
Maria Artsuagak zor hura bikarioari hurrengo
dukateko mailegua hartu zion Antonio bikarioari.
Eguberrietan ordainduko zion. Gainera zin egin zuen
obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela.
Mailegu hura Maria Artsuagak etxea eraikitzen
erabiliko zuen, eta zorra hurrengo Eguberrietan orLekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Ipintza
dainduko zion bikarioari. Bere eta bere senarraren on- eta Kristobal Erretzabal, eta Azpeitiko Martin Landedasunak eskaini zituen berme gisa, eta zin egin zuen ta (ikus [XVI. m. (50-VIII) 21] agiria).
obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela.
Ondoren, leku berean eta Esteban Eztiola eskribauaLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zu- ren aurrean, Martin Landeta zurgin-maisuak ordainbiaurrekoa, Gaspar Arreitza eta Martin Egaña (ikus agiria eman zien Maria Artsuagari eta senar Esteban
[XVI. m. (50-VII) 18] agiria).
Artigari, Mariak 12 dukat ordaindu zizkiolako. Martin
Zestoako hiribilduan etxea eraikitzen ari zitzaien, eta
- 1550-VIII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- lan haiek ordaintzeko izan ziren 12 dukatak. Lehenago
bauaren aurrean Maria Artsuaga (Esteban Artigaren beste 6 dukat ere ordaindu zizkion Mariak etxea eraiemaztea) eta Antonio Lizarrarats bikarioa bildu ziren. kitzeagatik.
Lehenago, 1550-VI-16an, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Esteban Artigak ahalordea eman zion
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizaemazteari, besteak beste, obligazio-agiriak egiteko.
rrarats, Pedro Ipintza eta Kristobal Erretzabal (ikus
[XVI. m. (50-VIII) 22] agiria).
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak 14 dukat
eman zizkion Mariari, hiribilduan eraikitzen ari zen
- 1550-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrietxea ordaintzeko. Haietako 12 dukat errealetan Az- bauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria
peitiko Martin Landeta zurgin-maisuari eman zizkion, Artsuaga, eta, bestetik, Ana Artazubiaga adingabea.
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Maria Artsuagak bere senar Esteban Artigaren ahalor- guz 4 dukat eman zizkion, Mariak bere etxerako teila
dea zuen (aurreko ekainaren 16an emana) agiri hura bien eta karea eros zitzan.
izenean egiteko. Ana Artazubiaga San Joan Artazubiaga
zenaren eta Maria Perez Olazabalgoaren alaba zen.
Zor hura hurrengo Eguberrietan ordainduko zion
Mariak. Gainera zin egin zuen, emakume ezkondua
San Joan Amilibiak eta bere anaia Domingo Arta- zelako, obligazio-agiri hartan agindutakoa bete eginzubiagak harri eta karezko horma eraiki zuten beren go zuela. Lekuko honako hauek izan ziren: Frantzisko
eta Maria Artsuagaren etxeen artean, eta haren kos- Artiga, Joan Arano eta Mutrikuko Pedro Ormaetxea
tuaren erdia Maria Artsuagak eta senarrak ordaindu (ikus [XVI. m. (50-X) 12] agiria).
behar zioten Ana Artazubiagari edo honen tutoreari.
Domingo Arretxe-Etxenagusiak balioetsi zuen hor- 2.1.10.2. Antonio Lizarraratsen ahalaorde eta
ma, eta Maria Artsuagak eta senarrak 14 dukat or- ordainagiriak
daindu behar zizkioten Anari edo tutoreari.
- 1550-VII-20an, Zestoako errebalean, Esteban EztioMaria Artsuagak obligazio-agiria eman zien biei, la eskribauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats
zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromi- bikarioa eta Maria Nikolas Zabala-Lasao elkartu zisoa hartuz. Mariak zin egin zuen agirian agindutakoa ren. Lehenago, 1545-X-7an, Esteban Edarritzagak
bete egingo zuela. Lekuko hauek izan ziren: Azkoitiko Antoniori 22 kintal burdina eta 10 dukateko zorra
Martin Eztenaga, Arroako Domingo Arretxe-Etxena- egin zion (ikus XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545)
gusia, eta Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa eta liburuko [XVI. m. (45-X) 4] agiria).
Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (50-IX) 13] agiria).
Egun hartan, ordea, Maria Nikolas Zabala-Lasao
- 1550-X-19an, Zestoako errebalean, Esteban alargunak zor hura ordaindu egin zion Antonio bikaEztiola eskribauaren aurrean Maria Artsuaga (Este- rioari (1 kintal = 1,5 dukat izanik), eta honek ahalorban Artiga senarraren ahalordeaz) eta Antonio Liza- dea eta eskubidea eman zizkion Maria Nikolasi zorrarats bikarioa elkartu ziren. Antoniok Mariari maile- rra Esteban Edarritzagari kobra ziezaion. Agiri haren

2.32. irudia.
Edarritzagagoena
baserria.
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aurka ez zuen inork egingo; ezta Antonio bikarioaren
anaia Domingo Lizarraratsek ere.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Martin Egaña eta Gaspar Arreitza (ikus
[XVI. m. (50-VII) 16] agiria).
- 1550-VIII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua agertu ziren.
Domingok Antoniori lehenago 25 dukateko zorra egin
zion kareagatik, eta egun hartan 12 dukat ordaindu zizkion, eta beste 13 zorretan geratu ziren. Domingo bikarioak 12 dukat haien ordainagiria eman zion Domingori.

ohea emango zizkion bikarioak Joani, eta honek 7
dukat haietatik jantziak eta oinetakoak lortuko zituen.
Bikarioak egun hartan dukat bat aurreratu zion, eta
gainerakoak zerbitzatu ahala ordainduko zizkion.
Lekuko Debako Joanes Etxeberria, eta Zestoako
Frantzisko Artiga eta Ramos Zabala izan ziren (ikus
[XVI. m. (50-VII) 24] agiria).
- 1550-VIII-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Antonio
Lizarrarats bikarioa (elizako apaiz benefiziaduen ordezkari ere izanik), eta, bestetik, Grazian Etorraetxearen emazte Kristiana Senper.

Zestoako hiribilduko etxeak erre egin ziren, eta bi
orube zeuden elkarren ondoan: bata Kristiana andreaLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe rena zen (Etorraetxekoa deitzen ziotena), eta bestea
apaiz lizentziatua, Joan Fernandez Arreitzakoa alka- Joan Ierroa bikario zenarena izan zena eta zentsupean
tea eta Andres Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa) (ikus apaizek zeukatena. Kristianaren senarra Indietan zebilen, eta emazteak baimena eskatu zion Joan Fernandez
[XVI. m. (50-VIII) 1] agiria).
Arreitzakoa alkateari kontratuaren agiria egin zezan.
- 1550-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriKristianak bere orubean etxea eraiki nahi zuen habauaren bidez Antonio Lizarrarats bikarioak ordainagiria eman zien Getariako Santiago Gaintza apaizari rriz eta karez. Bi orubeen arteko horma harginek 11
eta Joan Isasti jostunari. Hamabost bat dukat zor ziz- dukatean eraikiko zioten, baina bi etxeentzat zenez
gero, zentsupeko etxea apaizek eraikitzen zutenean
kioten, eta egun hartan eman zioten azken dukata.
Kristianari 5,5 dukat (hormaren kostuaren erdia) orLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Arano, Mar- dainduko zioten.
tin Artzubiaga eta Ramos Zabala (ikus [XVI. m. (50Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Otaegi,
XI) 7] agiria).
Joan Olazabal, Pedro Akoa eta Martin Akoabarrena
(ikus [XVI. m. (50-VIII) 23] agiria).
2.1.10.3. Antonio Lizarraratsen kontratuak
- 1550-VII-27an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Azpeitiko Joan Arano. Joanek morroi gisa lan egingo zuen
Antonio bikarioaren aginduetara Lizarrarasko lanak eginez. Mandazain-lanak egingo zituen, sagastiak aitzurtuko
zituen, soroak landu eta zainduko zituen, etab.
Kontratua urtebeterako egin zuten, eta bikarioak
7 dukat ordainduko zizkion. Jan-edanak, aterpea eta

- 1550-XII-10ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa eta Aizarnako Domingo Legarda aurkeztu ziren.
Domingo Legarda, hain zuzen, Aizarnako Urrutikoetxea baserriko maizter zen. Baserria Domingo
Lizarraratsena zen, hau da, Antonio bikarioaren anaiarena. Egun hartan Antonio bikarioak 4 behi eman zizkion Domingo Legardari, Urrutikoetxean beste ganaduak bezala erdi bana haz zitzan.
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2.33. irudia. Aizarnako
Urrutikoetxea.

4 behiek 13,5 dukat balio zuten, eta maizterrak
6,75 dukat (balioaren erdia) ordainduko zizkion
errenta aldiaren amaierarako, haien ugalketa eta etekinetatik. Domingo Legardak behar bezala zainduko
zituen behiak, eta bere erruz kalterik sortzen bazen,
berak ordaindu beharko zuen.
Urrutikoetxeko errentamendu-kontratuan zeuden
beste baldintza guztiek indarrean jarraituko zuten.
Gainera egun hartan Antonio bikarioak maileguz 2
dukat eman zizkion maizterrari, eta 8,75 dukat ordaindu beharko zizkion.
Antonio Lizarraratsi Domingo Legardak lehenago egindako beste obligazio-agiriek indarrean jarraituko zuten.
Lekuko honako hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Domingo Zatarain (Aranoko maizterra) eta Pedro
Akoa (ikus [XVI. m. (50-XII) 5] agiria).

2.1.11. Blas Artazubiagaren obligazioagiriak eta salmenta
- 1550-V-16an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua eta Martin
Indoren emazte Katalina Urbieta, eta, bestetik, As-

teasuko Pedro Eleizola (Asteasuko burdinolako olagizona), Domingo Eleizola (Betania etxearen jabea)
eta Martin Eleizola (Iñigo mertxerorena esaten zioten
etxearen jabea) anaiak.
Zestoarrek asteasuarrei 100 kintal burdina pletinak
(bi “ertz” pisukoek) zuten balioa maileguz eman zieten: egun hartan Gaztelako 1.700 erreal eta gainerakoa
lehenago. Hiru anaia asteasuarrek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zieten bi zestoarrei, Asteasuko
burdinolan Bizkaiko Muskizko edo Portugaleteko burdin meaz egindako 100 kintal emanda. Burdinak Aiako
Arrazubiko Geleta errenterian emango zizkieten: 50
kintal Blasi eta beste 50 kintal Katalinari.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joanes
Ibañeta eta Domingo Arriaran apaizak, eta Martin Villarreal harakina (ikus [XVI. m. (50-V) 8] agiria).
- 1550-VII-3an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Oikiako Igartzako burdinolan zebilen Esteban
Erkizia olagizona eta Oikiako Grazian Agirre, eta,
bestetik, Zestoako Blas Artazubiaga eskribaua.
Blasek beste biei 45 kintal burdina pletinaren balioa
(1 kintal =18 erreal izanik) maileguz eman zien, eta
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Estebanek eta Grazianek zorra hurrengo Domu Santu
Ondoren, leku berean eta eskribau beraren aurrean,
egunean ordainduko zioten, Oikiako Igartzako burdin- Maria Ibiakaitzek (edo Mantelolak) urte hartan, uztailaolan egindako burdinak Oikiako errenterian emanda.
ren 1ean, senar Domingo Goienetxeak Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean emandako ahalordea erakutsi zuen.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako
Joanes Izalume eta Zestoako Joan Fernandez ArreiKatalinak eta Mariak ziotenez, Blas Artazubiagak
tzakoa eta Joan Indo (ikus [XVI. m. (50-VII) 6] agiria). egin zien salmentagatik haiek prezioaren 8 dukatak
ez zituzten ordaindu, nahiz eta agirian baietz adiera- 1550-VIII-27an, Zestoako errebalean, Esteban zi. Beraz, Katalinak Mariak eta Domingok obligazioEztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: bate- agiria eman zioten Blas Artazubiagari, urte hartan
tik, Zestoako Martin Villarreal harakina eta fidatzaile igarotako Pazko maiatzekotik sei urtera (epe amaieMartin Zubiaurre Akoabarrenekoa, eta, bestetik, Blas ran) zor osoa ordaintzeko. Berme gisa eraikitzen ari
Artazubiaga eskribaua. Blasek Martin Villarreali maile- ziren etxea eskaini zuten.
guz 12 dukat Gaztelako errealetan eman zizkion, eta harakinak zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Martin
Landeta zurgin-maisua, eta Zestoako Martin Arzallus
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Oikiako eta Joan Arano (ikus [XVI. m. (50-IX) 2] agiria).
Domingo Goiburu eta Zestoako Martin Andikano eta
Joan Urbieta (ikus [XVI. m. (50-VIII) 15] agiria).
2.1.12. Bizente Sorazu olagizonaren tratu
Ondoren, leku berean eta lekuko berak hantxe
izanik, Martin Villarrealek konpromisoa hartu zuen
Akoabarreneko Martin Zubiaurre fidatzailea Blas Artazubiagari 12 dukat ordaintzeko obligazio hartatik
onik eta kalterik gabe ateratzeko; izan ere, 12 dukateko mailegua Martin Villarrealentzat baino ez baitzen
(ikus [XVI. m. (50-VIII) 16] agiria).

eta agiriak

- 1550-V-25ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Joan Ermua eta Bizente Sorazu azaldu ziren.

Arroakola izeneko burdinolaren erdia Joan Ermuarena zen, eta 10 urterako Bizente Sorazu olagizonari
errentan eman zion. Errenta aldia hurrengo ekaineko
San Joan egunean hasiko zen. Errenta gisa urtero 25
1550-IX-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- kintal burdina emango zizkion Bizentek hiru epetan:
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Kata- herena Eguberrietan, bigarren herena Pazko garizulina Ibiakaitz (Domingo Aiaren alarguna) eta Maria makoan eta hirugarrena ekaineko San Joan egunean.
Ibiakaitz alaba (hau bere Domingo Goienetxea senarra ere ordezkatuz), eta, bestetik, Blas Artazubiaga
Burdinolaren ondoko errota ez zen errentamenduan
eskribaua.
sartu, baina Joan Ermuak burdinola lanerako prest eta
bere tresneria osoarekin martxan (ikertzaileek azterBlasek Katalinari, alabari eta suhiari Zestoako hiri- tuta), abuztuko Andre Mariaren egunerako emango
bilduan zeukan horma-zatia eta kanpoko aldera zuen zion. Hauspoak ez ziren kontratuan sartu, baina presa,
lurra saldu zizkien 8 dukatean. Inguruan zituen Ga- ubide, aldaparo, gurpil, ardatzak, ingudea, boga, gabi
briel Artazubiagaren lurra, Kristobal Artzubiagarena eta gainerako makineria bai.
eta Maria Perez Lizarraraskoarena.
Egoera onean mantenduko zituen Bizente maizSalerosketa-kontratuan lekuko zestoar hauek izan ter eta olagizonak. Tresnak konpontzea maizterraren
ziren: Joan Fernandez Olazabalgoa, Pedro Ipintza eta kontu izango zen, baina berria ipini behar bazen, Joan
Joan Ipintza (ikus [XVI. m. (50-IX) 1] agiria).
Ermua nagusiak ordainduko zuen.
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Joan Fernandezek Arroakolarako hauspo berriak
egingo zizkion Bizenteri hurrengo iraileko San Migel
egunerako. Hauspo berrien prezioa, Bizentek ordaindu beharrekoa, Debako Joan Zigaranek bere hauspo
berriengatik ordaindu beharreko prezio bera zen.
Joan Fernandezek hauspoak bere egunean martxan
ez egoteagatik sortutako kalteak, berak eta fidatzaileak ordainduko zituzten. Bizentek egun hartan Joan
Fernandezi 2 dukat aurreratu zizkion. Hurrengo Santiago egunez beste 28 dukat emango zizkion, eta gainerakoa hauspoak Arroakolan martxan ipinitakoan.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Fernando Zubeltzu eta Domingo Sorazu, eta Iñigo Goiatz (Iraetako olagizona) (ikus [XVI. m. (50-V) 12] agiria).
- 1550-VI-6an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren
aurrean Arroako Joan Errementari (Narruondoko burdinolako olagizona) eta Bizente? Sorazu agertu ziren.
Domingok Joani 15 kintal burdina eman zizkion,
Arroakolaren errentaren zati gisa, eta Joanek 15 kin2.34. irudia. Arroakolaren armarria.
tal haien ordainagiria eman zion. Domingo Arratia
Ubideko ura erabiltzeko lehentasuna burdinolak eta Joanes Arriola izan ziren lekuko (ikus [XVI. m.
izango zuen, eta ez errotak. Errentamenduko gainerako (50-VI) 3] agiria).
baldintzak Zumaiako Arteagako andreak (burdinolako
- 1550-VI-6an, Zumaian, Joan Arbestain eskribeste erdiaren jabeak) bere kontratuan ezarritakoak
bauaren bidez Arroako Bizente Sorazuk obligazioizango ziren.
agiria eman zion Zumaiako Maria Lopez Aldamarkoa
Joan Ermuak hauspo bat utzi zion, eta bestea ere alargunari. Maria Lopezek maileguz 15 kintal burdiemango zion, baina errenta aldiaren amaieran zein naren balioa (1 kintal = 18 erreal izanik) eman zion,
eta Bizentek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
egoeratan uzten zituen adituek aztertuko zuten.
zion, burdinak emanda.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Arroako FerAgirian lekuko Zumaiako Domingo Arratia, Joan
nando Zubeltzu eta Joan Sorazu bikarioa, eta Iraetako
Iñigo Goiatz olagizon azpeitiarra (ikus [XVI. m. (50- Arriola eta Domingo Sasiola? izan ziren (ikus [XVI.
m. (50-VI) 4] agiria).
V) 11] agiria).
- 1550-V-25ean, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Zestoako
Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina, bere fidatzaile Bengoetxeako Domingo Goibururekin, eta,
bestetik, Bizente Sorazu (Arroakolako olagizona).

