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1. 1548. URTEA
1.1. Zestoarren testamentu eta kodiziloak

erreal; Joan Kortazarrek, 6,5 erreal; eta Joan Atxagak, 3 dukat.

1.1.1. Katalina Altzolaratsen testamentua
- 1548-I-22an, Zestoako Urbietan, Joan Egañaren
Katalina Altzolarats alargunak testamentua egin zuen
Esteban Eztiola eskribauaren bidez.
Hiltzen zenean Aizarnako elizan egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta
bigarren urteurrena. Katalinari ama zenak agindua
eman zion bere garaian Aizarnako elizan 3 aldiz 30
meza etxeko hildakoengatik erreza zitzaten, eta Katalinaren arimaren alde beste 2 aldiz 30 meza ere emango zituzten Aizarnako apaizek.

Testamentu-betearazle alaba Maria eta Martin Perez
Artzubiagakoa izendatu zituen Katalinak. Aurreko
testamentu guztiak baliogabetu egin zituen. Lekuko
hauek izan ziren: Joan Bengoetxea, Joan Isurola, Joan
Indo (Martin Indoren semea) eta Bartolome Etxabe
(ikus [XVI. m. (48-I) 27] agiria).
1.1.2. Maria Beltran Akeberroren testamentua

- 1548-II-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Maria Beltran Akeberrok testamentua
egin zuen. Hiltzen zenean Zestoako elizan ehortziko
zuten, Maria Ibañez Mendarokoak aukeratutako hiKatalina Altzolarats Urbieta bailarako Erremen- lobian.
tarieta izeneko etxean bizi zen, eta hura (bere lur eta
ondasunekin) alaba Mariari utzi zion. Herenaren eta
Honako limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak
bostenaren hobekuntza ere eman zion. Beste bi ala- askatzeko erreal erdia; Zestoako elizari erreala; eta
bei (Ainez eta Grazia izenekoei) 6na dukat eta ohe Zestoako eta Aizarnako elizetako benefiziaduei erreal
soil bana eman zizkien, oheko ehunak eta izarak ala- erdi bana, haren arimaren alde mezak eman zitzaten.
bek egin zitzaten.
Ondoren Maria Beltranek kobratzeko zeuzkan zoKatalina Altzolaratsek zor hauek zituen: Maria rren zerrenda egin zuen. Hauek ziren zordunak eta
Joanez Ibarrolakoari (San Joan Amilibiaren emaztea- zorrak: Martin Saustin Ezenarro, batetik, 3 dukat eta
ri), erreal bat; Nikolas Lizasoetaren emazteari, erreala 4 erreal ken txanpon bat, eta, bestetik, erreal bat eta
eta libra bat liho; Lizasoetako Maria Lopez Elorriaga- 14 marai, ogiak eta gauzak eman zizkiolako; Dokoari, erreala; Katalina Kortazarri (Joan Kortazarren menja Akoa (Antonen emaztea), 8 erreal emandako
izebari), erreala eta libra bat liho; Aizarnako elizari, ogiengatik; Domingo Aranguren (plazakoa), 17 erreal
6,5 marai; Santxa Paginori, 7 erreal (izara zuen bahi- ogiengatik; Maria Domingez Apategikoa, 9,5 erreal;
turan); eta Domingo Garratzari, 4 erreal.
Arroako Maria Goienetxea, 15,5 erreal; Arroako Grazia Etxeko?, 4 erreal, ogiengatik eta harizko ehunagaKatalina Altzolaratsek bazituen kobratzeko zo- tik; eta Ramus Edarritzaga, 3 erreal.
rrak ere. Hauek ziren zordunak eta zorrak: Joan Paginok, dukata eta 2 erreal; Joan Esnalek, 5 txanpon;
Maria Beltran Akeberrori zorrak utzitako beste
Joan Mirubiak, 2 dukat otordu-sariengatik; Joakin batzuk hauek ziren: Aizarnako Grazia Potzueta, MaTxiribogak, 4 dukat eta 4 erreal, eta beste 6 erreal eta ria Ortiz Iraetakoa, Madalena Areitzaga, Domingo
7 txanpon otordu-sariengatik; Txiribogako oinorde- Baztan, Maria Artiga, Txerran? Errezusta, Maria Bakoek 40 florin arrunt (Santxa Ruiz Txiribogakoak ñezetxea, Lopeitza Amilibia eta alaba, eta Gregorio
testamentuan aipatuak); Bartolome Etxabek, 1,5 Arano (ikus [XVI. m. (48-II) 9] agiria).
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1.1.3. Grazia Arangurenen testamentua

Aizarnako elizari izara berria eman zion. Gainera
Aranburu etxeko Maria Aranburu ilobak eta honen Do- 1548-IV-3an, Aizarnako Aranburun, Esteban Eztio- mingo Aranburu senarrak, 22 dukat eta 4 erreal zor zizla eskribauaren bidez Grazia Aranburuk testamentua kioten. Anton Altzolaratsen emazteak ere 13 erreal zor
egin zuen. Aizarnako elizan, Aranburu etxearen hilo- zizkion, eta Domingo Arangurenek, 9 erreal; eta Dominbian, ehortziko zuten. Bertan egingo zizkioten hiletak, go Arangurenen emazte eta amaginarrebak dukat bat.
hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena. Joanes Ibañetak eta Pedro Arretxe lizentziaGrazia Aranburuk Potzueta baserrian 15 ardi utzi
tuak 30na meza emango zituzten haren arimaren alde. zituen, eta Aranburu etxean 2 ohe, kutxa, soinekoa,
kapa eta harizko ehunak; baita 20 erreal ere.
Graziak limosna hauek eman zituen: gatibu kristauak askatzeko, erreal bat; Aitzeko Santa Engraziako
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Maermitari, erreal bat; Zestoako elizari, erreal bat; eta ria Aranburu iloba eta honen senar Domingo AranbuAizarnako ospitaleari erreal bat.
ru, Domingo Aranguren eta San Joan Egaña.
Grazia Aranburuk hainbat zor zeukan kobratzeko,
eta haien zerrenda egin zuen: Pagaldazuriko maizter
Joan Azpiazuk 6 erreal zor zizkion (zerbitzuengatik
eta harizko ehunengatik); Maria Perez Aizarnatekoak,
25 erreal eta 35 marai; Martin “Saustin” Ezenarrok
eta amak 11 erreal (soroan lan egiteagatik eta harizko ehunengatik); Martin Esteban Makatzagak 20,5
erreal; Maria Ruiz Etxeberrikoak 1,5 erreal eta 7 txanpon, ken imina gaztaina; Apategiko Maria Domingez
Ondarkoak, 6 erreal; Maria Martinez Intzinakoak, 7
erreal, eta Martin Amilibiaren emazte Santxa Aranburuk, 16 dukat.

Oinordeko unibertsal Maria Aranburu izendatu
zuen, eta hari utzi zizkion Aranburu etxean seniparteagatik izan zitzakeen eskubide guztiak ere.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe lizentziatua, Pedro Gaintza morroia, eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-IV) 2] agiria).
1.1.4. Domenja Artigaren testamentua
- 1548-IV-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Artigagoiko (oraingo Ertxiñondoko) Domenja Artigak

1. irudia. Aizarnako
Aranguren.
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testamentua egin zuen. Domenja Zestoako elizako serora
zen, eta hiltzen zenean, bertan, Artigagoiko etxearen hilobian, ehortziko zuten. Han egingo zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena.

koa etxean zegokion senipartea kobratu gabe zeukan,
eta Domingo Olazabal iloba Artigagoikora ezkontzen
bazen, senipartea harentzat izango zen, baina ahizpa
Graziari 10 kintal burdina emango zizkion, Grazia
Domenja ahizparen arimaz ardura zedin.

Zestoako elizan 30na meza emango zituzten Domenjaren arimaren alde apaiz hauek: Domingo UrDomingo Olazabal iloba Artigagoikora ezkontzen ez
bietak, Joanes Ibañetak, Klemente Aisorok, Joanes bazen, seniparte osoa Grazia Artigarentzat izango zen.
Garratzak eta Pedro Arretxe lizentziatuak. Antonio
Lizarrarats bikarioak 60 meza emango zituen.
Domenjak baliogabetu egin zituen lehenago eginda
egon zitezkeen testamentuak. Lekuko zestoar hauek
Domenja Artigak limosna hauek eman zituen: ga- izan ziren: Grazian Etorraetxea, Antonio Lizarrarats
tibu kristauak askatzeko, 4 erreal; Zestoako elizari, 12 bikarioa eta Joan Perez Lilikoa alkatea (ikus [XVI. m.
dukat; Zestoako ospitaleari, dukat bat; Santa Engraziari (48-IX) 9] agiria).
eta Aizarnako elizari, dukat erdi bana; eta Aizarnazabalgo San Migel elizari eta Arroako elizari 3na erreal. 1.1.5. Domingo Lizasoeta-Ormaetxearen
testamentua
Azken lau limosnak ordaintzeko, Domingoren
ahizpa Grazia Artigak Edarritzagabarrenekoek Do- - 1548-V-22an, Iraeta etxekoen Aizarnazabalgo Azmenjari egindako 20 kintal burdina edo gehiagoko piazu baserrian, bertako maizter Domingo Lizasoetak
zorra kobratuko zuen. Hamar urteko epean kobra- (Ormaetxekoak), Esteban Eztiola eskribauaren bidez,
tu beharko zuen zor hura, eta kobratzen ez bazuen, testamentua egin zuen.
emandako limosnak Domenjaren ondasunetatik ordainduko zituen Grazia ahizpak.
Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten,
Lizasoetako etxearen hilobian. Han egingo zizkioten
Grazia Artiga izendatu zuen testamentu-betearazle hiletak eta ohiko elizkizunak. Mairuen lurretan gatibu
eta oinordeko unibertsal. Domenja Artigak Artigagoi- zeuden kristauak askatzeko erreala utzi zuen.