- 1550-VII-4an, Arroakolan, Zumaiako Joan Arbestain eskribauaren aurrean, burdinolako jabe Maria
Lopez Aldamarkoa zumaiarri eta Arroako Areitzagagoieneko Joan Perez Areitzagakoari burdinolarekin
batera Arroako Bizente Sorazuk errentan erremintak

- 102 -

(1550)

2.35. irudia. Lasturko
Zigaranaudi eta
Zigarantxiki.

hauek ere hartu zizkien: 2 bero-kurrika handi, agoakurrikak eta gabea-kurrikak, bi taiel-kurrika, taiela,
agoa-palanka, urtzeko bi palanka, burdinazko borra,
bergamailua, suara izeneko palanka, peraikia, bi tobera taiel-kurrikak, bero-kurriken eraztuna, bergaola,
palankatxo hautsia, etab. Denak pisatu balantzan eta
hiru kintal ken 28 libra pisatu zuten.

jauregiko burdinolako olagizona), eta Debako Joan
Zigaran elkartu ziren.

Joanek Martini 100 kintal burdina totxoren balioa
(1 kintal = 18 erreal izanik) maileguz eman zion, eta
Martinek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
zion, burdinak emanda. Martin Egiak egun hartan
eskribauaren aurrean 100 dukat jaso zituen Joanek
Bizente Sorazuk errentan hartu zituen, eta errenta emanda, eta gainerakoa lehenago kobratuta zeukan.
aldia amaitutakoan hartutakoan bezain egoera onean
itzuli beharko zituen. Bizentek hauek ere hartu zituen:
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
gabi-ardatza burdinazko 12 uztairekin eta puxakekin, Perez Loiolakoa (Iraetako burdinolako mazolari nahauspo-ardatza burdinazko 8 uztairekin eta bi pu- gusia), Aiako Andres Orendain eta Zestoako Esteban
xakekin, sutegiko arkua, gabia eta ingudea, boga, pi- Eztiola semea (ikus [XVI. m. (50-V) 14] agiria).
sua bere balantzarekin, etab.
- 1550-VII-2an, Zestoako errebalean, Esteban
Agirian lekuko hauek izan ziren: Hernani lizen- Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Martin Egia eta
tziatua (Zumaiako bikarioa) eta Arroako Kristobal Debako Joan Zigaran agertu ziren. Maiatzaren 5ean
Areitzaga (ikus [XVI. m. (50-VII) 8] agiria).
obligazio-agiria eman zion Martin Egiak Joan Zigarani, 100 kintal burdina ordaintzeko.

2.1.13. Aiako Martin Egia olagizonaren
kontratu eta agiriak
2.1.13.1. Martin Egiaren obligazio-agiriak

- 1550-V-27an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Martin Egia aiarra (Altzolarats

Egun hartan, hain zuzen, Martin Egiak 40 kintal
burdina totxogatik bere fidatzailea aurkeztu zuen: Aizarnako Martin Gorosarri. Aizarnarrak ontzat hartu
zuen fidantza hartan sartzea, eta Martin Egiak konpromisoa hartu zuen fidatzailea obligazio hartatik
onik ateratzeko.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Amilibia, Joan Arbestain kaparia eta Domingo Zuube errementaria (ikus [XVI. m. (50-VII) 4] agiria).
- 1550-VII-26an, Arroan, Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Altzolarats jauregiko burdinolako Martin Egia
olagizon aiarra, eta, bestetik, Iraetako burdinolako
Iñigo Goiatz olagizon azpeitiarra.

Legarda eta Martin Artzubiaga, eta Debako Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (50-VIII) 18] agiria).
- 1550-X-18an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Altzolarats jauregiko Martin Egia olagizona, eta, bestetik,
Debako Joan Ipiztiku.

Martinek Joani obligazio-agiria eman zion, 40 kintal burdina pletinatan Beduako errenterian egun harIñigok Martini 60 kintal burdina platinaren balioa tatik Eguberria bitartean ordaintzeko.
(1 kintal = 18 erreal izanik) maileguz eman zion, eta
Martinek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
Martinek Joani 40 kintal burdinatik (1 kintal = 20
zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
erreal izanik) 30 kintalen balioa eman zion, eta 10
kintalen balioa ordaintzeko geratu zitzaion.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Ausoroetxea eta Joan Bengoetxea, eta Oikiako Domingo
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako SebasGoiburu (ikus [XVI. m. (50-VII) 23] agiria).
tian Durana eta Lazaro Zumaia, eta Arroako Kristobal
Areitzaga. Joan Ipiztikuren ordez Bizente Sorazuk
- 1550-VIII-28an, Zestoako errebalean, Esteban jaso zuen agiria (ikus [XVI. m. (50-X) 10] agiria).
Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Martin Egia eta
Bidaniko Martin Aburrutza elkartu ziren. Aiarrak bi- 2.1.13.2. Martin Egiak eta Iñigo Goiatzek Paskual
daniarrari maileguz 8 dukat eta 5 erreal eman zizkion, Olanorekin zuten auzia
eta honek hari zorra hurrengo urteko ekainean, San
Joan egunean, ordainduko zion.
- 1547-I-20an, Deban, San Joan Arriola alkateordearen
eta Sebastian Arriola eskribauaren aurrean, enkantean,
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Martin Debako Paskual Olanok urte hartako alkabala arrotza

2.36. irudia. Lasturko
Olano baserria.
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kobratzeko eskubidea bereganatu zuen, hau da, herrian zien. Frantzisko Perez Idiakaizkoak idatzitako agirian learrotz ziren personei, herrian saldutako salgaiengatik, kuko hauek izan ziren: Joan Beltran Segurola eskribaua
ehuneko bat kobratuko zien (ikus XIII ZESTOA XVI. eta Migel Zabala (ikus [XVI. m. (50-VII) 2] agiria).
MENDEAN (1547) liburuko [XVI. m. (47-I) 24] agiria).
2.1.13.3. Auziko lekukoei egin beharreko galderak
1548. urtean Paskual Olanok auzia ipini zien Debako
alkatearen aurrean Aiako Martin Egiari (Altzolarats jau- - 1550-IX-5ean, Zestoan, Martin Egiak korrejidorearegiko burdinolako olagizonari) eta Debako partean ze- ren agindua eman zion Domingo Amilibia eskribauagoen Iraetako burdinolako Iñigo Goiatz olagizonari.
ri, eta Joan Esurola? zestoarra lekukotzat aurkeztu
zuen. Honek zin egin zuen egia aitortuko zuela.
Martin Egiak Iñigo Goiatzi 50 kintal burdina saldu
zizkion, baina alkabalarik ez zioten ordaindu PaskuaOndoren, Iraetako burdinolan, Iñigo Goiatzek Joan
li. Bi aldeek auziari jarraipena eman zioten, bakoitzak Arano zestoarra lekukotzat aurkeztu zuen. Honek ere
bere testigantzak eta arrazoiak azalduz.
zin egin zuen. Joan Armendia eta Pedro Ausoroetxea
lekukoek ere gauza bera egin zuten. Zinean Martin
Azkenean, 1548-VIII-16an, Joan Matusin deba- Indo eta Domingo Etorra zestoarrak izan ziren lekuko;
rra izendatu zuten epaile, eta honek bere epaia eman baita Grazian Ezenarro eta Domingo Ezenarro ere.
zuen. Kondenatu egin zituen Martin Egaña eta Iñigo
Goiatz alkabalaren bikoitza eta auzi-gastuak Paskual
Iñigo Goiatzek eta Martin Egiak auzian lekukoei
Olanori ordaintzera.
egin beharreko galderak aurkeztu zituzten. Hauek ziren galderak:
Iñigo Goiatzek eta Martin Egiak gora jo zuten
epaiaren aurka, korrejidorearen entzutegian (ikus
1) Ea ezagutzen zituzten auzitan zebiltzanak, Irae[XVI. m. (48-I) 16] agiria).
tako eta Altzolarats jauregiko burdinolak eta hauen
jabeak.
- 1550-VII-1ean, Tolosan, Gipuzkoako Pedro Mercado korrejidoreak agindua bidali zion Zestoako Do2) Ea zekiten Martinek Altzolarats jauregiko burdinmingo Amilibia eskribauari.
ola eta Iñigok Iraetakoa errentan hartuta eduki zutela
azken 6 urteetan eta bertan burdina landu eta atera zutela.
Aurreko ekainaren 20tik aurrera auzitan zebiltzan
bi aldeei testigantzak aurkezteko epea 20 egunez lu3) Ea zekiten Iraeta eta Altzolarasko burdinoletako
zatu egin zien. Iñigo Goiatzek eta Martin Egiak Do- jabe eta maizterrek antzina-antzinatik erregeei (edo
mingo aurkeztu zuten eskribau, eta Paskual Olanok haien pribilegioa zuten mertzenarioei) urtero bakoiberea izendatuta lekukoei testigantzak hartuko zizkie- tzak alkabala gisa 6 kintal burdina ordaintzen zietela
ten. Testigantzak nola hartu eta bete beharreko bal- guztira, eta ez besterik.
dintzak zehaztu zizkion.
4) Ea zekiten aipatutako bi burdinolak sortu zire- 1550-VII-7an, Deban, Joan Perez Arriolakoa nez gero, pertsonen oroimena iristen zen arte erregeei
eskribauak korrejidorearen agindua Paskualen anaia (edo mertzenarioei) urtero 6 kintal burdinako alkabaDomingo Olanori jakinarazi zion. Debako Antsorregi la besterik ez zutela ordaindu jabeek eta maizterrek,
deiturakoa eta Tomas Hernani izan ziren lekuko.
eta ohitura eta usadio hura zegoela indarrean.
Egun berean, Tolosan, korrejidoreak bi aldeei testi5) Ea zekiten auzi hartan Debako alkabala arrotza
gantzak aurkezteko epea guztira 60 egunera arte luzatu Paskual Olanok Altzolarasko burdinolan landutako
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burdinen lehen salmentan kobratu nahi ziela Iñigori
eta Martini (ikus [XVI. m. (50-VII) 2] agiria).

Azkenik, Arroako Joan Armendiak, 60 urteko adinekoak, erantzun zuen, besteen antzera erantzun ere.

2.1.13.4. Auziko lekukoei hartutako testigantzak

- 1550-X-9an, Azkoitian, korrejidoreari Martin eta
Iñigoren prokuradore Joan Elduak eskea egin zion,
Lehen lekukoa Joan Esurola? zestoarra izan zen, 88 Debako alkateak emandako epaia deusezta zezan.
urteko adinekoa. Galderei baiezkoa erantzun zien.
Hark zekienez, antzina-antzinatik burdinola bakoi- 1550-X-20?an, Azkoitian, Paskualen prokuratzak erregeei edo mertzenarioei 6 kintal baino ez zien dore Andres Martinez Aroztegikoak eskea egin zion
ordaindu. Azken 60 urteetan berak ikusi zuen hori, eta korrejidoreari, Debako alkatearen epaia onar eta osa
aipatutako kintalak Beduara garraiatzen ere ibilia zen. zezan, hamarretik bateko alkabala eta zigorrak ezarriz
Lekukoak zioenez, hark arbasoei eta adineko pertso- (ikus [XVI. m. (50-VII) 2] agiria).
nei gauza bera entzun zien.1

2.1.14. Esteban Olidenen eta Katalina
Joan Arano lekukoak, 30 bat urte zituen, eta aurre- Olidenen agiriak

ko lekukoak bezala erantzun zuen. Joan Aranok berak
ere ikusi omen zituen aipatutako 6 kintal burdinak ga- - 1550-I-12an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa
rraiatzen.
eskribauaren aurrean Azpeitiko Domingo Areitzaga
eta Arroako Esteban Oliden azaldu ziren. Estebanek
Ondoren Aiako Joan Egiak erantzun zuen, Martin Domingori zaldi gaztainkara 9,5 dukatean erosi zion.
Egiaren semeak: 18 urte zituen eta bosgarren galdera- Orduantxe 3,5 dukat eman zizkion, eta beste 6 dukatak
bi epetan ordainduko zizkion: erdia ekaineko San Joan
ri baiezkoa erantzun zion.
egunean, eta beste erdia iraileko San Migel egunean.
Jarraian Zestoako Pedro Ausoroetxearen txanda
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Bernal
izan zen. 42 urte zituen. Hark zioenez, Martin Egiak
Iñigori burdinak lehen salmentan eman zizkion, eta ez Martinez Odriakoa, Domingo Zabala eta Domingo
Uranga azpeitiarrak (ikus [XVI. m. (50-I) 7] agiria).
zeukan Paskuali alkabala ordaindu beharrik.

2.37. irudia. Arroako
Armendi.
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- 1550-X-13an, Zestoako Liliko Intxaustian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Katalina Oliden eta
Martin Arreitza senarra aurkeztu ziren.
Katalinak Arroako Maria Loietari 29 dukat eman
zizkion, eta Maria Loietak eskubidea eman zion kopuru hura Aizarnazabalgo Martin Etxezarretari eta
Joan Etxezarretari kobratzeko.
Gero, ordea, Martin Etxezarretak eta Joan Etxezarretak Maria Loietari ordaindu zizkioten 29 dukatak,
eta Maria Loietak Katalinari eman zizkion Pedro Altzolaratsen bidez. Beraz, Katalinak ordainagiria eman
zion Maria Loietari.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Ezenarro eta Martin Azkue, eta Aiako Andres Orendain
(Maiagako maizterra) (ikus [XVI. m. (50-X) 7] agiria).
Ondoren, leku berean eta lekuko berak hantxe
izanik, Maria Loietak (bere eta bere senar Kristobal
Etxezarreta zenaren seme-alaben izenean) ordainagiria eman zien Martin Etxezarretari eta Joan Etxezarretari (ikus [XVI. m. (50-X) 8] agiria).

2.1.15. Iñigo Goiatz olagizonaren tratu eta
agiriak
- 1550-VII-2an, Iraetako burdinola aurrean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
batetik, Aiako Joan Arruti eta Domingo Arruti, beren
fidatzaile Aiako Martin Egia (Altzolarasko burdinolako olagizona) eta Orioko Joan Beldarrain eta Domingo Urreztirekin, eta, bestetik, Iraetako burdinolako Iñigo Goiatz olagizon azpeitiarra.
Iñigok besteei maileguz 120 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 18 erreal izanik) eman zien,
eta hauek Iñigori zorra hurrengo urteko San Sebastian
egunean ordainduko zioten, Aiako Oribarko errenterian burdinak emanda.

Sorazu eta Zestoako Martin Artazubiaga.
Jarraian, leku berean eta lekuko berak hantxe izanik, Joan Arrutik eta Domingo Arrutik (edo Larraspuruk) konpromisoa hartu zuten aipatutako hiru fidatzaileak obligazio hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko, diruak Joan Arruti eta Domingo Arrutirentzat
baino ez zirelako (ikus [XVI. m. (50-VII) 3] agiria).
- 1550-VII-26an, Iraetako Bidarte ondoan, Debako
partean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
elkartu ziren: batetik Inigo Goiatz (Iraetako burdinolako olagizona), eta bestetik, Bergarako Frantzisko
Ibarguen (burdinazko piezagilea). Frantziskok Iñigoren aginduetara ofizial gisa urtebetez lan egin zuen
Iraetan, eta lan hura utzi egingo zuen.
Iñigok Frantziskori lehenago 80 dukat aurreratu zizkion, eta egun hartan 72 dukateko zorra zeukan Iñigori ordaintzeko. Hain zuzen kopuru hura ordaindu
zion Frantziskok, eta biek elkarri ordainagiria eman
zioten.
Lekuko hauek izan ziren: Bergarako Pedro Martinez Zabalakoa eta Martin Perez Zabalakoa, eta Debako Grazian izeneko bat (ikus [XVI. m. (50-VII) 22]
agiria).
- 1550-XII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Bergarako Joan Murgia gaztea eta
Azpeitiko Iñigo Goiatz elkartu ziren. Joanek Iñigori
obligazio-agiria eman zion, hurrengo maiatzeko Santa Kruz egunean maileguz hartutako 6 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan “Zuri” Narbazta, Martin Egaña?, Martin Mendiola (Elorriokoa)
eta Migel Vega bergararra (ikus [XVI. m. (50-XII) 1]
agiria).

- 1550-XII-24an, Iraetako burdinolan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Iñigo Goiatz
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joango eta Oikiako Beltran Mantzizidor azaldu ziren. BelOlaberria (Sastarraingo maizterra), Arroako Bizente tranek Iñigori 14 erreal ordaindu zizkion, eta horrela
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2.38. irudia. Goiazko
Apaizetxea.

egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen kontuak 2.1.17. Altzolarasko Maria Perez
garbitu egin zituzten.
Arronakoaren errentamendu-agiriak
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Nikolas
Martinez Egiakoa, Joan Etxenagusia eta Altzolarats
jauregiko Martin Egia olagizonaren Martin Egia semea (ikus [XVI. m. (50-XII) 13] agiria).

2.1.16. Beduako Maria Perez
Arronakoaren tratu eta agiriak

- 1550-X-23an, Zestoako Altzolarats jauregian, bertako Maria Perez Arronakoa (edo Altzolaraskoa) eta
Domingo Liatzeta aiarra elkartu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Maria Perez San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna zen, eta berea zuen Urdanetako Saroeberri baserria.