2. irudia. Artigagoikoa
edo Ertxiñondo.
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Domingo Lizasoetak zor hauek utzi zituen: Lizasoetako Joan Gorriarani 4 kintal burdina, eta Zestoako Fernando Olazabal medikuari 2 dukat. Jakinarazi egin nahi zuen
bere anaia Martin Lizasok (Katalina Olidenen senarrak)
Lizasoeta etxean ordainagirikoez gain 7 dukat zeuzkala
kobratuta, Joan Gorriaranek 8 dukat balio zuen idia eman
ziolako. Dukat bateko zorrarekin geratu zen Martin, eta
gero idia Altzolako Martin Azkueri saldu zion.

Domingo Lizasoetak garbi utzi zuen bere jatorriko
etxean zegokion seniparte osoa kobratuta zeukala.
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Nikolas
Lizasoeta eta Esteban Eztiola semea, eta Oikiako Joan
Mantzizidor (ikus [XVI. m. (48-V) 14] agiria).
1.1.6. Domingo Amasen testamentua

- 1548-VI-2an, Zestoako Aizarnatea etxean, Esteban EzDomingo Intxaurregiren seme Migeli Domingo tiola eskribauaren bidez bertako Domingo Amasek testaLizasoetak urrezko koroa eta erreala zor zizkion.
mentua egin zuen. Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten, Aizarnatea etxearen hilobian. Han egingo
Domingo Lizasoetak zenbait zor kobratzeko utzi zizkioten hiletak, hirurrena, bederatziurrena, urteurrena,
zituen. Hauek ziren zordunak eta kopuruak: Joan Es- bigarren urteurrena eta gainerako elizkizunak.
nal gazteak, 3 kintal burdina; Getariako Joan Asuk,
4 dukat; Zarauzko jaunaren oinordekoek Gaztelako 3
Limosna gisa 2 erreal eman zituen gatibu kristauak asdukat eta Nafarroako dukat bat; Domingo Dornute- katzeko. Gatibu zumaiarrak edo getariarrak askatzeko izangik, 4 dukat eta 6 erreal (Domingok Joanes Ozpideri go ziren, eta batez ere Getariako Nikolas Abieta askatzeko.
ordaindu zizkiolako); Domingo Intxaurregik 10 dukat
idiengatik; eta Pedro Iribarrenak, 12 erreal idiagatik.
Aizarnako elizari dukata utzi zion, Santa Engraziako ermitari dukat erdia eta Zestoako elizari beste
Domingo Lizasoetaren beste zordun batzuek zor dukat erdia. Joanes Garratzak 30 meza emango zituen
zutena hau zen: Akoako Frantzisko Zubiaurrek, 2 (Zestoan edo Aizarnan) haren arimaren alde, eta Peerreal; Maria Zabala alargunak, 3 erreal; Aizarnaza- dro Arretxe lizentziatuak beste 30 meza Aizarnan.
balgo Joan Atristainek 27 dukat eta 7 erreal (Joanek
Fernando Olazabali Arlauretako errentagatik egindaDomingo Amasek zor hauek utzi zituen: Azpeitiko
ko zorra ordaindu ziolako).
Pedro Altunari 22 dukat (Azpeitiko Maria Nikolas alargunak emandako ganaduagatik); Joan Perez Idiakaitz-LiHortik kanpo Joan Atristainek 4 dukat zor zizkion likoari 6 dukat; Pedro Ausoroetxeari 6 dukateraino ikaDomingo Lizasoetari. Txerrikumea emanda, Domin- tzengatik; Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari 3 dukat,
gok Joani dukat bat deskontatu zion. Gainera Joan emandako teilagatik; Lope Zelaiaren alargunari 3 dukat;
Atristainen fidatzaile izanda, Blas Artazubiaga eskri- Linatzetako maizter Marina Aizpururi 8,5 dukat idiabauaren aurrean Pedro Ausoroetxeari egindako 12 du- gatik; Zumaiako Domingo Arantzari 3 erreal idiagatik;
kateko zorra Domingok ordaindu zuen.
Maria Aizarnateari 6 dukat seniparteagatik; eta Orioko
Domingo Urreztiri 3 erreal.
Bestalde, Mateo Enbilek 21 erreal zor zizkion, Arlauretako errentetatik kobratu zituelako. Bartolome
Horiez gain Domingo Amasek beste zor hauek ere
Mantzizidor eta Joan Atristain izan ziren lekuko.
utzi zituen: Aiako Joan Errekondori? 2 erreal; Lasaoko andrearen Ana ahizpari 4 erreal; Errezilgo Joan
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Gra- Erkiziari Nafarroako dukat bat; eta Errezilgo Joan Arzia Kortazar emaztea, Domingo Amilibia eta Nikolas tzanegiri dukat bat.
Lizasoeta. Oinordeko Katalina Lizaso eta Migel Lizaso seme-alabak izendatu zituen. Ondasunak erdi bana
Domingo Amasi Joan Aldapek eta Aldape etxehartuko zituzten.
koek 16 kintal burdina eta 12 txanpon zor zizkioten.
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3. irudia. Aizarnatea
baserria.