Domingo Liatzeta Saroeberrin maizter zegoen,
- 1550-II-11n, Beduan, Esteban Eztiola eskribauaren baina beste errentamendu-kontratu bat egin zuten, leaurrean Maria Perez Arronakoa (Otxoa Martinez Be- hengoari jarraipena emanez. Sei urtekoa izango zen
duakoaren alarguna) aurkeztu zen. Bere seme-alaba errenta aldia, eta 1551. urteko Domu Santu egunean
Migel Otxoa Beduakoa, Maria Ortiz Beduakoa eta hasiko zen.
Katalina Ortiz Beduakoa adingabeen tutore eta admiDomingok Maria Perezi urtero soroetan uztan bilnistratzaile gisa ere aurkeztu zen.
dutako gari, artatxiki, liho eta abarren laurdena emanOtxoa Martinezen anaia Lantzarote Beduarekin go zion, ale-mota bakoitza bere garaian. Eguberrietan
auzia zuen honen seniparteagatik, eta ahalordea eman urtero 2 kapoi gizen emango zizkion, eta udan 2 libra
zion Maria Perezek Zestoako Frantzisko Artzubiaga- baino gehiagoko 6 gazta ere bai. Horrez gain, Altzolarats jauregiaren beste baserriekin txandan, haur bari, honek auzian ordezka zitzan.
tentzako esnea ekarriko zion Domingok.
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Domingo Liatzetak baserrian baino ez zuen lan
Bizkaitarra (Pedro Ausoroetxearen mandazaina), Joanes Ibañeta apaiza eta Sebastian Zornotza (ikus [XVI. egingo, eta soroak behar bezala landuko zituen. Soroen itxiturak egoera onean mantenduko zituen. Soro
m. (50-II) 4] agiria).
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2.39. irudia. Izarritz
Urdanetatik.

berria edo luberria egiten zuenean, Maria Perezek
eman beharreko laguntza ere zehaztu zuten.

Errenta aldia amaitzen zenean, maizterrak baserrian utziko zituen zegoen lastoa eta simaurra. Errenta
aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi aldeek elkarri
Urdanetako basoetan Domingo maizterrak haritz beren asmoen berri emango zioten, bertan jarraitzeko
eta gaztainondoak ez zituen hagaz joko, ezkurra eta ala baserria uzteko. Maria Perez Arronakoak kontragaztaina biltzeko. Baserriko lanetarako zaldi bakarra tua sinatu egin zuen, orduan oso emakume gutxik beedukiko zuten Saroeberrin. Idi parearekin garraio-la- zala, idazten zekielako.
nak egitera ez zen kanpora joango, baina Maria Perezi
garraio-lanak egingo zizkion, otorduaren truke.
Lekuko honako hauek izan ziren: Aiako Andres
Orendain (Maiagako maizterra), Jakobo Ezenarro eta
Urdanetatik Maiagarako bidea baino beherago ez Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (50-X) 13] agiria).
ziren ahuntzak sartuko. Bestalde, sagastiak behar bezala aitzurtu eta simaurtuko zituen maizterrak. Sagasti
- 1550-X-23an, Zestoako Altzolarats jauregiaren
berriek 8 otarkada ematen hasi arte, sagarra Domingo atarian, bertako Maria Perez Arronakoa (edo AltzoLiatzetarentzat izango zen, eta gero erdi bana.
laraskoa) eta Martin Egia aiarra aurkeztu ziren Esteban Eztiola eskribauaren aurrean. Maria Perez, hain
Saroeberriko ganaduak erdi bana haziko zituen zuzen, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaDomingok. Behar bezala zainduko zituen abereak. ren alarguna eta Altzolarats jauregiko burdinolaren
Bere erruz galtzen ziren abereengatiko kaltea maizte- jabea zen. Martin Egiak, berriz, burdinola errentan
rrak ordainduko zuen. Baserriko txerriak eta txerriku- hartuta zeukan eta bertako olagizon eta hornitzailea
zen.
meak ere erdi bana haziko zituen Domingok.
Domingok bere familiarako behar zuen irina Altzolarats jauregiko errotara alea ekarrita egindakoa
izango zen. Edozein abere kendu baino lehen, berri
emango zion Maria Perezi, eta honek eskubidea izango zuen salmenta-prezioan erosteko.

Errentamendu-kontratuaren arabera, Martin
Egiak Maria Perezi urte hartako errenta eta Altzolarasko basoetatik hartutako egurra ordaindu egin
zizkion, eta, ondorioz, Maria Perezek ordainagiria
eman zion.
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Domingo Arronak bere testamentuan 10 dukat
agindu zizkion Martin Aranori, eta egun hartan Pedro
Arretxek, 6,5 dukat eman zizkion Domingo arroarrari. Beste 3,5 dukat ordaindu gabe geratu ziren.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats bikarioa, Joan Fernandez Arreitzakoa alkatea eta
Andres Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa) (ikus [XVI.
m. (50-VIII) 2] agiria).
- 1550-VIII-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: Domingo
Baltzola, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta
Martin Egaña. Domingo Arretxe-Etxenagusiak Domingo Baltzolari 8 dukat eman zizkion, eta Domingo
Baltzolak arroarrari ordainagiria eman zion, elkarren
arteko tratuen kontuak garbituta geratu zirelako.
Ondoren Domingo Arretxe-Etxenagusiak Martin
Egañari eman zion ordainagiria, honek hari 8 dukat
ordaindu zizkiolako.
2.40. irudia. Zestoako Arretxe.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez
Egiakoa (Iraetako jauna), Joanes Ibañeta eta Joanes
Garratza (ikus [XVI. m. (50-VIII) 9] agiria).

Horiek horrela, Martin Egiak burdinolaren errentamendu-kontratuan zehazturiko gainerako obligazioak
- 1550-IX-9an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiobete eta maileguz hartuta zeuzkan 300 dukatak orla eskribauaren aurrean Joan Olazabal (Olasokoa), eta
daindu egin behar zizkion Maria Perezi.
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan Eze- elkartu ziren. Joanek Domingori zaldi arrea bere tresneria
narro, Martin Artazubiaga eta Pedro Etxabe (Martin guztiarekin erosi zion, bere akats guztiekin erosi ere. ZalEtxaberen semea). Maria Perezek sinatu egin zuen or- diak 9 dukat balio zuen, eta Joanek bi epetan ordainduko
dainagiria, garai hartako oso emakume gutxik bezala, zion zorra: 4 dukat hurrengo iraileko San Migel egunean,
eta 5 dukat 1551. urteko ekaineko San Joan egunean.
idazten zekielako (ikus [XVI. m. (50-X) 14] agiria).

2.1.18. Domingo Arretxe-Etxenagusia
hargin-maisuaren agiriak

Zor osoa ordaindu arte, zaldia hipotekatuta geratu
zen, Domingoren alde.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
- 1550-VIII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Pedro Arretxe Joan Ezenarro (Joan Ezenarroren semea), Joan Indo
apaiz lizentziatua, Domingo Arronaren testamentu- eta Gaspar Arreitza (ikus [XVI. m. (50-IX) 4] agiria).
betearazle gisa, eta, bestetik, Arroako Domingo Arre- 1550-IX-21ean, Arroan, Esteban Eztiola eskritxe-Etxenagusia hargin-maisua, Martin Arano “Mobauaren aurrean, batetik, Domingo Arretxe-Etxenatza” zestoarraren eskubideak izanik.
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gusia eta Joan Perez Areitzagakoa, eta, bestetik, Ana
Zebainerreka (Zarauzkoa) bildu ziren.

Esteban Akertzaren oinordekoen lurrak, herri-lurrak,
ibaia eta herri-bidea.

Anaren senar Pierres Arizpek ihes egin zuen bere
jatorrira edo Frantziako erreinura, emaztea eta semealabak utzita, eta Domingo eta Joan Perez fidatzaileei 20 dukateko zorra utzita. Ana emazteak eskatuta, Domingok eta Joan Perezek aukera eman zioten
Pierresi, bizitzera Arroara itzuli eta bere zorra 10 urtean ordaintzeko (urtero fidatzaile bakoitzari dukat
bana emanda). Horretarako agirian zin egin beharko
zuen.

Marina Amilibiak zin egin zuen obligazio-agiriak
zioena bete egingo zuela. Lekuko honako hauek izan
ziren: Joan Arbestain, Joan Indo eta Pedro Acosta
(ikus [XVI. m. (50-IX) 9] agiria).

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa eta Joan Urbieta, eta Debako Ramos
Edarritzaga (ikus [XVI. m. (50-IX) 11] agiria).

Lau urterako errenta guztira 2 dukatekoa zen (4
x 0,5 dukat) eta kopuru hura hantxe bertan kobratu
zuten senar-emazteek. Hango gaztainak 4 urteetan 2
dukat baino gehiago balio bazuten, gainerakoaren dohaintza egin zioten Jakobori.

2.1.19. Joan Ondalderen eta Martin
Ondalde gaztearen tratu eta agiriak

Ondoren, leku berean eta lekuko berak hantxe
izanik, Martin Ondaldek eta Marina Amilibiak aipatutako gaztainadia 4 urterako errentan eman zioten
Jakobo Gesalagari.

Marina emazteak zin egin zuen errenta-kontratuak
zioena bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (50-IX) 10]
agiria).

- 1550-V-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Anton Indo alarguna eta Joan Ondalde elkartu ziren. Maria Antonek maileguz Joani 4
- 1550-IX-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskridukat eman zizkion, eta Joanek zorra hiru aste barru
bauaren aurrean Martin Ondalde eta Marina Larretxe
Pazko maiatzekoan ordainduko zion.
zestoarrak elkartu ziren.
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola gaztea,
Martin Ondaldek Zestoako Aizubiko errotak
Martin Ondalde hauspagina, Pedro Villarreal eta Marenkantean errentan hartu zituen lau urterako. Jabeak
tin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (50-V) 3] agiria).
erdi bana Zestoako Kontzejua eta Nikolas Martinez
- 1550-IX-21ean, Zestoako Enekosauztegin, Blas Egiakoa (Iraetako jauna) ziren. Martin Ondaldek
Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: urtero 25 dukat ordaindu behar zituen errenta gisa:
batetik, Martin Ondalde hauspagina eta emazte Mari- 12,5 dukat Kontzejuari eta beste 12,5 dukat Iraetako
jaunari.
na Amilibia, eta, bestetik, Jakobo Gesalaga.
Errentamendu-kontratua Domingo Amilibia eskribauak idatzi zuen 1550-V-4an. Errentamendu
hari buruz Martin Ondaldek auzia izan zuen Marina Larretxerekin, eta Zestoako alkateak epaia eman
zuen 1550-VIII-21ean Marina Larretxeren alde. GiBitartean, Martin Ondaldek eta emazteak Gesalaga puzkoako korrejidoreak ere berretsi egin zuen epaia.
etxearen parean, ibaiaz beste aldera, zuten gaztainadia
Beraz, Aizubiko errotaren errentamendua eta gilhipotekatu egin zuten Jakoboren alde. Gaztainadiak
mugakide hauek zituen: Jakobo Ipintzaren lurrak, tza Marinak bere gain hartu zituen, laka jasotzeko eta
Jakobok maileguz 10 dukat eman zizkien senaremazteei, mesede eginez, Marinaren ondasun higiezinak konpontzeko. Zorra Jakobori 1554. urteko San
Migel egunean ordainduko zioten.
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2.41. irudia. Arroako
Larretxezar.

Martinek zituen baldintzak betetzekotan. Marina La- egin zioten, eta dukatak ordaindu zizkiotelako, zesrretxek, Joan Fernandez Olazabalgoa suhiak eta Joan toarrak ordainagiria eman zien.
Ibañez Zubiaurrekoak urtero 25 dukateko errenta ordainduko zuten, esan bezala. Martin Ondalde eta bere
Lekukoetako bi Martin Indo eta Nikolas Lizasoeta
fidatzaileak errentamendutik onik aterako zituzten zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (50-II) 1] agiria).
Marinak eta bere fidatzaileek; baita Marinak eta Joan
Fernandez suhiak Joan Ibañez ere.
- 1550-II-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Errezilgo Martin Otaegi eta Zestoako
Marinak zin egin zuen errentamendu-kontratuak San Joan Amilibia aurkeztu ziren. San Joanek Marzioena bete egingo zuela. Lekuko hauek izan ziren: tini zaldi zamari gaztainkara saldu zion, eta honek
Oikiako Domingo Goiburu, eta Zestoako Martin An- hari 8,5 dukat (zaldiaren prezioa) handik urtebetera
dikano eta Joan Ipintza.
ordainduko zizkion.
Gero Marina Larretxe errotara joan, giltzaz atea
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
ireki, errotarria birarazi eta bertan ibili zen. Martin Otaegi (Martinen anaia), Joan Indo eta Domingo
Artazubiaga ere lekuko izan zen (ikus [XVI. m. (50- Arretxe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (50-II) 14]
IX) 21] agiria).
agiria).

2.1.20. San Joan Amilibiaren eta Zestoa
eta Aizarnazabalgo Domingo Amilibiaren
agiriak

- 1550-VI-23an, Aizarnazabalgo elizaren aurrean,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Joan
Mirubia eta Domingo Amilibia (Amilibia etxearen jabea) aurkeztu ziren.

- 1550-II-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaJoan Mirubiak Domingori Aizarnazabalgo Aizesren aurrean bertako Domingo Amilibia eta Aiako
Martin Gorriaran zaharra eta Martin Gorriaran gaztea ate izeneko lursaila bere zuhaitz eta eskubide guztiebildu ziren. Aiarrek Domingori lehenago, Nikolas Se- kin saldu zion, Kristobal Artzubiaga eskribauaren
gurola eskribauaren aurrean, zenbait dukateko zorra aurrean, 1547-IV-9an. Joan Mirubiak zioenez, ordea,
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prezioan iruzurra egin zen eta guxiegi ordaindu zion
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arretxe-EtxeDomingok. Horren ondorioz biek auzia zuten Valla- nagusia, Fernando Sorazabal eta Joan Urbieta (ikus
dolidko Kantzelaritzan.
[XVI. m. (50-VII) 20] agiria).
Hala ere, egun hartan auzia arbitro epaileen esku
uztea erabaki zuten. Joan Mirubiak Zarauzko Joan
Sorola hautatu zuen arbitro, eta Domingo Amilibiak
Zestoako Pedro Altzolarats. Hurrengo 6 eguneko
epean beren epaia emango zuten, eta bi aldeek onartu egingo zuten erabakia. Bestela 100 dukateko isuna
ordainduko zuen obeditzen ez zuenak.
Lekuko hauek izan ziren: Aizarnazabalgo Julian
Mirubia eta Joan Esnal, eta Zestoako Joan Kortazar.
Egun berean, bi arbitroek epaia eman zuten. Aizesate
izeneko lurra bere eskubideekin 30 dukatean erosi zion
Domingo Amilibiak Joani, eta lurraren jabetza osoa
Domingorentzat izango zen, baina Domingok Joan
Mirubiari beste 21 dukat ordaindu beharko zizkion 8
eguneko epean.
Aizesate izeneko lursailak mugakide zituen Domingo Amilibiaren lurrak eta Ezuri etxekoen lurrak.
Joan Mirubiak auziaren prozesuko agiriak 6 eguneko
epean Domingori emango zizkion.
Alde bakoitzak bere auzi-gastuak ordainduko zituen, eta eskribauari 3na erreal ere bai.

- 1550-VII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia, eta, bestetik, Aizarnazabalgo Joan Etxezarreta eta seme Martin Etxezarreta. Aita-semeek Domingori Etxezarretan zituzten haritzak lepatzeko saldu zizkien, hango egurrarekin 300
karga ikatz egin zitzan. Karga ikatzagatik 1,5 erreal
ordainduko zien aita-semeei (guztira 450 erreal). Haritzak lepatzeko eta egurra jasotzeko epeak zehaztu
zituzten. Azken epea 1552ko martxoa izango zen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Arreitzakoa, Pedro Altzolarats eta Pedro Ipintza (ikus
[XVI. m. (50-VII) 27] agiria).

2.1.21. Pedro Akoaren eta Joan Martinez
Akoakoaren agiriak
- 1550-V-4an, Zestoan, Blas Artazubiagaren aurrean
Aizarnako Pedro Egaña eta Pedro Akoa agertu ziren. Pedro Egañak obligazio-agiria eman zion Pedro
Akoari, hurrengo Domu Santu egunean 24 kintal burdina (bi “ertzeko” pletinatan) Beduan emateko konpromisoa hartuz.

Egun hartan, eskribauaren aurrean Pedro Akoak PeJarraian, Domingo Amilibiak 21 dukat ordaindu dro Egañari maileguz urrezko 18 dobloi eman zizkion,
zizkion Joan Mirubiari, eta honek hari ordainagiria eta kintal burdinaren prezioa Gaztelako 18 errealekoa
eman zion.
zen (1 dobloi = 24 erreal izanik).
Lekuko hauek izan ziren: Julian Mirubia, Joan EsAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo
nal, Joan Kortazar, Pedro Altzolarats eta Joan Sorola Garratza, Joan Arbestain eta Esteban Eztiola semea
(ikus [XVI. m. (50-VI) 12] agiria).
(ikus [XVI. m. (50-V) 4] agiria).
- 1550-VII-25ean, Arroan, Zestoako Esteban
Eztiola eskribuaren aurrean Arroako Joan Agote eta
Zestoako San Joan Amilibia bildu ziren. Joanek San
Joani ordainagiria eman zion, lehenago eskribau beraren aurrean egindako 11 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.