Domingok testamentu-betearazle hauek izendatu
zituen: Maria Perez Aizarnatekoa emaztea eta Aiako
Martin Amas anaia. Alaba Marinari 12 dukat agindu
zizkion, baldintza batekin: ama Maria Perez hurrengo
7 urteetan zerbitzatu beharko zuen, eta amak elikadura,
jantziak eta oinetakoak emango zizkion. Maria Perez
Aizarnatekoa amak, gainera, epearen amaieran ohe
osoa emango zion.

gunak) testamentua egin zuen. Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten bere hilobian, bere bilobak eta Madalena Leizaola lurperatuta zeudenean.
Limosna hauek utzi zituen: Zestoako, Aizarnako
eta Santa Engraziako elizei bina erreal, eta gatibu
kristauak askatzeko erreala.

Aizarnako elizan Grazia Egañaren arimaren alde
Domingok bere oinordeko Katalina, Joaniko eta 30 meza emango zituen Pedro Arretxe lizentziatuak
Maria Aizarnatea seme-alabak izendatu zituen. Onda- eta beste 30 Domingo Urbietak. Haiek ordaintzeko
sunak zati berdinetan banatuko zituzten. Hiruretatik Graziak Edarritzagagoena baserrian zeukan upel hubi seme-alaba geratzen baziren, erdi bana egingo zu- tsa saldu egingo zuten.
ten, eta bakarra bazegoen dena beretzat izango zen.
Grazia Egañak Edarritzagagoena baserrian zeuzSeme-alaba denak hiltzen baziren, ondasunak Maria
Perez Aizarnatekoa emaztearentzat izango ziren, bai- kan ganaduetatik zezenko bat Grazian Arano bilobari
na Domingok ezkondu zenean ekarritako dotea anaia emango zioten, bere meza berrirako. Katalina Arano
alabari soineko morea utzi zion.
Martin Amasentzat izango zen.
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Joan Orendain? eta Martin Sorazabal (ikus [XVI. m. (48-VI) 1] agiria).

Graziatxo Arano bilobari (Domingo Aranoren alabari) ohe-estalkia eta burkoa bere ehunekin eman zizkion.

1.1.7. Grazia Egañaren testamentua

Grazia Egañak zor bat ere bazuen ordaintzeko:
Txomin Aisororen ama Grazia Egañari dukat bat.

- 1548-VI-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Grazia Egañak (Joanto Aranoren alar-

Gero bere hartzeko diruen eta ondasunen zerrenda
egin zuen. Edarritzagagoenan zeuden ganadu guztien
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erdia (29 behi, ahuntzak, ardiak, txerriak eta erleak)
berea zen. Behien balioaren erdia 8 dukatekoa zen,
eta Iraetako andre zaharrari 6 dukat ordainduko zizkioten, Grazia Egañaren seme Martin Aranok zor hura
egin ziolako. Gainerakoa testamentugilearen Grazia
Arano alabarentzat izango zen.
Graziaren seme Asentzio Aranori behi bat emango
zioten. Ezenarrogoiko Domenja Ezenarrori 12 erreal
kobratuko zizkioten, maileguz hartuta zor zituelako.
Maria Aranburuk dukat erdia zor zion, eta Grazia
Arano alabak kobratuko zituen gainerako zor txikiak.

Kristobal ermitari eta San Lorente ermitari 2na erreal.
Itziarko elizari 6 erreal eman zizkion.
30 meza bost aldiz emango zituzten Maria Martinezen arimaren alde: Joan Urainziarrek, Migel bikarioak, Martin Etxabek eta Martin Etxezarretak (azken
honek 60 meza).
Maria Martinez Orroagakoak zorrik ez zuen, baina
ospe onekoren batek zin eginda eskatzen bazuen, 100
marairaino ordainduko zioten.

Joan Sarasolak 26 erreal zor zizkion, Maria Joan
Grazia Arano alabari ohe osoa (bere estalki, burko Txertudik eta Maria San Joan Uzkangak zekitenez.
eta guzti) eman zion, eta harizko ehun batzuk ere bai. Getariako Katalina Paginok 3 erreal zor zizkion, egindako zerbitzuengatik eta soldatengatik.
Oinordeko unibertsal Grazia Arano alaba izendatu
zuen, eta herenaren eta bostenaren hobekuntza eman
Maria Martinezek bere zerbitzari Maria San Joani
zion. Beste seme-alabei Grazia Egañak zenbait or- 5 dukat zor zizkion, egindako zerbitzuengatik eta soldainketa egina zen.
datengatik.
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: GraTestamentu-betearazle bere anaia Pedro Agirre eta
zia Arano alaba, San Joan Egaña, Bizente Ezenarro honen emazte Maria San Joan izendatu zituen. Oinoreta San Joan Etxegarai.
deko unibertsal Pedro Agirre anaia izango zen.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Artazubiaga, Martin
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Etzubi, Joan AiLegarda eta Pedro Gaintza zestoarrak (ikus [XVI. m. zarnazabal eta Zestoako Esteban Eztiola semea (ikus
(48-VI) 24] agiria).
[XVI. m. (48-VII) 4] agiria).
1.1.8. Maria Martinez Orroagakoaren
testamentua

1.1.9. Maria Iraetaren testamentua
- 1548-VIII-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Maria Iraetak testamentua egin zuen. Zestoako elizan ehortziko zuten, bere etxearen hilobian.

- 1548-VII-2an, Aizarnazabalgo Kamio etxean, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Maria Martinez
Orroagakoak testamentua egin zuen. Hiltzen zenean
Debako Andre Mariaren elizan ehortziko zuten, BuzLimosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askatinaga etxearen hilobian. Han egingo zizkioten ohiko tzeko, erreal bat; Zestoako apaizei bina erreal haren
hileta eta elizkizunak. Aizarnazabalgo Kamioko arba- arimaren alde mezak eman zitzaten; eta Zestoako elisoen hezurrak ere, ahal izanez gero, Debako elizako zari 6 erreal.
Buztinagaren hilobira eramango zituzten.
Maria Iraetak kobratzeko zor hauek zeuzkan: IsaMairuen gatibu zegoen Getariako Nikolas Abie- bel Iraetari 8 erreal eta Maria Beltran Iraetari 6 erreal;
ta askatzeko 2 erreal eman zituen; Aizarnazabalgo Maria Iraetari 4 erreal; eta Maria Martinez Errezustaelizari, 4 erreal; Oikiako San Bartolome elizari, San koari 3 erreal.
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4. irudia. Aizarnako
Egaña.

Maria Iraetak bere hiribilduko etxean 2 ohe, hariz- mosna hauek utzi zituen: mairuen gatibu zeuden krisko ehunak eta arropak zeuzkan; baita arreoa eta tres- tauak askatzeko erreal bat; Aizarnako elizari 4 erreal;
Santa Engrazia ermitari erreal bat; eta Zestoako elizaneria ere.
ri erreal bat.
Maria Iraetak Ana Artazubiagari kapa utzi zion,
Aizarnako elizan Maria Etxegarairen eta haren
Migel semeari atorra eta Maria San Joan Artazubiagari zoronga. San Joan Amilibiaren Maria Amilibia etxekoen arimen alde 30na meza emango zituzten
alaba nagusiari ohe-estalkiak eman zizkion, eta emaz- Pedro Arretxe lizentziatuak, Joanes Ibañetak eta
teari soineko urdina. Maria Azkaetari 6 erreal agindu Domingo Urbietak. Horrez gain, Joan Otxoa
Artazubiagakoa erretoreak Mariaren arimaren alde
zizkion.
otoitz egingo zuen eta 3 erreal emango zizkioten.
Maria Iraetak oinordeko unibertsal bere Domingo
Maria Etxegaraik zioenez, ordaintzeko zorrik ez
Amilibia seme naturala izendatu zuen. Testamentubetearazle Domingo Amilibia eta San Joan Amilibia zeukan, baina kobratzekoak bai. Hauek ziren zorizango ziren. Testamentuan lekuko hauek izan ziren: dunak eta kobratzeko zorrak: San Joan Etxegarai
Domingo Arrona, Joan Olazabal eta Joan Zuube (ikus anaiak, batetik 10 dukat, eta bestetik 8 dukat zor
zizkion; Grazia Etxegarai ahizpak, dukat bat; Mar[XVI. m. (48-VIII) 6] agiria).
tin Etxeberriaren emazte Maria Askatsuak 17 erreal
eta 2 txanpon (Madalena Askatsua zenari emanak),
1.1.10. Maria Etxegarairen testamentua
eta beste 2 dukat; Maria Perez Potzuetakoak (Mar- 1548-IX-8an, Aizarnako Ezenarron, Esteban Eztiola tin Aranoren emazteak) 10 erreal eta 29 marai, eta
eskribauaren bidez Bizente Ezenarroren emazte Ma- gainera beste 20 txanpon; Fernando Etxeberriaren
emazte Maria Aldalurrek 8,5 erreal; Ana Aldalurrek
ria Etxegaraik testamentua egin zuen.
3 erreal (zoronga zuen bahituran); Martin Esteban
Hiltzen zenean Aizarnako elizan ehortziko zuten, Makatzagak dukat bat, Milia emazteari emana; eta
Ezenarro etxearen hilobian. Han egingo zizkioten hi- Domingo Aldalurren oinordekoek 5 erreal, eta Kataletak, hirurrena, bederatziurrena eta urteurrenak. Li- lina emazteak 2 erreal.
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5. irudia. Aizarnako
Etxegarai.