- 1550-VII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Pedro
Akoa eta emazte Katalina Akertza, eta, bestetik,
Arroako Joan Larretxebekoa eta Bizente Sorazu fidatzailea. Senar-emazteek Joani maileguz 30 kintal
burdina pletinaren balioa (1 kintal = 18 erreal izanik)
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2.42. irudia.
Akoarretxea baserria.

eman zioten, eta honek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zien, burdinak Beduako errenterian
emanda.
Joan Larretxebekoak konpromisoa hartu zuen Bizente Sorazu fidantza hartatik onik ateratzeko. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Joan Arano, Joan Ipintza eta
Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (50-VII) 5] agiria).
- 1550-VII-9an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Akoa agertu zen.
Ordainagiria eman zion Sevillan zebilen Martin Lizarrarats zestoarrari, hiru bide eta epetan urrezko 250
koroa eta erreal erdiko zorra ordaindu egin ziolako.

Joan Martinez Akoakoa gaztea. Martinek Joani zaldi
beltza erosi zion 10 dukatean, bere akats guztiekin.
Martin Egañak zorra Joan Martinezi bi epetan ordainduko zion: 5 dukat hurrengo Domu Santu egunean, eta beste 5 dukat 1551. urteko ekaineko San
Joan egunean.
Lekukoetako bi Martin Indo merioordea eta Martin Liazasoro apaiza izan ziren (ikus [XVI. m. (50VII) 16] agiria).

- 1550-XI-1ean, Zestoako Gurutzeagan, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Katalina Akertza eta Pedro Akoa senarra azaldu ziren. Ordainagiria eman zioZestoako Antonio Lizarrarats bikarioak 150 koroa ten Arroako Joan Etxenagusiari, honek lehenago egineta erreal erdia ordaindu zizkion. Domingo Lizarra- dako 12 kintal burdinako zorra ordaindu egin zielako.
ratsek Sevillan zuen bankutik 17.720 marai jaso zituen
Pedrok, eta 16.912 marai Joan Olazabalek emanda.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Amilibia, Joan Indo eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernan- (50-XI) 2] agiria).
dez Olazabalgoa, Joan Otaegi eta Joan Urbieta (ikus
[XVI. m. (50-VII) 9] agiria).
2.1.22. Frantzisko Perez Idiakaizkoaren

eta San Joan Idiakaitzen agiriak

- 1550-VII-20an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Martin - 1550-I-9an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa
Egaña eta bere fidatzaile Pedro Egaña, eta, bestetik, eskribauaren aurrean Azpeitiko Pedro Beristain eta
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Azkoitiko Frantzisko Perez Idiakaizkoa agertu ziren.
Pedrok 200 kintal burdin mea garraiatuko zizkion Beduatik Azkoitiko Frantzisko Perezen etxeraino martxoko Andre Mariaren egunerako. Frantzisko Perezek
kintal bakoitzeko 20 marai ordainduko zizkion.
Egun hartan Frantzisko Perezek 8 dukat aurreratu zizkion, eta gainerakoa 15 egun barru ordainduko zion.
Obligazio-agirian lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Domingo Uranga, Bernal Martinez Odriakoa eta
Frantzisko Igartza (ikus [XVI. m. (50-I) 6] agiria).
- 1550-XI-10ean, Aizarnako Aranobaso etxean,
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu
ziren: batetik, San Joan Idiakaitz batxilerra, eta, bestetik, Maria Ruiz Etxeberrikoa eta bere senar Pedro
Arzallus.
San Joan Idiakaitz Maria Ruizen iloba Katalina
Etxeberrirekin ezkondu zenean, ezkontza-kontratuan
2.43. irudia. Azkoitiko Etxebeltz edo Idiakaitz
batxilerrak Maria Ruizi 400 dukat agindu zizkion
etxea.
Etxeberriko zorrak ordaintzeko (ikus XIV ZESTOA
XVI. MENDEAN (1548) liburuko [XVI. m. (48-VIII)
- 1550-XII-16an, Azpeitian, Blas Artazubiaga es2], [XVI. m. (48-VIII) 3] eta [XVI. m. (48-VIII) 4] kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Urbietako Kaagiriak).
talina Indo (Martin Indoren emaztea) eta Azkoitiko
Frantzisko Perez Idiakaizkoa.
Egun hartan San Joanek Maria Ruizi eta Pedrori 30
dukat eman zizkien, eta lehenago 7 dukat eta 7 erreal
Lehenago Katalinak Frantzisko Perezi, Bidaniko
ere ordaindu zizkien. Horrez gain, ezkontza-kontra- Errodrigo Idoiaga fidatzaile izanik, 130 kintal burtuaren arabera San Joan batxilerrak soinekoetarako dina maileguz eman zizkion. Harrezkero Frantzisko
beste 10 dukat ere eman zizkien.
Perezek 1548an 12 dukat ordaindu zizkion (ikus XIV
ZESTOA XVI. MENDEAN (1548) liburuko [XVI. m.
Maria Ruizek zioenez, diru haien zati bat beren (48-II) 26] agiria).
Aranobaso etxea konpontzen erabili zuen. Gainera,
emakume ezkondua zelako, zin egin zuen San Joan
Gero beste ordainketa batzuk egin zizkion KataliIdiakaitzi eman zioten ordainagirian adierazitakoaren nari, eta egun hartan azken 32 dukatak eman zizkion.
aurka ez zela joango.
Beraz, Katalina Indok ordainagiria eman zion. Gainera
zin egin zuen ordainagiriak zioena bete egingo zuela.
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez
Egiakoa (Iraetako jauna), Pedro Arretxe apaiz lizenLekuko hauek izan ziren: Errezilgo Joan Loidi eta
tziatua, Martin Artazubiaga eta Errezilgo Joan Arane- Azkoitiko Martin Txurruka eta Martin Agirre (ikus
gi? (ikus [XVI. m. (50-X) 6] agiria).
[XVI. m. (50-XII) 7] agiria).
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2.1.23. Joan Zigaran eta Iraetako
burdinola eta olatxoaren errentamendua

burdinatik bat errenta ordaintzeko izango zen. Ofizialak ere Joan Zigaranek ordainduko zituen.

2.1.23.1. Iraetako olatxoaren errentamendukontratua

Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, olatxoan jarraitzeko ala uzteko.

- 1550-XII-20an, Iraetako etxean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren: batetik,
Lekuko hauek izan ziren: Martin Artazubiaga, Azbertako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Joan Beltran peitiko Joan Perez Loiolakoa eta Arroako Joan Etxabe
Iraeta IV.aren alarguna) eta Nikolas Martinez Egiakoa (ikus [XVI. m. (50-XII) 10] agiria).
suhia, eta, bestetik, Debako Joan Zigaran olagizona.
2.1.23.2. Iraetako burdinolaren errentamenduIraetako burdinolaren ondoan zegoen olatxoa Ma- kontratua
ria Perez eta Nikolas nagusiak Joan Zigarani bost
urterako errentan eman zioten. Errenta aldia aurreko Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
iraileko San Migel egunean hasi zen.
Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Nikolas Martinez
Egiakoa suhiak, Joan Zigarani Iraetako burdinola
Joan olagizonak hartutako olatxoa Iraetako burdin- eman zioten errentan bost urterako.
olaren ondoan zegoen, eta bere presa, ubide eta tresneriarekin (hauspoak izan ezik) hartu zuen.
Errenta aldia aurreko iraileko San Migel egunean
hasia zen. Hauspoak izan ezik, burdinola bere preJoan olagizonak urtero errenta gisa nagusiei 10 kintal sa, ubide, erreminta eta tresneria osoarekin martxan
burdina pletina ordainduko zizkien Pazko garizumakoan. eman zioten Joani.
Maizterrak urtero 90 kintal burdinako errenta ordainMaria Perezek eta Nikolasek olatxoa martxan
zegoela eman zioten, bere aparailu, erreminta eta duko zuen: erdia burdinazko barratan eta beste erdia pletitresneria guztiarekin, eta errenta aldiaren amaieran natan. Errentaren erdia Pazko garizumakoan ordainduko
egoera onean itzuli beharko zizkien.
zien, eta beste erdia abuztuko Andre Mariaren egunean.
Beharra zegoenean gabi-ardatza, hauspo-ardatza,
Burdinolarekin batera Arrubiako dorretxea (oraingabiguna, gabia, ingudea, etxearen gailurra, etab. be- go Nagusikoa etxea?) eta ondoko baratzea ere hartu
rriak ipintzea nagusiaren kontura izango zen, baina zuen Joan Zigaranek errentan.
konponketak egitea Joan Zigaran maizterraren kontura.
Gabi-ardatza, hauspo-ardatza, gabia, gabiguna, inNagusiek olatxoan burdina mehea egin nahi zute- gudea eta boga berriak ipini behar baziren, nagusien
nean, maizterrak olatxoa utzi egin beharko zien, eta na- kontura izango zen, baina konponketak maizterraren
gusiek ordainduko zituzten bertako ofizialak.
kontura. Burdinolan Joanek urtero egingo zuen erreteila. Konponketarako behar zuen zura nagusiek Joani
Maria Perezek eta Nikolasek Joan maizterrari Iraetako mendietan emango zioten. Haritzak moztuko
hauspoak ematen bazizkioten, errenta aldiaren amaie- zituzten, baina pago, gaztainondo eta lizarrik ez.
ran egoera onean itzuli beharko zizkien.
Erregeari edo errege-pribilegioa zuten mertzenaJoan Zigaranek burdinolara eta olatxora burdin rioei urtero 6 kintal burdinako alkabala Joan Zigaramea eta ikatza ekarriko zituen, eta egindako 10 kintal nek ordainduko zien.
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2.44. irudia. Iraetako
Olatxo.

Maria Perezek eta Nikolasek emango zioten Joani
Joan maizterrak hipotekatu egin zituen, nagusien
gabiguna egiteko zura Iraetako basoetan, behar zuen alde, orduan zeuzkan ikatzak eta burdin mea, eta izanbakoitzean. Urrezko dukata ordaindu beharko zien go zituen burdinak.
olagizonak. Prestatu eta burdinolara garraiatu eta
ipintzea ere Joanen kontura izango zen.
Nagusiek Iraetako burdinolan maizterrari erreminta hauek utzi zizkioten: 7 agoa-palanka; 2 kurrika
Nagusiek olagizonari urtero Iraetako basoetan pare handi (piezak berotzekoak) beren eraztunekin;
1.000 karga ikatz egiteko egurra emango zioten. 12 2 agoa-kurrika eta “kabenkurrika”?; kurrika txikia
karga ikatzeko Joanek kintal bat burdina pletina or- (agoa-taiela berotzekoa); agoa mozteko 2 taiel; burdainduko zien.
dinazko 2 gako; “peraikia” arrabola, burdinazko euskarriaz; borra; burdin mea txikitzeko borra; “zuzijaiBasoak urtero markatuko zituzten ikatza egiteko kia”; 3 tobera; burdinazko pala; zurezko pala berria;
San Migel egunaren inguruan. Basoetatik ikatzeta- burdin mea eramateko orga; 2 ikatz-bahe; burdinazko
galdara; burruntzia; zurezko barrikotea; errementarirako egurra noiz eta nola atera ere zehaztu zuten.
ingudea; dendal azpiko burdina; balantza bere uztai
Joan Zigaranek bere familiarentzat eta burdinolako eta pieza guztiekin; burdinazko 4 gako (“goldarte”
ofizialentzat behar zuen irina Iraetako errotan ehoko deituak); etab.
zuen. Joanek, gainera, Eguberrietan nagusiei kapoiErreminten inbentarioan lekuko hauek izan ziren:
parea emango zien. Fidatzaileak ere aurkeztuko ziMartin Ondalde gaztea, Martin Artazubiaga eta Arroako
tuen bi hilabete baino lehen.
Joan Zugasti (ikus [XVI. m. (50-XII) 10] agiria).
Joan Zigaran errenta aldia amaitu baino lehen hiltzen bazen, errenta-kontratua urte hartan amaituko 2.1.24. Martin Iribarrenaren agiriak
zen.
- 1550-II-9an, Bizkaiko Balmasedan, bertako NikoJoan Zigaranek burdinola osoa egoera onean utzi las Barajo eskribauaren aurrean Zestoako Martin Iribeharko zuen errenta aldiaren amaieran.
barrena (burdinolako urtzailea) agertu zen. Joango
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2.45. irudia. Iraetako
Nagusikoaren aurriak.

“Luzea”ren etxean Joan Bolanok Martin kolpatu eta
zauriak egin zizkion.

beste 7 dukat hurrengo Pazko garizumakoan; eta
azken 7 dukatak hurrengo Eguberrietan.

Ondorioz, Martinek ahalordea eman zion Zestoako
Gregorio Aranori, Joan Bolano errege-epaitegietara
edo Elizaren epaitegietara eraman zezan, edo berarekin tratua egin zezan. Kalte-ordainak jasoko zituen
Martin Iribarrenarentzat, eta hura guztia egiteko ahalmena eman zion.

Joan Bulanok fidatzaile gisa Aiako Martin Egia
(Altzolarats jauregiko olagizona) eta Martin Azkue
aurkeztu zituen. Horrela bi aldeak bakean geratu ziren. Joan Bulanok konpromisoa hartu zuen bere fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko.

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo
Lekuko hauek izan ziren: Errodrigo Quadrakoa, Garratza, Martin Akoabarrena eta Joan Azkue (ikus
Joan Artzentales eta Diego Manzaneda. Testuan Za- [XVI. m. (50-IV) 2] agiria).
llako Kontzejuko Pedro de la Riba izena deuseztaturik dago (ikus [XVI. m. (50-II) 2] agiria).
2.1.25. Julian Otalorak Arroako

Etxeandiaren gainean sortutako zentsua

- 1550-IV-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Gregorio
Arano zestoarra (Martin Iribarrenaren ahalordeaz),
eta, bestetik, Joan Bulano (Aiako Azkuekoa). Joanek
Martini Bizkaiko Balmasedan egindako zauriengatik,
bi aldeek tratua egin zuten.

- 1550-IV-20an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, hauek agertu ziren: batetik, Zestoako
Pedro Arretxe apaiz lizentziatua eta Zestoako Domingo Amilibia eskribau eta fidatzailea, eta, bestetik,
Arroako Julian Otalora.

Martinek zauriak sendatzeko 28 dukat gastatu zituen: 13 medikuei ordaintzeko eta 15 dukat sendagaitan. Joan Bulanok 28 dukat haiek epeka ordainduko
zizkion Gregoriori Martinentzat: egun hartan 6 dukat;
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean 8 dukat;

Arretxe lizentziatua Zestoako Domingo Arrona zenaren testamentu-betearazle zen, eta haren ahalordeaz
baliatuta, urtebeteko epean bete behar zituen testamentuko aginduak, legatuak betez eta zorrak ordainduz. Horretarako egokiena Domingo Arrona zenak
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2.46. irudia.
Arroagoiko bista.

Pedro Arretxek, Domingo Amilibiak eta Domingo
Arroan zeukan Etxeandia etxea zentsu eta zergapean
Arronaren oinordekoek baserria eta lur, soro, etab.
ipintzea zen Pedro Arretxeren iritziz.
behar bezala landuta, zainduta eta konponduta manArroako Julian Otalorak 90 dukat ordaindu zituen tenduko zituzten. Pedro Arretxeren aldeak bi urtez jaorduantxe, eta Pedro Arretxek, Domingo Amilibia rraian zentsuko 5,5 dukatak ordaintzen ez bazituzten,
fidatzaileak eta Domingo Arrona zenaren oinordeko Julian Otalorak edo ondorengoek baserria eta ondaeta ondorengoek 5,5 dukateko zerga (% 6,11koa) or- sunak konfiskatu egingo zizkieten, beretzat hartuz.
dainduko zioten Julian Otalorari (edo honen oinorBestalde, Pedro Arretxek, fidatzaileak edo Dodekoei).
mingo Arronaren oinordekoek ezingo zioten baserria
Zentsuarekin lotuta eta zorpetuta Etxeandia base- eliza edo monasterioei edo jaun ahaltsuei saldu, eta
rria geratu zen, bere lur, soro, baso, sagasti, gaztaina- pertsona arrunten bati saltzeko, lehenbizi, eskainidi, harizti, intxaurdi, fruta-arbola, larre, aska eta ga- tako prezioan erosteko lehentasuna Julian Otalorak
nadu guztiekin. Etxeandiaren lurren mugakide hauek (edo honen oinordekoek) izango zuen. Julian Otaloziren: Etxenagusiaren lurrak, Arroako elizaren lurrak rak erosten ez bazuen, salmentan zentsuaren baldintza
guztiak erosleak bere gain hartuko zituen, eta baserria
eta Debako Kontzejuaren lurrak.
saltzen zen bakoitzean, prezioaren ehuneko hamarra
Julianek emanda Pedro Arretxek jasotako 90 Julian Otalorari emango zioten.
dukatetatik 10 dukat Etxeandiaren hormak eta etxea
Pedro Arretxek eta Domingo Arronaren oinordebera konpontzeko izango ziren, eta beste 80 dukatak Domingo Arronaren testamentuko legatuak be- koek eta ondorengoek zentsua baliorik gabe utzi ahal
izango zuten, 90 dukat Julian Otalorari edo ondorentetzeko.
goei ordainduta.
Pedro Arretxek eta Domingo Amilibia fidatzaileak
Ezbeharrak gertatuta ere (sutea, uholdeak, harria,
behartu egin zituzten beren buruak eta ondasunak, eta
Domingo Arronaren oinordekoenak, zentsu-kontratu errege-armada etortzea, etab.) Pedro Arretxek, Domingo
Amilibiak edo Domingo Arronaren ondorengoek beren
hura betetzera.
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5,5 dukateko zerga ordaindu egin beharko zuten. Pedro
Arretxek zioenez, Etxeandia baserria eta bere ondasunak
hipotekarik eta inolako lotura edo zorrik gabeak ziren,
eta aurrerantzean ere ez ziren zorpetuko. Ondasun haien
saneamenduaz arduratuko ziren, behar zenean auziko
gidaritza hartuta, eta bermeak eman zituzten, Alcala de
Henaresko eta gainerako bere aldeko legeei uko eginda.

dukat deskontatu ahal izango zituen Julianek, Etxeandiari ezarritako zentsuaren urteroko zerga zelako.
Beste dukat erdia Pedro Arretxeri ordainduko zion.
Honek zin egin zuen errentamendu-kontratuak zioena
bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (50-IV) 3] agiria).