Beste zordun eta kobratzeko zor batzuk hauek
ziren: Pedro Egañaren emazte Katalina Egañak, 18
erreal; Mariatxo Aranok, 10 erreal (ohe-estalkia eta
burkoa bahituran zituen); Domingo Legardak 19
erreal (ardiak eta ahuntzak ere eman zizkion): Pedro Arzallusen emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak 9
erreal; Maria Domingez Ondarkoak (Joan Apategiren
alargunak) 15 erreal; Asentzio Edarritzagak 6 erreal;
Errezilgo Antxiturbiko Domingo Arano maizterrak 2
erreal; Maria Anton Ezenarroren oinordekoek 2 erreal
eta anega erdi gari; Santxa Aranburuk (Martin Amilibiaren emazteak) 19 erreal (gona urdina hartu zion
bahituran); San Joan Etxegarai anaiak ohe osoa (amak
horretarako idia eman zion); Maria Nikolas Zabala-Lasaok 7 dukat; Joan Azpiazu gaztearen (Pagaldazuriko maizterraren) emazteak, dukat bat; eta Katalina
Aranok 39 txanpon.

teko. Lehenago egindako testamentu guztiak baliogabetu egin zituen.

Agindu haiek betetzeko testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Bizente Ezenarro senarra,
Martin Ezenarro (Bizenteren osaba) eta San Joan
Etxegarai anaia.

Lehenago bere testamentu itxia egina zuen Joan
Otxoak, baina aspaldi samarrekoa zenez gero, hango
agindu batzuk aldatuz kodiziloa egin zuen.

Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Ezenarro, Martin Ezenarro eta Domingo Zulaika. Garbi ikusten da testamentu honetan, idazten
ez zekien Maria Etxegaraik oso oroimen ona zuela
eta egin zizkioten zor guztiak buruz zekizkiela (ikus
[XVI. m. (48-IX) 16] agiria).
1.1.11. Joan Otxoa Artazubiagakoa erretorearen
kodiziloa
- 1548-IX-21ean, Aizarnako Erretorekoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Aizarnako erretore Joan
Otxoa Artazubiagakoak (Blasen anaiak) kodiziloa
egin zuen.

Testamentuan Gurutzada Santurako 12 dukat aginBere ondasunen oinordeko unibertsal Grazian du zituen, baina 6 dukatera murriztu zuen laguntza.
Ezenarro semea eta Maria Ezenarro alaba izendatu zi- Gatibu kristauak askatzeko laguntza 10 dukatetik
tuen. Bizente senarrari ahalmena eman zion semeari 6 dukatera jaitsi zuen. Herriko 7 behartsuri ez eta 5
ala alabari herenaren eta bostenaren hobekuntza ema- behartsuri lagunduko zieten, 2na dukat emanda.
- 10 -
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Joanes Otxoak zorra egin zion Domingo Urbieta apaizari, baina 2 marko pisuko zilarrezko katilua
bahituran eman zion. 12 dukateko zorra ordaindu eta
katilua berreskuratu egingo zuten. San Joan Egañaren
emazteak, lehenago erretoreak maileguz emandako
zilarrezko katilua itzuli egin zion.

Joan Otxoa erretoreak zeuzkan Segoviako oihalak eta 3 kana tafeta bikoitzak Aizarnako elizari utzi
zizkion. Joan Ipintza zenaren oinordekoek, berriz,
dukata zor zioten. Testamentuan Maria Otxoa Artazubiagakoari agindutako arreoa eta tresneria, Grazia
Zabalaren Mariatxo alabarentzat izango zen.

Grazia Zabalari testamentuan agindutako 12 duErretoreak zeukan kutxa bat Blas Artazubiaga
katak ordainduta zeuzkan, Domingo Amilibia eskri- anaiarentzat izango zen, eta beste bat Mariatxorenbauaren aurrean egindako agiriaren arabera. Esteban tzat. 20 dukat utzi zituen Blasen esku, honek AizarEztiolari zor zion dobloia ere ordainduta zeukan.
nako elizan, asteazkenez, urtero hilen meza emanaraz zezan. Meza soila izango zen. Bertan izango ziTestamentua egin ondoren erretoreak bere pre- ren Antonio Lizarrarats bikarioa, Domingo Urbieta,
mietan gastaturik zituen 20 dukat baino gehiago. San etab.
Joan Artazubiaga zenak egindako 11 dukateko zorra
Maria Perez Olazabalgoa alargunak ordaindu zion.
Domingo Aranburuk eta emazteak 6,5 dukat zor
zizkioten erretoreari. Esteban Edarritzagak 8 dukat
Ana Arretxe zenaren alde erretoreak urtero ematen zor zizkion. Zorraren zati bat Martin Indok eta Maria
zuen mezagatik Domingo Arrona seme eta oinorde- Artazubiagak ordaindu zioten.
koak 6 dukat ordaindu zizkion. Maria Perez Potzuetakoak eta Martin Arano senarrak zenbait erreal zor
Pedro Iribarrenak ere 1,5 dukat zor zizkion, semeazizkioten.
ri emandako baleztagatik, baina Domingo Arangurenek esandakoa beteko zuten.
Joan Paginok erretoreari 2 dukat eta koroa bat ordaindu zizkion, Esteban Eztiolaren aurrean egindako
Kodiziloan lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
4,5 dukateko zorragatik. Maria Otxoa Artazubiagakoa- Legarda, Martin Zuube eta Joan Arbestain (ikus [XVI.
ri testamentuan agindutakoa 4 dukatera murriztu zion. m. (48-IX) 33] agiria).