Pedro Arretxe apaiz lizentziatuak konpromisoa
hartu zuen Domingo Amilibia fidatzailea zentsu hartatik onik ateratzeko. Gainera zin egin zuen agiri hartan agindutakoa bete egingo zuela. Ahalordea eman
zien Donostiako ofizialari, Iruñeko apezpikutegikoei
eta Zaragozako artzapezpikutegikoei.

- 1550-V-3an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Zestoako Martin Indo merioordea eta Aizarnako Pedro Etxeberria aurkeztu ziren.
Lehenago Bizkaiko korrejidoreak eta Gipuzkoakoak
agindua emana zuten burdinoletako Pedro Etxeberria
mazolaria preso hartu eta Bizkaira eraman zezaten
(ikus [XVI. m. (49-IV) 1] agiria).

2.1.26. Zestoako Pedro Etxeberria preso

Agirian lekuko Arroako hauek izan ziren: Joan Zugasti, Joan Etxenagusia eta Fernando Artzubiaga.

Egun hartan Martin Indok preso hartu zuen Pedro
Etxeberria Zestoan, eta oinetan eta zangoetan girOndoren, leku berean eta eskribau zein lekuko be- giluak ipini zizkion. Lekuko Joanes Garratza eta Joan
rak hantxe izanik, Pedro Arretxe apaiz lizentziatuak Pagino izan ziren.
(Domingo Arrona zenaren testamentu-betearazleak)
Arroako Etxeandia baserria bost urte eta erdirako
Ondoren, Pedro Etxeberriak eskea egin zion meerrentan eman zion Julian Otalorari.
rioordeari, Bizkaira biharamun arratsaldean, igandez,
abia zitezen. Bitartean zaintzailea edukiko zuen PeBaserria bere ondasun eta ganaduekin utzi zion, drok, eta Pedrok ordainduko zion bere soldata meeta errenta aldia aurreko urteko iraileko San Migel rioordeari.
egunean hasi zen. Baserriak soro, sagasti, gaztainadi,
intxaurdi, harizti eta fruta-arbolak zituen, baina Julian
Lekuko Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Joan Pagino
maizterrak ezingo zituen lepatu eta oinetik moztu.
izan ziren (ikus [XVI. m. (50-V) 1] agiria).
Etxeandian Pedrok behi-aziendako 7 buru, eta ardi
- 1550-V-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrieta arkume 31 buru utzi zizkion Julian maizterrari. bauaren aurrean hauek elkartu ziren: Arroako Joan
Ganaduaren ugalketatik sortutakoaz gozatuko zuen Armendia (Zestoako Bekolako olagizona) eta Martin
maizterrak, baina errenta aldia amaitzean Domingo Indo merioordea.
Arronaren oinordekoari itzuli egin beharko zizkion.
Sagarrondoak ohi bezala simaurtuko zituen.
Martin Indok girgiluz lotuta preso zeukan Aizarnako Pedro Etxeberria, Bilboko Antso Zamudiok esEtxeandia baserriaren kargu Arroako elizan bere katuta, Bizkaiko Pedro Zapata eta Gipuzkoako Pedro
etxean hildakoen aldeko urteurrena egin ohi zuen na- Mercado korrejidoreen aginduz. Prozesuko eskribaua
gusiak, eta errenta aldian Julian Otaloraren kontura Anton Arbolantxa izan zen.
egingo zen.
Joan Armendiak Martin Indori obligazio-agiria
Horrez gain maizterrak Pedro Arretxe lizentziatua- eman zion, eta hurrengo 24 egunetan Pedro Etxeberria
ri errenta gisa 6 dukat ordainduko zizkion. Handik 5,5 presoaren ardura Joanek bere gain hartu zuen. Epe ho- 120 -
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2.47. irudia. Oñatiko
Unibertsitatea.

rretan Joanek Antso Zamudiori Pedroren prozesuaren
epaian erabakita ordaindu beharreko zigorra emango
zion, eta Martin Indo merioordea auzi hartatik onik
eta kalterik gabe aterako zuen.

tso Zamudiori Pedrok egindako zorra 29 dukat eta 9,5
errealekoa baino handiagoa bazen, diferentzia Joanek
ordaindu eta 4 egunen buruan Pedrok Joani emango
zion. Zorra txikiagoa baldin bazen, diferentzia Joanek
Pedrori 2 hilabeteko epean ordainduko zion.

Merioordeak, hain zuzen, Pedro Joan Armendiaren
zaintzapean utzi zuen, lekuko zestoar hauek izanik:
Pedro Etxeberriak lanera huts egiten zuen denbora
Grazian Ezenarro, Joan Zuube, Joan Paguino eta Mar- halako bi jardun beharko zuen gero lanean, eta eratin Ondalde.
gindako kalte guztiak ere ordainduko zituen. Pedrok
konpromisoa hartu zuen Esteban Edarritzaga fidatzaiOndoren, leku berean, Blas Artazubiaga eskri- lea kontratu hartatik onik ateratzeko.
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: Joan Armendia
(Bekolako olagizona), Pedro Etxeberria mazolaria eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Amilihonen fidatzaile Esteban Edarritzaga.
bia, Joan Pagino eta Martin Indo (ikus [XVI. m (50V) 2] agiria).
Joanek eta Pedrok kontratua egin zuten, Pedrok Zestoako Bekolan mazolari nagusi gisa hurrengo iraileko 2.1.27. Gabriel Artzubiagaren
San Migel egunetik 1551. urteko ekaineko San Joan pleitamendu-kontratua
eguna arte lan egin zezan. Guztira kobratuko zuen soldata 21 kintal burdinakoa izango zen. Kintal burdinak - 1550-V-11n, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
1,5 dukat balio zuen, eta gainera beste 2 dukat kobra- aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zestoako Gabriel
tuko zituen Pedrok, hau da, 33,5 dukat guztira.
Artzubiaga (Santa Maria itsasontziko ontzi-maisua),
eta, bestetik, Oñatiko Martin Gomez Bergantzukoa
Joan Armendiak Pedrori egun hartan 3 dukat eta merkataria. Gabrielen itsasontzia Getariako kontxan
7 erreal eman zizkion (1 dukat = 11 erreal), eta gai- ainguratuta zegoen, eta bi aldeek pleitamendu-konnerako 29 dukat eta 9,5 errealekin Antso Zamudiori tratua egin zuten, Martin Gomezen gaiak Gabrielek
Pedrok utzitako zorra ordainduko zion Joanek. An- itsasoz Sevillako ibaiko porturaino garraia zitzan.
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Itsasontzia kargatzeko 15 eguneko epean Getariara
Martin Gomezek gai hauek ekarriko zituen: 800 kintal burdina pletinatan eta barratan (kintala 4 “ertz” pisukoa izanik), 20 kutxa burdineria, 100 zorroztarri eta
beste zenbait salgai.

Joan Ibañezek eta Pedrok San Joani eta emazteari egindako etxearen zurgintza-lanen kostuaz arbitro
epaileek beren epaia eman zuten. San Joanek izendatutako Martin Sagastizabalek eta beste aldeak izendatutako Martin Ezenarro arbitroek eta Errezilgo Joan
Zabala zurgin-maisu eta hirugarren arbitroak, epaia
Martin Gomezek Gabrieli, garraiatutako kintal eman zuten.
burdinagatik 40 marai ordainduko zizkion, burdineria
edo salgaizko kutxa bakoitzagatik zilarrezko 20 erreal
San Joan Elgoibarrek eta Maria Oliden emazteak
eta zorroztarri bakoitzagatik 60 marai.
27 dukat eta Gaztelako 2 erreal ordainduko zizkieten
Joan Ibañezi eta Pedrori. Joan Zabala eta Martin arbiGarraiatutako salgaiak Sevillan deskargatu eta 15 troei eta auziko eskribauari alde bakoitzak dukat erdia
eguneko epean ordainduko zion Gabrieli pleita. Gai- emango zien beren lanagatik.
nerako soldata, eskubide eta gastuak Sevillara zihoazen Joan Ipiztiku eta Domingo Egurrola ontzi-maisuei
Lekuko hauek izan ziren: Joan Zulaika eta Pebezalaxe ordainduko zizkion Martinek Gabrieli.
dro Akoa. Esteban Eztiolak bi aldeei jakinarazi zien
epaiak zioena (ikus [XVI. m. (50-V) 9] agiria).
Lekuko, honako hauek izan ziren: Zestoako Frantzisko Enparan, Arroako Bizente Sorazu eta Iraetako
- 1550-XII-30ean, Zestoako errebalean, Esteban
Iñigo Goiatz olagizona (ikus [XVI. m. (50-V) 5] agi- Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren:
ria).
betetik, Zestoako San Joan Elgoibar eta Maria Oliden
emaztea, eta, bestetik, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, PeUstez 1550. urteko ekainean, Esteban Eztiola es- dro Egañaren ordezkari ere izanik.
kribauak agiri-eredua prestatu zuen. Bertan ontzimaisuak Sevillara eramateko salgaiak itsasontzian
San Joanek eta emazteak desadostasunak zituzten
kargatutakoan ipini beharreko datuak azaltzen ziren. Joan Ibañez eta Pedro Egañarekin, hauek egin zieten
etxeari buruz. Lanak balioesteko Joan Elgoibarrek
Besteak beste, hauek ziren adierazpen-agiri hartan Azpeitiko Sagastizabal maisua izendatu zuen, eta
ipini behar zirenak: itsasontziaren izena eta non ain- Joan Ibañezek Aizarnako Martin Ezenarro maisua. Bi
guratuta zegoen; itsasontziaren jabe eta ontzi-maisua ikertzaileak ados jartzen ez baziren, hirugarren ikernor zen; salgaiak hornitu zituen merkatariaren izena; tzailea izendatuko zuten.
burdineria, iltzeak, burdinazko barrak eta kargatutako
gainerako salgaien kopuru, xehetasun eta markak;
Ikertzaileek lehenbizi zin egingo zuten ikerketa eta
pleiten balioa eta egin beharreko ordainketak; ahalor- balioespena zuzen egingo zituztela. Haien erabakia bi
deak; agiriko lekukoak; etab. (ikus [XVI. m. (50-V) aldeek onartuko zuten. Bestela, obeditzen ez zuen al6] agiria).
deak 50 dukateko isuna ordainduko zuen.

2.1.28. Joan Ibañez Zubiaurrekoak
eraikitako etxearen auzia

Agirian lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo Garratza, Esteban Eztiola semea eta
Grazian Ezenarro. (Argitu beharra dago agiri honek
- 1550-V-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren 1550-XII-30ekoa dela dioen arren, balitekeela 1549.
aurrean, batetik San Joan Elgoibar eta emaztea, eta, urtekoa izatea, honen jarraipena den 1550-V-16ko
bestetik, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Pedro Egaña beste agiri bat badagoelako) (ikus [XVI. m. (50-XII)
14] agiria).
elkartu ziren.
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2.1.29. Kristiana Agaramontek etxea
eraikitzeko egindako kontratua
- 1550-VII-13an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Zestoako Pedro Zubiaurre, Arroako Joan Olazabal eta
Azpeitiko parteko Gallari baserriko Joan Martinez Zubiaurrekoa, eta, bestetik, Kristiana Agaramont andrea.
Bi aldeek tratua egin zuten Zestoako hiribilduan
Etorraetxea izeneko orubearen ondoan Kristiana eraikitzen ari zen etxearentzat zura garraia ziezaioten.
Zestoako Kontzejuak Kristiana Agaramonti Etorrasaroen eta Zelaitxikietan esleitu zion etxea egiteko zura.
Garraioa aipaturiko Pedro, Joan eta Joan Martinezek
egingo zioten: erdia hurrengo abuztuaren erdirako, eta
beste erdia abuztu amaierarako. 12 dukat kobratuko zituzten guztira, eta Kristianak egun hartan 4 dukat aurreratu
zizkien. Abuztuaren amaieran emango zien gainerakoa.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arriaran apaiza, Joan Arbestain eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (50-VII) 13] agiria).

2.48. irudia. Lasaoko Zelaitxikieta.

Joan Otaegik eta Joan Olazabalek lanak 15 egu- 1550-VIII-27an, Zestoako errebalean, Esteban nean bukatuko zituzten. Guztira 9 dukat eta 4 erreal
Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: bate- kobratuko zituzten. Kristianak egun hartan 3 dukat
tik, Zestoako Olasoko Joan Olazabal eta Joan Otaegi eta erreal bat aurreratu zien, eta gainerakoa lanak egin
harginak, eta, bestetik, Kristiana Agaramont (Grazian ahala ordainduko zien.
Etorraetxearen emaztea).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Otxoa
Zestoako hiribilduan sutea izanda, Grazianen etxea Artazubiagakoa, Joan Zelaia eta Pedro Ipintza (ikus
erre egin zen. Etxeandiaren eta Joan Ierroa bikario ze- [XVI. m. (50-VIII) 14] agiria).
naren etxeen bitartekoa zen, eta bi harginek han harriz
eta karez horma eraikiko zuten. Kristiana Agaramon- 2.1.30. Joan Errementari eta Maria Lopez
tentzat 4 “estado” azalerako horma eraikiko zuten: ha- Aldamarkoa Arroakolako presagatik
rresitik kalerainokoa, 3 arrabete lodikoa eta lehen so- auzitan
lairurainokoa. Martin Landeta zurgin-maisuak egingo
zuen etxea, eta hark erabakita bezala prestatuko zuten - 1550-VIII-8an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren
harginek etxearen solairua.
aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zumaiako Maria Lopez Aldamarkoa (Joan Martinez Arteagakoaren
Horma eraikitzeko behar zen harria Kristianak alarguna eta Pedro Arteaga eta Maria Ortiz Arteagakoa
ekarriko zien erretako etxeraino. Gainerako guztia bi seme-alaben tutorea) eta Arroako Joan Errementari,
harginek hornituko zuten.
eta, bestetik, Arroako Fernando Zubeltzu.
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Maria Lopez eta Joan Errementari Arroakolaren
jabe ziren, eta auzi zibilak eta kriminalak zituzten korrejidorearen aurrean Fernandorekin. Honek zioenez,
haiek burdinolako presa altxatu egin zuten, eta ur gehiago pilatzen zelako, bere lurrei kalte egiten zien. Presaren jabeak, ordea, ez zeuden ados argudio horrekin.

Errenta aldia aurreko hileko San Migel egunean
hasi zen, eta Bizentek 2 urteko errenta (50 kintal burdina) ordaindu zion Joani. Honek ordainagiria eman
zion Bizenteri. Burdina haiekin Joanek Fernando Zubeltzurekin zuen auzian egindako gastuak ordainduko
zituen.

Elkarren arteko auziak bertan behera utzi eta desadostasunak ebazteko, bi arbitro epaile izendatu zituzten. Mariak eta Joanek Getariako Joan Lopez Zarauzkoa aukeratu zuten arbitro, eta Fernandok Lasaldeko Joan Olaskoaga hautatu zuen.

Lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Hernani lizentziatu eta bikarioa, Martin Errekarte eta Pedro Arteaga.

Egun eta leku berean, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Maria Lopez Aldamarkoa alarguna eta
Arroako Bizente Sorazu aurkeztu ziren. Maria LoBi arbitroek epaia hurrengo San Migel egunerako pezek Bizenteri 200 dukat eman zizkion, eta betiko
emango zuten, baina epea luzatzerik izango zuten. zentsua sortu zuten.
Epaia betetzen ez zuen aldeak 200 dukateko isuna
ordainduko zuen: erdia errege-altxortegiarentzat eta
Bizentek urtero 14 dukateko zerga (% 7koa) orbeste erdia alde obeditzailearentzat.
dainduko zion. Lehen ordainketa 1551. urteko azaroaren hasieran egingo zion Bizentek Maria Lopezi,
Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Martin Otsan- eta handik aurrera urtero Bizentek (edo ondorengoek)
go eta Joan Blas Orio apaizak, eta Joan Arezti (ikus Maria Lopezi (edo ondorengoei).
[XVI. m. (50-VIII) 7] agiria).
Zentsuak irauten zuen bitartean lotuta eta hipote- 1550-X-29an, Zumaian, Joan Arbestain eskri- katuta geratu ziren Debako parteko Sorazu baserria,
bauaren aurrean Zumaiako Maria Lopez Aldamarkoa bere errota, baso, lur, ganadu eta gainerako ondasualarguna eta Arroako Joan Errementari elkartu ziren. nekin.
Beren Arroakola izeneko burdinolan, presa, ubide eta
abarretan zurginek eta harginek bertako konponketeZentsua betiko izango zen, baina Bizentek (edo
tan egindako gastuak 66 dukatekoak zirela adierazi ondorengoek) Maria Lopezi (edo ondorengoei) 200
zuten, eta gastu haiek erdi bana ordaindu zituzten.
dukat itzulita aukera izango zuten zentsu hura ezabatzeko (ikus [XVI. m. (50-X) 22] agiria).
Horrez gain Fernando Zubeltzurekin burdinolako
presaz zuten auzian 76 dukat eta 9 errealeko gastua 2.1.31. Ana Aisororen ordainagiriak eta
egin zuten, eta bakoitzak 38 dukat eta 4,5 erreal or- ahalordea
daindu beharko zituen. Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Urtzuriaga zaharra eta Martin Errekarte zur- - 1550-I-3an, Zestoako errebalean, Esteban Eztioginak, eta Zumaiako Hernani lizentziatu eta bikarioa. la eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik,
Ana Aisoro alarguna, eta, bestetik, Maria Otxoa AkerEgun eta leku berean, Joan Arbestain eskribauaren tzakoaren Etorragoikoa baserrian maizter zegoen Joan
aurrean, Joan Errementari eta Bizente Sorazu agertu Ameznabar (Azpeitiko Arraiokoa).
ziren. Lehenago Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan Errementari nagusiak Arroakolaren
Joanek Anari obligazio-agiria emana zeukan Etobere erdia 10 urterako errentan eman zion Bizente So- rrasaroetik hiribilduko etxera Anari zura garraiatzerazu olagizonari.
ko, eta lehenago Anak garraioagatik ordaindutakoaz
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2.49. irudia.
Arroaerrekako
Errementari.

Ondorioz, Ana Aisorok eskea egin zion Zestoako
gain, egun hartan dobloi batean 2 dukat eta 2 erreal
eman zizkion. Joanek, berriz, haien ordainagiria alkateari, lekukoen testigantzak jasota, bera alarguna
zela, seme-alabarik ez zutela izan eta irabazien erdia
eman zion.
zegokiola adieraziz agiria egin zezan.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Fernandez OlazaAlkateak bere aginpidea erabili zuen, eta lehenbibalgoa, San Joan Elgoibar eta Esteban Eztiola semea
zi Ana Aisorok aurkezturiko lekukoei zin eginarazi
(ikus [XVI. m. (50-I) 3] agiria).
zien. Fernando Olazabal mediku zirujaua, Antonio
- 1550-VII-30ean, Zestoan, Joan Fernandez Arrei- Lizarrarats bikarioa eta Domingo Urbieta apaiza ziren
tzakoa alkatearen eta Esteban Eztiola eskribauaren lekukoak. Hirurek zin egin zuten.
aurrean, Ana Aisoro agertu zen.
Domingo Urbietak aitortu zuenez, Ana eta Martin
Ana Aisoro lehenago Martin Perez Artzubia- Perez Artzubiagakoa Zestoan Erromako Elizaren aragakoarekin ezkondu zen, eta biak Zestoan bizi bera ezkondu ziren. Senar-emazte bezala etxe berean
izan ziren, etxe berean eta mahai baten inguruan. eta mahai baten inguruan elkartzen ziren. Ez zuten
Ez zuten seme-alabarik izan. Martin Perez ontzi- seme-alabarik izan.
maisua zen Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoa
15 bat urte lehenago heldu zen Martin Perez ekialkapitainaren galeoian, eta Napolin hil zen 15 bat
dean hil zela zioen berria. Erosta jo eta hiletak egin
urte lehenago.
zitzaizkion Zestoan. Ondorioz, Gaztelako erreinueMartin Perez senarra hil zenean, Siziliako Paler- tako lege eta ohituren arabera, ezkontza aldian izanmoko banku batean eta hango beste hiri batzuetan eta dako irabazien erdia Ana Aisororena zen.
Napolin ontzak eta diruak utzi omen zituen. Martin
Berdin erantzun zuten Fernando Olazabal mePerezen anaia Pedro Artzubiagak ez omen zion diru
eta ondasun haien berri eman Anari, baina berak dikuak eta Antonio Lizarrarats bikarioak. Alkateak
ezkontza aldian senar-emazteek izandako irabazien agindua eman zion Esteban Eztiola eskribauari guztiaren agiriaren kopia Ana Aisorori eman ziezaion.
erdia kobratzeko eskubidea zeukan.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaraskoa, Gregorio Igartza eta Pedro Ipintza.

ditzen ez zuenak. Bi aldeek zin egin zuten epaia onartu eta bete egingo zutela.

Ondoren, Ana Aisorok ahalordea eman zien SeviLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe
llan zebiltzan Martin Lizarrarats eta Gregorio Etxean- apaiz lizentziatua, Sebastian Altzolarats eta Martin
dia zestoarrei. Siziliako Trapani, Palermo eta Messi- Zuube? “Arotzarte”.
nan, eta Napolin, senar Martin Perez Artzubiagakoa
zenak utzitako diru eta ondasunen erdia (Anari zegoEgun berean bi arbitroek beren apaia eman zuten.
kiona) kobratzen saiatuko ziren.
Bizentek lehenago Joan, Grazia eta Mariari 9 dukat ordaindu zizkien (3na dukat), baina horiez gain beste 6na
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olaza- dukat (beste 18 dukat) eman beharko zizkien 9 eguneko
bal medikua, Antonio Lizarrarats bikarioa eta Pedro epean. Bakoitzak bere 6 dukatak kobratzen zituenean,
Ipintza (ikus [XVI. m. (50-VII) 29] agiria).
Bizenteri ordainagiria emango zion eta uko egingo zien
Ezenarro etxean izan zitzakeen eskubideei.
- 1550-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ana Aisoro (Migel Artazubiagaren alarguEskribauaren gastuak eta auzi-gastuak bi aldeek
na) eta Joan Ameznabar (Etorrako maizterra) elkartu erdi bana ordainduko zituzten. Lekuko zestoar hauek
ziren. Joanek Anari ordainagiria eman zion, lehenago izan ziren: Aizarnako Intzinako Joan Zelaia eta Seegindako 14 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
bastian Altzolarats. Esteban Eztiola eskribauak hantxe eman zien bi aldeei epaiaren berri (ikus [XVI. m.
Lekuko Pedro Ipintza eta San Joan Altzolarats zes- (50-VIII) 27] agiria).
toarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (50-XI) 3] agiria).
- 1550-VIII-31n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Bizente Ezenarrok ordainagiria eman zion
2.1.32. Bizente Ezenarrok anai-arrebekin
seniparteagatik zuen auzia eta ordainagiria Martin Intxaurregiri. Lehenago Martinek Bizenteri eskribauaren aurrean obligazio-agiria eman zion, eta zorra
- 1550-VIII-31n, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- ordaintzen ez ziolako ondasunak exekutatu egin zizkion.
bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Bizente
Egun hartan Martin Indo merioordearen bidez 5
Ezenarro, eta, bestetik, Joan Ezenarro, Grazia Ezenarro (Bizenteren anai-arrebak) eta iloba Maria Ezena- dukat eman zizkion Bizenteri, eta honek 5 dukat haien
ordainagiria eman zion. Gainerakoa eta auzi-gastuak
rro (Domenja Ezenarroren alaba).
zorretan geratu ziren.
Bi aldeek desadostasunak zituzten Joan, Grazia eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe
Mariari Ezenarro etxean zegozkien seniparteez eta
guraso Joan Ezenarro zurgin-maisuak eta Maria Ruiz apaiz lizentziatua, Martin Indo eta Martin Zelaia (ikus
Etxeberrikoa emazteak utzitako herentziako parteaz. [XVI. m. (50-VIII) 28] agiria).
Auzia ebazteko Bizentek arbitro epaile Martin 2.1.33. Joango Ameznabar, Joan Zubeltzu
Ezenarro izendatu zuen, eta beste aldeak Pedro Iri- eta artazubiagatarren agiriak
barrena. Bi arbitroek (hirugarren arbitrorik gabe) lau
eguneko epean emango zuten epaia.
- 1550-I-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren
bidez Etorragoiko Joango Ameznabar maizterrak orBi aldeek onartu eta beteko zuten arbitroen epaia. dainagiria eman zion Aizarnazabalgo Joan Atristaini.
Bestela 20.000 maraiko isuna ordainduko zuen obe- Joangok Joan Atristaini eta Zestoako Joan Arbestaini
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2.50. irudia.
Ezenarrogoikoa
baserria.

idiak saldu zizkien, eta haien balioaren azken 7 dukatak Joan Arbestainen eskutik kobratu zituen.

Agirian lekuko hauek izan ziren: ustez Ezkioko
Joan Landeta, eta Zestoako Joan Otaegi eta Pedro
Egaña? (ikus [XVI. m. (50-II) 10] agiria).

Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Domingo Urbieta apaiza, Joan Zubiaurre eta Aizarnazabalgo
- 1550-V-27an, Zestoako errebalean, Blas ArDomingo Atristain (ikus [XVI. m. (50-I) 8] agiria).
tazubiagaren aurrean Aizarnako Egañako Katalina
Artazubiaga (Pedro Egañaren emaztea eta Sebastian
- 1550-II-14an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- Artazubiaga zenaren alaba) agertu zen. Katalina Arbauaren aurrean Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorea tazubiagak Katalina Urrutiari ordainagiria eman zion,
eta Maria Zabala alarguna azaldu ziren. Mariak erre- Sebastian Artazubiaga aita zenari egindako 9 dukatetoreari 3,5 dukateko zorra ordaindu zion, eta erreto- ko zorra ordaindu egin zuelako.
reak ordainagiria eman zion.
Horrez gain, elkarren artean izandako tratuen konLekuko Domingo Amilibia eta Joan Artzubiaga tuak egin zituzten, eta Katalina Urrutiak zorren azken
2,5 dukatak ordaindu zizkion Katalina Artazubiagari.
izan ziren (ikus [XVI. m. (50-II) 7] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez
- 1550-II-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” azaldu zen. Zubiaurrekoa, Joan Indo eta Frantzisko Artiga (ikus
[XVI. m. (50-V) 13] agiria).
Joan Zubeltzuri Elgoibarko Martin Larreak, “Goitia” ezizenekoak eta Matxin deitzen ziotenak, 4 dukat 2.1.34. Azpeitiko eta Zestoako Joan
eta erreala zor zizkion. Aldi berean, ordea, Joan Zu- Fernandez Olazabalgoaren eta Joan
beltzuk Azkoitiko Domingo Arrizabalagari (Kataola- Olazabalen agiriak
tzako maizterrari) zor zizkion 4 dukat eta erreala.
- 1550-III-1ean, Zestoako errebalean, Blas ArtazuBeraz, zor hura eta auzi-gastuak Domingo Arriza- biaga eskribauaren aurrean, Azpeitian bizi zen Joan
balagak zuzenean Martin Larreari kobratuko zizkion, Fernandez Olazabalgoa agertu zen. Zestoako Joan
horretarako eskubidea Joan Zubeltzuk eman ziolako. Fernendez Olazabalgoa (izen-deitura berekoa) anaiari
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Ahalordea zutenek ordezkatuko zuten Marina Larretxe auzian. Lekuko hauek izan ziren: Domingo Urbieta eta Domingo Arriaran apaizak, eta Martin Villarreal harakina (ikus [XVI. m. (50-V) 10] agiria).
- 1550-VIII-7an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoa eta Joan Analde? elkartu ziren. Joan
Fernandezek Joan Analderi? maileguz dirua eman
zion. 22 kintal bandatako burdinak (bakoitza 2 “ertz”
pisukoa izanik) balio zuena zen kopurua, prezioa 1
kintal = 18 erreal izanik.
Joanek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
zion Joan Fernandezi, Artzuriagako burdinolan egindako burdinak Beduan emanda. Lekuko azpeitiar
hauek izan ziren: Martin Perez Erraztikoa, Frantzisko Zarate eta Joan Urbieta (ikus [XVI.m. (50-VIII)
4] agiria).
- 1550-IX-24an, Zestoako errebalean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean, Lazkaoko Joan Portalekoa eta Zestoako Joan Olazabal hargina azaldu ziren. Lehenago, Domingo Amilibia eskribauaren aurrean zestoarrak lazkaotarrari obligazio-agiria eman
zion, eta egun hartan zorraren azken 5 dukatak ordaindu zizkion. Joan Portalekoak ordainagiria eman
zion Joan Olazabali.

2.51. irudia. Azpeitiko armarria.

ahalordea eman zion. Hain zuzen Azpeitiko Joan Gartzia Salzedokoarekin, Azpeitiko Kontzejuarekin eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Gregorio ElizalJoan Zugastirekin zituen auzietan ordezkatuko zuen
de, Martin Villarreal eta Gaspar Arreitza (ikus [XVI.
Zestoan bizi zenak Azpeitian bizi zen anaia.
m. (50-IX) 15] agiria).
Lekuko Joan Otaegi eta Martin Villarreal izan ziren (ikus [XVI. m. (50-III) 2] agiria).
2.1.35. Marina Artigak Pedro Altzolaratsi
- 1550-V-18an, Zestoan, Blas Artazubiagaren aurrean Marina Larretxe (Fernando Olazabal medikuaren emaztea) azaldu zen. Zestoako Aizubiko errotaz
auzia zuen Martin Ondalde gaztearekin, eta ahalordea
eman zion Joan Fernandez Olazabalgoa suhiari eta
Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Fernan Perez Zabalegikoari, Jeronimo Atxagari, Pedro
Gartzia Salzedokoari, Andres Martinez Aroztegikoari,
Joan Elduari eta Pedro Martinez Laspiurkoari.

saldutako sagastia eta lursaila

- 1550-VIII-30ean, Zestoako harresiz kanpoko Arretxeaundin, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Marina Artiga (Joan Arretxeren emaztea) eta Pedro Altzolarats elkartu ziren. Marinak senarraren ahalordea
zuen salerosketa-kontratu hura egiteko.
Marinak Pedrori Arretxeazpian zeukan sagastia saldu zion, bertako zuhaitz guztiekin. 55 sagarrondoko
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azalera zuen lurrak, bakoitza 10 besoko luzerakoa ordea eman zion Zestoako Lope Ernantaritz zurginizanik. Marina Artigak Migel Artazubiagaren alargun maisuari, bertara joanda sagastiaren eta lursailaren
Ana Aisorori lehenago erositakoa zen sagastia.
jabetza Pedrori eman ziezaion.
Mugakide hauek zituen sagastiak: Zestoako zubiko
Lekuko honako hauek izan ziren: Ezkiogako Joan
presatik Aizubiko errotara zihoan ubidea, Domenja Zabalo eta Joan Aia zurginak, eta Zestoako Joan IbaAizarnaren sagastia, Maria Martinez Olidengoaren ñez Zubiaurrekoa.
sagastia eta Jakobo Ipintzaren sagastia.
Ondoren Lope Ernataritzek Pedro Altzolarats salEra berean, Marinak Pedrori sagastiaren ondoko dutako sagastira eta lursailera sartu zuen. Pedrok,
beste lursail bat ere saldu zion. Urainoaga ibaiaren adarrak moztuz, sagar batzuk jasoz eta lurra aitzurtuz
eta Aizubirako ubidearen artean zegoen. Mugakide bere gain hartu zuen jabetza (ikus [XVI. m. (50-VIII)
zituen Joan Perez Lilikoaren (edo Idiakaizkoaren) lu- 25] agiria).
rrak. Lursail hura ere Marina Artigak lehenago Ana
Aisorori erosi zion.
2.1.36. Joanes Ibañeta, Domingo Aranguren
Pedro Altzolaratsek erositako sagastia eta lursaila
libre zeuden edozein zorretatik. Marina sagastiaren
jabe zelako, Ana Aisorori erosi zionean Zestoako elizan Santxa Lizarraratsen arimaren alde urtero urteurrena egiteko lotura zeukan. Hain zuzen Ipintzaaundi
etxearen jabeei lotura hura utzi zion Santxak betiko.

eta baltzolatarren tratu eta agiriak

- 1550-II-24an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Maria Anton Indo alarguna eta bere fidatzaile Domingo
Lizasoeta (Indoko maizterra), eta, bestetik, Joanes
Ibañeta apaiza.

Ipintzaaundi etxeak ondoan zituen Joan Aranoren
Joanesek Maria Antoni interesik kobratu gabeko
etxea eta Katalina Idiakaitzena. Ana Aisorok Baion maileguz urrezko 6 koroa eman zizkion hantxe, eta
zuen sagastiak ere lotura hura zuen. Sagasti hark Maria Antonek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ormugakide hauek zituen: Gesalagako lurrak, Esteban dainduko zion.
Akertzaren oinordekoarenak, Marina Artigarenak eta
herri-bidea.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, San Joan Elgoibar eta Anton OlaMarina Artigak zuen baratzeak mugakide hauek zabal (Sebastian Lazkanoren semea) (ikus [XVI. m.
zituen: Zestoako zubi aldean Joan Martinez Amili- (50-II) 12] agiria).
bikoaren ondorengoen baratzea, Maria Perez Larretxekoarena, zubirako herri-bidea eta Etxeandiko lurrak.
- 1550-II-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Aranguren eta Joan FerIpintza etxekoek Zestoako elizan beren hildakoen nandez Olazabalgoa agertu ziren. Joanek Domingori
arimen aldeko urterurrena egiten zuten, baina hortik maileguz 10 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal
at Ana Aisorok berea egiteko obligazioa zuen, eta lo- = 17 erreal izanik) eman zion, eta Domingok zorra
tura horrekin saldu zizkion Marinari, eta Marinak Pe- hurrengo maiatzaren amaierarako burdinak Beduan
dro Altzolaratsi.
emanda ordainduko zion.
Sagastiagatik eta lursailagatik Pedrok hantxe berLekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
tan 74 dukat ordaindu zizkion Marinari, eta hau ardu- semea, Blas Artazubiaga eskribaua eta Martin Ernataratuko zen ondasunen saneamenduaz. Marinak ahal- ritz (ikus [XVI. m. (50-II) 13] agiria).
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2.52. irudia. Aizarnako
Aranguren baserria.