6. irudia. Aizarnako
eliza.
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1.1.12. Maria Artsuagaren testamentua

eta Joan Martinez Akoakoaren alaba), eta hau ezean
anaia Asentzio Akoa.

- 1548-X-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
bidez, Esteban Artigaren emazte Maria Artsuagak tesDomingo Asperen ama Katalina Lilik bere setamentua egin zuen. Hiltzen zenean Zestoako elizan mearekin haren etxean bizi zedin nahi zuen Maria
ehortziko zuten, eta bertan egingo zizkioten hiletak Artsuagak. Lehenago egindako testamentu guztiak
eta ohiko gainerako elizkizunak.
baliogabetu egin zituen, eta testamentu-betearazle
hauek izendatu zituen: Antonio Lizarrarats bikarioa,
Limosna hauek utzi zituen: mairuen gatibu zeu- Gesalagako serora, Pedro Arretxe apaiz lizentziatua
den kristauak askatzeko, 2 erreal; Zestoako elizari, eta Maria Artiga.
2 erreal; eta Aizarnako elizari, erreala. 30na meza
emango zituzten Zestoako elizan Antonio Lizarrarats
Testamentuan lekuko hauek izan ziren: Antonio
bikarioak, Joanes Garratzak eta Pedro Arretxe lizen- Lizarrarats, Grazian Etorraetxea eta Martin Artzubiatziatuak.
ga (ikus [XVI. m. (48-X) 9] agiria).
Maria Artsuagak zor hauek utzi zituen: Antonio
Lizarraratsi 4 dukat; Txana? Mendiolari 18 edo 19
erreal; Lopeitza Aspek Zestoako eta Aizarnako elizetarako eta Zestoako ospitalerako agindutakoa, hau
da, erreal bana elizentzat eta erreal erdia ospitalearentzat eta Santa Engraziarentzat; Maria Izetari Lopeitza
Asperen urteurrenerako egin zuen ogia eta dukat bat;
Katalina Txiribogari eta Joan Urbanori 5 erreal; eta
San Joan Idiakaitz batxilerrari eta Esteban Eztiola eskribauari beren lana.

1.1.13. Maria Perez Altzolaraskoaren testamentua
- 1548-XI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Zestoako Portaleko Maria Perez Altzolaraskoak (Martin Baltzolaren alargunak) testamentua
egin zuen.

Bere etxean gaixo zegoen, eta hiltzen zenean Zestoako elizan, bere etxearen hilobian, ehortziko zuten.
Han egingo zizkioten bere hiletak eta ohiko elizkizunak. Gainera, Antonio Lizarrarats bikarioak, Joanes
Maria Artsuagak kobratzeko zorrak ere bazituen: Garratzak eta Joanes Ibañetak 30na meza emango
Iraetako jaunari 6 dukat bi epetan; Martin Itziarri 3 zituzten haren arimaren alde. Meza bakoitza amaitukoroa; eta Domingo Arretxe-Etxenagusiari 7 dukat.
takoan hilobian otoitz egin eta ur bedeinkatua botako
zuten.
Maria Artsuagak Antonio Lizarrarats bikarioarekin
bi lursailen trukea egitea agindu zuen, eta Esteban ArLimosna hauek eman zituen: gatibu kristauak (batiga senarrari 4 dukat agindu zizkion.
tez ere Getariako Nikolas Abieta gatibua) askatzeko
2 erreal; Zestoako elizari dukat bat; Aizarnako elizari
Lopeitza Aspek Arretxeazpian utzitako lursaila oi- eta Santa Engraziako ermitari 2na erreal; eta Hondanordekoari utzi zion, baina honek egingo zituen Aspe rribiko Guadalupeko Andre Mariari erreal bat.
etxeko hildakoen aldeko elizkizunak. Margarita Artigari 2 oheren jantziak eman zizkion. Horrez gain,
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: MaJoan Perez Idiakaitz-Lilikoari Mariak eta bere gura- ria Martinez Baltzolakoa alaba, eta honen seme Marsoek egindako zorra utzi zioten.
tin Perez Artzubiagakoa (Maria Perezen biloba).
Maria Artsuagak bere oinordeko unibertsal DoMaria Perezek zioenez, bere Portaleko etxea bere
mingo Aspe izendatu zuen (Domingo Asperen se- ondasunekin dohaintzan eman zion Sevillan ezkondu
mea), eta hau ezean Maria Akoa (Maria Arretxeren eta bizi zen Joan Martinez Baltzolakoa semeari. Ho- 12 -
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nek, berriz, Martin Perez Artzubiagakoa bilobari saldu eta dohaintza egin zion.
Maria Perez Altzolaraskoak onetsi eta berretsi egin
zituen Martin Perezen aldeko salmenta eta dohaintza
haiek. Martin Perezek Maria Perezi Zestoako etxean
biziko zela agindu zion, eta amonak bilobari herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion.
Maria Perezek zioenez, adintsua zen eta hura mantentzeko gastuak Martin Perez bilobak ordaindu zituen. Horregatik Martin Perez Artzubiagakoa oinordeko unibertsal izendatu zuen.
Maria Perezek baliorik gabe utzi zituen lehenago
egindako testamentuak.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaraskoa, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-XI) 20] agiria).
1.1.14. Klemente Aisoro apaizaren testamentua
- 1548-XII-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
bidez Klemente Aisoro apaizak testamentua egin zuen.