- 1550-IX-10ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Lizasoeta eta Domingo Baltzola elkartu ziren. Domingo Lizasoetak Domingo
Baltzolari idi parea erosi zion, bere akats guztiekin erosi
ere. Domingo erosleak zorretan 3,5 dukat utzi zizkion
Domingo saltzaileari, eta zorra hurrengo urteko abuztuko
Andre Mariaren egunean ordainduko zion.

arte izandako tratuengatiko zor guztiak ordaindu zizkion. Beraz, Domingok ordainagiria eman zion.
Lekuko hauek izan ziren Sañoako Sebastian maizterra eta Joan Eizagirre azpeitiarrak eta Joan Indo zestoarra (ikus [XVI. m. (50-XI) 4] agiria).

2.1.37. Joan Villafranca, Grazian Ezenarro,
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona eta Mª Nikolas ZabalaJoan Fernandez Olazabalgoa, Joan Indo eta Martin Otxoa Lasaoren agiriak
Artazubiagakoa (ikus [XVI. m. (50-IX) 6] agiria).

- 1550-II-21ean, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa
- 1550-IX-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- eskribauaren aurrean Lasaon bizi zen Joan Villafranca
bauaren aurrean Azpeitiko Joan Arriaran eta Arroako agertu zen. Ordainagiria eman zien Domingo Lopez
Joan Baltzola bildu ziren. Bien artean egun hartara Arandikoari eta Martin Perez Erraztikoari. Domingok
arte izandako tratuen kontuak egin eta Joan Arriara- 3 dukat eta 8 erreal ordaindu zizkion, eta erreala ere
nek zor osoa ordaindu zuen. Ondorioz, Joan Baltzolak bai agiria ateratzeagatik. Martinek berriz, 7 dukat, eta
ordainagiria eman zion.
agiria ateratzeagatik erreala, eman zizkion. Horrela
bien zorrak kitaturik geratu ziren.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Pedro Egaña eta San Joan Egaña (ikus [XVI. m.
Lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Domingo Uran(50-IX) 23] agiria).
ga, Frantzisko Igartza eta Bartolome Alkorta gaztea
(ikus [XVI. m. (50-II) 9] agiria).
- 1550-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Martin Eizagirre eta Zes- 1550-III-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskritoako Domingo Baltzola elkartu ziren. Martinek Do- bauaren aurrean Grazian Ezenarro eta Joan Fernandez
mingori lehenago erositako idi parea eta egun hartara Olazabalgoa aurkeztu ziren.
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2.53. irudia. Zumaiako
bista.

Zestoako Kontzejuak 13 erreal zor zizkion GraEgun hartan, ordea, Maria Nikolasek zorra ordainziani, baina Joan Fernandezek 13 erreal Blas Amili- du egin zion Katalinari, Beduan burdinak emanda, eta
biari eman zizkion. Horregatik Grazianek eskubidea Katalinak ordainagiria eman zion. Zin egin zuen Kaeta ahalordea eman zizkion Joan Fernandezi 13 erreal talinak ordainagiriaren aurka ez zuela egingo.
haiek Zestoako Kontzejuari kobra ziezazkion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando OlaLekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olaza- zabal medikua, Joan Martinez Akoakoa eta Joan
bal medikua, Pedro Ipintza eta Esteban Eztiola semea. Fernandez Etorrakoa (ikus [XVI. m. (50-IV) 1]
agiria).
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Joan Fernandezek hau zioen: alegia, Blas Amilibiak
- 1550-V-27an, Zestoako Enekosauztegin, Esteban
13 erreal zor zizkiola Blas Artazubiaga eskribauaren Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Olano
aurrean egindako obligazioagatik.
aurkeztu zen Bernedoko Joan Molbiedroren ahalordeaz. Zestoako Domingo Arrona zenak 18 dukat zoEgun hartan, ordea, Grazianek beste 13 erreal rretan utzi zizkion Joan Molbiedrori (ikus [XVI. m.
Kontzejuari kobratzeko eskubidea eman zion. Ondo- (49-XII) 2] agiria).
rioz, Joan Fernandezek ahalordea eta eskubidea eman
zizkion Graziani, 13 erreal Blas Amilibiari kobra zieEgun hartan Pedro Arretxe apaiz lizentziatu eta
zazkion (ikus [XVI. m. (50-III) 6] agiria).
Domingoren testamentu-betearazleak zorra ordaindu
egin zion Joan Olanori, eta honek ordainagiria eman
- 1550-IV-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- zien Domingoren ondorengoei.
ren aurrean, Zestoako Katalina Akertza (Pedro Akoaren
emaztea) eta Maria Nikolas Zabala-Lasao alarguna bilLekuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan Hernani
du ziren. Aurreko urteko maiatzaren 17an Maria Niko- bikarioa eta Joan Mendaro apaiza, Zestoako Blas Arlasek Katalinari maileguz 150 kintal burdina pletinatan tazubiaga eta Azpeitiko Frantzisko Zuola (ikus [XVI.
hartu zizkion, Blas Artazubiagaren aurrean.
m. (50-V) 16] agiria).
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2.1.38. Anton Olea eta Joan Areitzaga preso

Jarraian, leku berean eta lekuko berak hantxe izanik, Arroako Joan Martinez Etxabekoa zumaiarra eta
- 1550-III-4an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa Arroako Anton Olea eta Joan Areitzaga agertu ziren.
eskribauaren aurrean, Valladolidko Joan Ribera eskri- Hauek ziotenez, Nikolas Elolak haiengatik fidantza
eskaini zuen, eta hirurek konpromisoa hartu zuten
baua errege-zedularekin aurkeztu zen.
Nikolas fidantza hartatik onik eta kalterik gabe ateAzpeitiko Agirre doktore eta alkateak, zedularen ratzeko.
agindua betez, Arroako Anton Olea eta Joan Areitzaga
Ondoren, Joan Ribera eskribauak zioenez, preso
preso hartu zituen. Joan Riberak alkateari bi presoak
herriko kartzelan ondo gorderik eduki zitzala eskatu hartu zituen Arroako hauek: Joan Perez Areitzagakoa
zion. Hala agindu zion alkateak Frantzisko Zarate zi- eta emazte Ana Baltzola, eta Ana Areitzaga (Anton
Olearen emaztea).
negotziari.
Joan Riberaren arabera, Joan Perez eta Ana Vallodilida eramateko zaharregiak ziren eta gaixo zeuden,
eta Ana Areitzaga ere ez zegoen bidaiarako moduan.
Jarraian, leku berean, Joan Riberak zioenez, 1.000 Beraz, Lugoko apezpikuari 1.000 dukateko fidantza
dukateko fidantza errege-altxortegiari emanez bi pre- eskaini ahal izango zioten han agertuko zirela bermasoak kartzela aldia Azpeitian Pedro Zelaetaren etxean tuz.
igaro ahal izango zuten.
Ondoren Joan Martinez Etxabekoa zumaiarra
Azpeitiko Pedro Zelaeta eta Arroako Migel Etxe- agertu zen, eta 1.000 dukateko fidantza eskaini zuen.
beria azaldu ziren fidatzaile, bi atxilotuek ez zutela
Jarraian Joan Riberak zioenez, 40 eguneko epean
ihes egingo bermatuz.
atxilotuak Valladolida eraman behar zituen, eta eguLekuko azpeitiar hauek izan ziren: Joan Martinez neko 250 maraiko soldata zegokion (ikus [XVI. m.
Enparangoa, Frantzisko Atxaran eta Domingo Uranga. (50-III) 4] agiria).
Lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Joan Martinez
Enparangoa eta Bartolome Aizpurua.

- 1550-III-10ean, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa eskribauaren aurrean, Valladolidko Joan Ribera aurkeztu zen. Hark zioenez, Gurutzadako komisario zen Lugoko apezpikuaren aginduz, Anton Olea eta
Joan Areitzaga Valladolida preso eraman behar zituen
dispentsa bat faltsutzeagatik.

2.1.39. Joan Zabala, Domingo Auntzaola,
Gabriel Artzubiaga eta Pedro Arretxeren
agiriak

- 1550-V-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Joan Zabala zurgin-maisua eta Domenja Aizarna agertu ziren. Joanek Domenjari honen etxean
Presoak askaturik Valladolida joateko aukera eman eta txabolan lanak egin zizkion, eta kontuak egin zizuen Joan Riberak, 2.000 dukateko fidantza ematen tuzten.
bazuten. Azpeitiko Bikuña etxeko Nikolas Elola jauna aurkeztu zen fidatzaile. Ihes egiten bazuten, 2.000
Domenjak Joani 40 dukat eman behar zizkion eta
dukatak fedegabeen aurkako gerra ordaintzeko erabi- oholengatik beste 8 dukat. Luzeran 1.138 beso luze
liko zituzten.
ziren oholak, eta bakoitzak 3 marai balio zituen (9
dukat guztira). Joan Zabalak 29 dukat eta 5 erreal jaLekuko azpeitiar hauek izan ziren: Joan Oiartza- sota zeuzkan, eta 19,5 dukat kobratzekotan. Domenbal, Domingo Uranga eta Frantzisko Igartza.
jak hurrengo Eguberrietan ordainduko zizkion.
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2.54. irudia. Ispasterko
udaletxea.

Lekuko Martin Arzallus, Domingo maisua eta Esteban Eztiola gaztea izan ziren (ikus [XVI. m. (50-V)
17] agiria).

- 1550-VI-19an, Zumaian, Joan Arbestain eskribauaren aurrean Joan Perez Gaintzakoa? agertu zen.

Joan Perez, hain zuzen, Bizkaiko konderriko Is- 1550-VII-18an, Zestoako errebalean, Esteban pasterko zurgin-maisua zen, itsasontziak egiten zitueEztiola eskribauaren aurrean bertako Domenja izene- na. Oikiako itsas adarreko ontziolan itsasontzia egin
ko alarguna eta Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisua zion Zestoako Gabriel Artzubiagari aurreko urtean.
elkartu ziren. Joanek Domenjari Zestoan etxea eraiki Gabrielek kontratuko 150 dukatak ordaindu zizkion
eta oholak ipini zizkion. Kontuak eginda 17,5 duka- bizkaitarrari, eta itsasontzia neurri handiagokoa egin
teko zorra zeukan Domenjak, eta hurrengo Eguberrie- zuelako beste 5.000 marai ere bai.
tan ordainduko zion Joan errezildarrari.
Joan Perezek guztiaren ordainagiria eman zion GaObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Mar- brieli, lekuko zumaiar hauek izanik: Domingo apaiza,
tin Landeta maisua, Pedro Ipintza eta Ramos Zabala Antonio Oikia eta Joango? Iturregi (ikus [XVI. (50(ikus [XVI. m. (50-VII) 15] agiria).
VI) 10] agiria).
1550. urtean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean norbaitek Domingo Auntzaolari 12 kintal burdinaren balioa (1 kintal = 18 erreal izanik) maileguz
eman zion. Domingok zorra hurrengo Eguberrietan
Deban emateko konpromisoa hartuz obligazio-agiria
eman zion mailegu-emaileari. Domingok Bizente izeneko fidatzailea onik aterako zuen obligazio hartatik.

- 1550-VI-24an, Azpeitian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Frantzisko Uranga agertu zen.
Ahalordea zuen Joan Otxoa Urangakoak eta lagunek
emana, eta ordainagiria eman zien Zestoako Domingo
Arrona zenaren ondorengoei, Pedro Arretxe lizentziatuari eta Beduako Maria Perez Arronakoa alargunari.

Domingo Arronak bere testamentuan agindua utzi
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fantzisko Enpa- zuen 34 kintal burdina eta 60 libra Joan Otxoari eta
ran, Martin Otxoa Artazubiagakoa, Esteban Eztiola se- lagunei ordaintzeko, eta Pedrok eta Mariak halaxe ormea eta Pedro Ipintza (ikus [XVI. m. (50-VI) 2] agiria). daindu zituzten, auzi-gastuen 15 dukat ere gehituta.
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Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko
Nikolas Elola (Bianakoa? <Bikuñako> jauna) eta Joanes “Frantsesa”, eta Pedro Gaintza (Pedro Arretxe
lizentziatuaren morroia) (ikus [XVI. m. (50-VI) 13]
agiria).

2.1.40. Frantzisko Artiga, Esteban Artiga,
Domingo Zugasti eta Joan Paginoren
agiriak

eman zien emazteari eta anaiari. Estebani eta emazteari etxea erre egin zitzaien, eta hura berreraikitzeko
bi ahalordedunek elkarrekin (eta ez bata bestea gabe)
Esteban eta emaztearen ondasunak saldu, trukatu zorpetu, errentan eman edo beste eraren batera kudeatu
ahal izango zituzten. Jendea auzitara eramateko eta
Esteban ordezkatzeko ahalmena zuten.
Helburua Maria Artsuaga emaztea eta alaba txikia
elikatu ahal izatea zen. Maria eta Frantzisko koinatua
“in solidum” arduratuko ziren ondasunen saneamenduaz, tratuak egiten zituztenean.

- 1550-VI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Garratza azaldu zen. Urte hartan, Aizubiko errotak errentan Martin Ondalde gazEsteban Artiga testamenturik egin gabe hiltzen
teak hartu zituen enkantean 4 urterako, eta fidatzaile
Frantzisko Artiga aurkeztu zen. Domingo Amilibia bazen, haren izenean emazteak eta anaiak egin ahal
izango zuten.
eskribauaren aurrean egin zen kontratua.
Lekuko honako hauek izan ziren: Elgoibarko MarEgun hartan Domingo Garratzak obligazio-agiria
eman zion Frantzisko Artigari, fidantza hartatik onik tin Andikano, Zestoako Martin Villarreal eta Errezilgo Joan Ibarzabal (ikus [XVI. m. (50-VII) 14] agiria).
ateratzeko konpromisoaz.
- 1550-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Egaña eta Martin Artazubiaga (ikus bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zestoako
Joan Pagino eta Joan Kortazar ikazkinak, eta, beste[XVI. m. (50-VI) 14] agiria).
tik, Debako Joan Zigaran.
- 1550-VII-1ean, Zestoako errebalean, Esteban EztioJoan Zigaranek basoak hartu zizkion Maria Ferla eskribauaren bidez Goienetxeko Domingo Zugastik
nandez Aizarnazabalgoari, eta bi ikazkinek han 250
ahalordea eman zion bere emazte Maria Mantelolari.
karga ikatz egingo zituzten, bakoitza egiteagatik GazEmazteak ahalmena zuen senarrari egin zizkio- telako erreal bat kobratuta. Karga bakoitza 14 kanako
ten zorrak kobratzeko, auzitan senarra ordezkatzeko, zakukoa izango zen. Lanean berehala hasiko ziren,
auziak arbitro epaileen esku uzteko eta abarretarako. eta baso osoa (250 karga baino gehiago bazegoen gehiago, eta gutxiago bazegoen gutxiago) ikatz egin arte
Lekukoetako bi Gaspar Arreitza eta Martin Otxoa ez zioten lanari utziko.
Artazubiagakoa izan ziren (ikus [XVI. m. (50-VII) 1]
Lanaren erdia hurrengo iraileko San Migel eguneagiria).
rako egingo zuten, eta beste erdia hurrengo Egube- 1550-VII-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- rrietarako. Joan Zigaranek ikazkinei 11 dukat aurrebauaren aurrean hauek elkartu ziren: Esteban Artiga, ratu zizkien egun hartan, eta gainerakoa ikatza egin
ahala ordainduko zien.
emazte Maria Artsuaga eta anaia Frantzisko Artiga.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Esteban Artiga Andaluziara eta beste zenbait lekutara joatekoa zen, eta ahalordea eman zien Maria Pedro Zubiaurre eta Fernando Arantza (ikus [XVI. m.
emazteari eta anaia Frantziskori. Estebanek ahalordea (50-VII) 21] agiria).
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2.55. irudia.
Aizarnazabalgo
Etxezarreta
industrialdea.

2.1.41. Joan Beltran Gebara, Joan
Etxezarreta, Joan Gallain eta Joan
Erraztiren agiriak

kondenatu egin zituzten, Kristobalek bere bizialdian
kobratu zuenaz gain, Maria Loietari eta seme-alabei
41 dukat ordaintzera.

- 1550-VII-28an, Arroan, Zestoako Joan Beltran Gebara Esteban Eztiola eskribauaren aurrean aurkeztu
zen. Bere aitaren herentziagatik Aizarnako Egañazpin senipartea kobratzeko zeukan, baina bere eskubide guztiak arreba Ines Gebara-Egañari eman zizkion
agiri haren bidez.

Maria Loietak lehenago 12 dukat kobratu zituen, eta
egun hartan azken 29 dukatak ordaindu zizkioten. Beraz, Maria Loietak, Maria Etxezarreta alabak eta Joan
Uzkangak ordainagiria eman zieten Joan eta Martin
Etxezarreta aita-semeei. Maria Loietak, Maria alabak
eta Joan Uzkangak Martinen alde uko egin zioten Etxezarretan Kristobal zenaren seniparteagatik izan zezaketen edozein eskubideri. Maria Etxezarretak zin egin
zuen agirian agindutakoa bete egingo zuela.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Joan Perez Altzolaraskoa eta Domingo Zuube
(ikus [XVI. m. (50-VII) 26] agiria).

Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Aizarnaza- 1550-VII-29an, Zestoako errebalean, Esteban balgo Domingo Amilibia eta Zestoako Fernando OlaEztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: zabal medikua, Joan Fernandez Arreitzakoa alkatea
batetik, Debako Maria Loieta (Kristobal Etxezarreta- eta Martin Arano “Motza” (ikus [XVI. m. (50-VII)
ren alarguna, bere seme-alabak ere ordezkatuz), Ma- 28] agiria).
ria Etxezarreta alaba eta honen senar Joan Uzkanga,
- 1550-VIII-7an, Azpeitian, Martin Perez Eizagieta, bestetik, Aizarnazabalgo Joan Etxezarreta eta
rrekoa eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Gallain
bere seme Martin Etxezarreta.
(Badiolako maizterra) eta Martin Errazti (ondoko
Maria Loietak eta seme-alabek auzia izan zuten Oialarko maizterra) elkartu ziren. Joanek Martini
Joan eta Martin Etxezarretarekin, Kristobal zenak maileguz 4 dukat eman zizkion, eta Martinek zorra
Etxezarreta etxean zuen seniparteaz. Arbitroek beren hurrengo 20 eguneko epean ordainduko zion. Bahituepaia 1546. urtean eman zuten, eta Joan eta Martin ran zilarrezko katilua eman zion.
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Obligazio-agirian lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Martin Beristain, Domingo Beristain eta Joan Eizagirre (ikus [XVI. m. (50-VIII) 5] agiria).

tzarain eta Zestoako Gregorio Elizalde elkartu ziren.
Gregoriok Pedrori mandarra erosi zion, eta Pedrok 14
dukat ordaindu zizkion. Gregoriok diru hura Maria
Perez Potzuetakoaren lagapen-hartzaile edo zesiodun
- 1550-VIII-16an, Zestoako Ibañarrietan, Esteban zelako hartu zizkion.
Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Errekaldeko
burdinolako Joan Errezusta olagizonak obligazio-agiOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Gaspar
ria eman zion Muskiz ondoko Trapaga Arango San- Arreitza, Pedro Villarreal eta Martin Artazubiaga
cho Elguerori.
(ikus [XVI. m. (50-IX) 16] agiria).
Diego Velascok bere ontzian itsasoz Sanchok bi- 1550-IX-25ean, Zestoako errebalean, Esteban
dalita burdin mea eman zion Beduan, eta Joanek San- Eztiola eskribauaren aurrean Joan Zuube (Joan Zuube
chori hurrengo San Martin egunean 35 dukat eta 2,5 “Arotzarte”ren semea) agertu zen. Auzia zuen Esnalerrealeko zorra ordainduko zion.
go Maria Potzuetarekin, eta ordezka zezaten ahalordea eman zien bere ama Katalina Gorosarriri eta GiObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: puzkoako korrejimenduko sei prokuradoreri. Hauek
Martin Arbestain, Sebastian Arbestain, Migel Zubel- ziren prokuradoreak: Andres Martinez Aroztegikoa,
tzu eta Martin Artazubiaga (ikus [XVI. m. (50-VIII) Jeronimo Atxaga, Fernando Perez Zabalegikoa, Asentzio Zabala, Joan Eldua eta Pedro Salzedo.
10] agiria).

2.1.42. Maria Elizmendi, Gregorio Elizalde,
Joan Zuube eta Katalina Ibiakaitzen
agiriak

Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Joan Urbieta eta Pedro Villarreal (ikus [XVI. m. (50-IX) 18] agiria).

- 1550-VIII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Maria Elizmendi (Migel Gorriaran aiarraren alarguna) azaldu zen.

- 1550-IX-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joango Gorosarri eta Katalina Ibiakaitz
alarguna bildu ziren. Joangok Katalinaren senar Martin
zapatari zenari 2 dukateko zorra utzi zion, eta zor hura
Katalinari hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.

Ramos Gorriaran semea Cordoban hil egin zen,
eta ondasunak eta kobratzeko zorrak utzi zituen. HoObligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
rregatik Mariak ahalordea eman zien Sevillan zebilen
Domingo Lizarrarats bankari zestoarrari, Martin Li- Otaegi, San Joan Amilibia eta Pedro Olaskoaga (ikus
zarraratsi eta Grazian Etxeandiari. Haiek arduratuko [XVI. m. (50-IX) 24] agiria).
ziren Ramosek utzitako ondasunak eta Ramosi egin
- 1550-X-14an, Aizarnako plazan, Blas Artazubiazizkioten zorrak ama eta oinordeko Maria Elizmendiga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: baterentzat eskuratzeaz.
tik, Maria Potzueta, eta, bestetik, Martin Azkue, Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Fer- Zuuberen izenean.
nando Olazabal medikua, Joan Fernandez OlazabalMariak zioenez, Aizarnako plazan jolasean ari zigoa semea eta Joan Ipintza (Jakobo Ipintzaren semea)
rela, egurra bota eta aurpegian eta bekokian zauritu
(ikus [XVI. m. (50-VIII) 13] agiria).
egin zuten. Ondorioz, auzitara eraman zituen Joan
- 1550-IX-24an, Zestoako errebalean, Esteban Zuube eta Joan Lopez Zelaikoa. Auzia korrejidoreaEztiola eskribauaren aurrean Beasaingo Pedro Gain- ren esku zegoen.
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2.56. irudia. Aizarnako
Gorosarri baserria.

Maria Potzuetak zioenez, ordea, Joan Zuubek arazo hartan ez zuen partehartzerik izan (edo oso txikia
izan zuen). Beraz, Martin Arano administratzailearen
eta ama Maria Perez Potzuetakoa alargunaren baimenaz, eskea egin zion Gipuzkoako korrejidoreari auzia
bertan behera utz zezan.

rroia) eta Joan Azpiazu (ikus [XVI. m. (50-X) 1]
agiria).
- 1550-XI-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Pedro Ausoroetxea, eta, bestetik, Joan Azpiazu
zestoarra eta Migel Zozabarro aiarra.

Maria Potzuetak zin egin zuen agiriak zioenaren
aurka ez zuela ezer argudiatuko. Lekuko Pedro IriPedrok Gorgoerreka aldeko Aztiko basoa erosi
barena, Martin Indo eta Arroako Joan Armendia izan zuen, eta han beste biek 200 karga ikatz egingo zizziren (ikus [XVI. m. (50-X) 9] agiria).
kioten Pedrori, hurrengo urteko maiatzaren amaiera
baino lehen. Pedrok bi ikazkinei Gaztelako 200 erreal
eman zizkien (1 karga ikatz = 1 erreal).
2.1.43. Pedro Ausoroetxea, Domingo

Elkano, Joan Zugasti eta Frantzisko
Artigaren agiriak

- 1550-X-5ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Pedro Ausoroetxea eta Zumaiako Joan Olazabal elkartu ziren.
Joanek Pedrori 407 kintal burdin mea (1 kintal =
43,5 maraiko prezioa izanik) saldu zizkion, eta Pedrok zor osoa (hau da, 47 dukat eta 7,5 marai) hurrengo urteko maiatzaren amaieran ordainduko zion.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Olotzagakoa kontularia, Pedro Mallea (kontulariaren mo-

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin
Arano, Joan Amilibia eta Joan Iribarrena (ikus [XVI.
m. (50-XI) 1] agiria).
- 1550-X-28an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Saiazko alkatetzako Domingo Elkano (Elkanon bizi zena) eta Zestoako Migel Uhegun
(Motrollamendiko Arbeko maizterra) bildu ziren.
Domingok Migeli hezitako idi parea 23 dukatean erosi zion, bere akats guztiekin erosi ere, eta
konpromisoa hartu zuen zorra bi epetan ordaintzeko: 13 dukat hurrengo Domu Santu egunean, eta
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beste 10 dukat 1551. urteko iraileko San Migel
egunean.

Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Indo, Martin Artazubiaga eta San Joan Altzolarats (ikus [XVI. m. (50-X) 21] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Egia,
Joan Lizaso eta Frantzisko Olazabal (ikus [XVI. m. 2.1.44. Lope Ernataritzek horma
(50-X) 17] agiria).
eraikitzeko egindako kontratua
- 1550-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zumaiako Joan Martinez Ganboakoa
eta Arroako Joan Zugasti azaldu ziren. Joan Zugastik
lehenago Joan Martinezi 9 dukateko zorra egin zion,
eta honek hari ondasunak exekutatu egin zizkion.
Egun hartan, ordea, Joan Zugastik 8 dukat ordaindu
zizkion eta Joan Martinezek ordainagiria eman zion.

- 1550-XII-20an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean zestoar hauek azaldu ziren:
batetik Lope Ernataritz eta Ana Ereño emaztea, eta,
bestetik, Maria Artzubiaga, bere aita Kristobal Artzubiaga eskribauaren ahalordeaz. Grazia Zabala zenaren
alaba zen Maria Artzubiaga.

Lopek eta Ana emazteak ziotenez Zestoako hiriLekuko Zestoako Martin Indo (merioordea), Pedro bilduan zuten orubean etxea eraiki nahi zuten. Orube
Ipintza eta Joan Ipintza izan ziren (ikus [XVI. m. (50- haren ondoan zegoen Maria eta Kristobalen BarrunX) 20] agiria).
dietxearen orubea ere, eta bien artean, Mariaren eta
Kristobalen lurrean, harrizko horma zegoen.
- 1550-X-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Frantzisko Artiga eta Blas Artazubiaga esLopek eta Anak bi solairuko etxea bi urteko epean
kribaua azaldu ziren. Frantziskok eta aita Joan Artiga eraiki nahi zuten. Harrizko horma, ordea, Kristobal
zenak 6 dukateko zorra egin zioten Blas Artazubiagari. eta Mariaren orubean (ertzean) zegoen, eta Lopek
Honek, zorra ordaintzen ez ziotelako, ondasunak exe- eta Anak han beren habeak eta behar ziren gauzak
kutatu egin zizkien, baina egun hartan Frantziskok zo- eranstea nahi zuten. Horretarako baimena eskatu ziorra eta auzi-gasutak (eskribauena 2 erreal eta merioare- ten Mariari, eta ordainetan eskaintza ere egin zioten,
na 4,5 erreal) ordaindu egin zizkion.
zenbait baldintza betetzeko.

2.57. irudia. Arroako
Zugastiaundi.
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Batzarretan Urruña eta Ziburuko ordezkariek beMaria Artzubiagak, bere eta bere aita Kristobalen
izenean, ontzat eman zituen bi aldeen artean adostu- ren kexa agertu zuten, donostiarrek Pasaiako portuan
tako baldintzak, hormaren ezaugarriak zein izango zi- haien itsasontziei zamaketak egiten oztopoak jartzen
zizkietelako.
ren eta lanak nork ordainduko zituen zehaztuz.
Azpeitiko prokuradoreak zioenez, Iraetako olatxoLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Villarreal,
Martin Artazubiaga eta ustez Akoabarreneko Martin tik Lilirako bidea (Debako partean zegoena) egoera
txarrean zegoen, eta neguan 100 dukat baino gehiago
Zubiaurre (ikus [XVI. m. (50-XII) 9] agiria).
balio zuten bi mandar hil ziren bertan.

2.1.45. Gipuzkoako Batzarrak, etab.

Zarauzko prokuradoreak bere kexa agertu zuen
Gipuzkoan urte hartan lehen Batzar Nagusiak Tolo- Iraetatik Urbietako zubirainoko bidea egoera txarrean
san egin ziren, apirilaren 19tik 29a bitartean. Joan zegoelako. Arrasateko Batzar Nagusietarako konponIdiakaitz komendadorea zen Probintziako eskribau du beharko zuen Zestoako Kontzejuak.
fiela, eta haren ordez zegoen Migel Idiakaitz eskriGetariako prokuradoreak zioenez, zenbait zestoarren
baua. Pedro Mercado korrejidorea ere bertan zen.
testamentuetan mairuen gatibu zegoen Nikolas Abieta
Zestoaren prokuradore Esteban Eztiola izan zen.
(edo Orbiñeta) getariarra askatzeko limosnak eman zituzKorrejimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa es- ten, eta haiek behar bezala erabil zitzatela eskatu zuen.2
kribauaren lana aztertu zuten. Batzar haietan sortu zuten Gipuzkoako Ahaldun kargua, hau da, Gipuzkoako
Tolosako Batzarretan Probintziak egindako konAldundia sortu zuten.
tuetan 13.451 marai jasoko zituen (1 erreal = 34 marai). Sukalde bakoitzak 61 marai ordainduko zituen,
Zestoako prokuradoreak korrejidoreen agintaldiaz eta 2.204 sukalde ziren ordaintzekoak. 131 sukalde
zegoen ordenantza (hau da, urtebetekoa izatea) bete- salbuetsita zeuden. Urte hartan errealak 34 marai batzearen alde bozkatu zuen.
lio zituen.3

2.58. irudia.
Gipuzkoako Artxibo
Orokorra. Tolosa.
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2.59. irudia. Oikiako
Igartza.

1550. urteko bigarren Batzar Nagusiak Arrasaten
izan ziren, azaroaren 14tik 24ra bitartean. Zestoako
Kontzejuak Blas Artazubiaga, Pedro Altzolarats eta
Martin Artazubiagari eman zien ahalordea, eta Martin
Artazubiagak egin zituen prokuradore-lanak, 2.1.3.11.
atalean adierazi dugunez. Batzar haietan izendatu ziren Gipuzkoako lehen ahaldunak.

Gipuzkoako korrejimenduak urtean zehar bertako
lau herritan izan ohi zuen egoitza. Azpeitia, Azkoitia,
Tolosa eta Donostia ziren korrejidorea txandaka, eta
bakoitzean hiru hilabetez, ohituraz egoteko herriak.
1536 eta 1550. urte-bitartean sortu zen ohitura hura.4

Hain zuzen XVI. mendearen erdi aldera, Migel Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa) Siziliako erreinuan TraBatzarrek erabakia hartu zuten hurrengo Batzar pani hiriko gobernadore izendatu zuten.5
Nagusietarako Debako Kontzejuak Iraetako olatxotik Liliraino bidea konpontzen ez bazuen isuna
Eta, azkenik, aipagarria dela iruditzen zaigu 1550.
ezartzeko. Zestoako Kontzejuak ere Iraetatik Urbie- urtean Gipuzkoan, Bizkaian eta Kantauriko Lau Hitara eta Zestoako zubitik Liliko presara ere bidea ribilduetan gerrarako itsasontzigintzak izan zuen
konpondu egin behar zuen, isunik ordaindu nahi ez gorakada. Albaro Bazan semearen asmakuntzak eta
bazuen.
hobekuntzak erabiltzen hasi ziren.6
Zumaiako alkate Sebastian Duanak ere Oikiako
Bestalde, aipatzekoa da, gure ustez 1549. urtean, ZesIgartzako zubia konpondu egin beharko zuen, isunik toako hiribildua erre egin zela. Erre egin zela aipatzen du
ordaindu nahi ez bazuen.
[XVI. m. (50-IX) 19] agiriak. Etxe-erreketak aipatzen
dira [XVI. m. (50-VIII) 14] eta [XVI. m. (50-VIII) 23]
Batzarretan aipatu zutenez, Joan Martinez Lasaokoa agirietan. Erreketaren ondorioz 1550. urtean etxeetako
Irun aldean soldadu zebilen. Donostia aldean, bertako hormagintzan eta eraikuntzan bertako eta inguruko haralkate izanik, Frantzisko Lasao zebilen. Martin Artea- gin eta zurginek lan handia egin zuten. Baita hiribilduan
ga eta Bartolome Mallorquin gaizkileak zigortu egin etxe berriak egiteko zura garraiatzen ere (ikus [XVI. m.
zituen, eta Bartolomeri belarriak moztu ere bai.2
(50-VII) 13] eta [XVI. m. (50-XI) 9] agiriak).
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2.2. BIGARREN KAPITULUKO OHARRAK
1

Interesgarria da ahoz aho eta belaunez belaun albisteek denboran zehar nola iraun duten ikustea. Arroakola eta Iraetako burdin-

ola 1349. urteko agirietan aipatzen dira. Bedamako burdinola eta Lope Otxoa Olazabalgoaren Altzolarasko burdinola (Bekola) 1385.
urteko agirietan agertzen dira (ikus ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500.
urtera arte) liburuko 179. eta 206. orrialdeak.
Beraz, 1550. urteko lekuko zestoarrak ahoz aho 200 urte inguru lehenago sortutako albisteak jaso zituen.
- Antzeko gauza gertatu da, Aizarnazabalgo Arlauretako Isidro Salegik 2017-III-24an jakinarazi zidanarekin. Aizarnazabalgo
Atristain baserrian izurritea izan zela omen zioen Arlauretako Andres Etxabek (Isidroren aitona zenak). Ahoz aho jaso omen zuen
albistea, irakurtzen eta idazten ez zekienez.
Guk dakigunez, Atristainen 1501-XI-21ean Martin Atristainek testamentua egin zuen, izurriteaz gaixo zegoelako. Beraz, 500 bat
urte lehenagoko albistea zen (ikus ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520) liburuko 7. orrialdea.
- Beste kasu aipagarri bat 2016an Zizurkilgo Julia Eizagirre Arruti erizainari entzun niona da. Bere amonak ez zekien irakurtzen
eta idazten, eta amonak zioenez, Migel Okendo janerala (1640. urtean hila) Zizurkila zaldiz joaten omen zen Donostiatik. XVI.
mendeko albiste hau ahoz aho iritsi da gugana.
- Ibañarrietako Elordi baserrian jaiotako Migel Ariztik 2016an aitortu zidanez, hango Irureaundi baserriko Mari Karmen Urbietak (1946an jaioak eta Azpeitian bizi denak) dioenez, haien baserria eta lurrak Debako partekoak izan ziren garai batean.
Badakigu Irureaundi eta Arroako parrokiari zegozkion gainerako baserri eta lurrak 1852. urtean pasatu zirela, Debako Udaletik
irtenda, Zestoako Udalera. Beraz, 214 urtez iraun du albisteak ahoz aho.
- Aizarnako Feliziano Irureta Goikoetxeak 2020-II-10ean aitortu zigunez, Aizarnako Ibarra eta Urrutikoetxea baserriak garai
batean jabe batenak ziren, haiek aiton-amonengandik ahoz aho jaso zutenez. Egia esan, XVI. mendean ere halaxe zen, gure agirietan
Zestoako Lizarrarats etxekoenak (Antonio Lizarrarats bikarioarena eta Doningo Lizarrarats anaiarena) zirenez gero.
2
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