7. irudia. Portalekoa etxea.

Klementeren morroi Domingori laguntza emango
Hiltzen zenean Zestoako elizan, Esteban Aisoro
bikario zena zegoen hilobian ehortziko zuten. Ho- zioten apaiz egin zedin, eta, halaber, lagundu egingo
rretarako mesede eskatu zion hilobiaren jabeari. Han zieten bere neskame Mariari (Grazian Egañaren alaegingo zizkioten hiletak, hirurrena, urteurrena eta bi- bari) eta Joango Erleteren alaba Mariari.
garren urteurrena ohi bezala.
Testamentuan lekuko zestoar hauek izan ziren: AnHaren arimaren alde eman beharreko mezak nork tonio Lizarrarats, Joanes Garratza eta Esteban Eztiola
eta nola eman bere ama Maria Ipintzak erabakiko semea. Klemente Aisorok perlesiak jota eskua erabili
zuen; baita zer limosna eman ere. Joanes Garratza ezin zuelako, hiru lekukoek sinatu zuten testamentua.
apaizak txostena idatzi zuen, Klemente Aisororen zor
- 1548-XII-4an, Zestoan, Klemente Aisorok aitortu
eta ondasunak zehaztuz, eta han idatzitakoa egia zen.
Txosten hura Joanes Garratzak eta Antonio Lizarra- zuenez, isilpean adierazitako bi pertsonari bina dukat
zor zizkien, eta haiek ordaintzea agindu zuen.
rats bikarioak sinatu zuten.
Bi egun lehenago, abenduaren 2an, Klemente AiKlemente Aisorok testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Antonio Lizarrarats bikarioa, ama Maria sororen zor eta ondasunen txostena egin zuen Joanes
Ipintza, Ana Aisoro arreba eta Esteban Eztiola eskribaua. Garratzak. Hauek ziren Klementeren zorrak: Joan
Baltzolari dukat bat; Joan Martinez Akoakoa gazteari
Oinordeko unibertsal Maria Ipintza ama izendatu zuen.
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22 erreal; Blas Artazubiagari 5 dukat (zilarrezko katilua bahituran zuen); eta Joanes Ipintzaren arimaren
alde eman gabeko 30 meza.
Klemente Aisorok ondasun hauek zituen:
zilarrezko katilu handia (Blasek zeukanaz gain);
urrezko eraztuna; Ana Aisoro arrebak zor zizkion 22
erreal; bi kutxa; bere liburuak (Biblia Pedro Arretxe
lizentziatuak zeukan); eta Joan Perez IdiakaitzLilikoak urte hartako kapilautzagatik zor zizkion 6
dukat (ikus [XVI. m. (48-XII) 2] agiria).

Pedro Martinez Baltzolakoak zioenez, hain aspaldiko ohitura ez zuen hautsi nahi, eta Pagiogoikoa
baserriaren jabeek eta ondorengoek urteurrenak eta
opalkuntzak egin egingo zituzten.
Pagiogoikoa elizaz Aizarnakoa zen, baina
urteurrenak eta opalkuntzak Zestoako elizan,
Etxeberriaren hilobian, egingo zituzten, apaizak
bi elizetako benefiziadu zirelako. Elizkizunak ez
zituzten egingo Etxeberrikoek egiten zituzten egun
berean; bereizita baizik.

1.1.15. Pedro Martinez Baltzolakoaren kodiziloa

Aizarnako elizatik Zestoakora alda zezaten, Pedro
Martinezek ahalordea eman zien Antonio Lizarrarats
- 1548-XII-8an, Zestoako harresietatik kanpoko Etxe- bikarioari, benefiziaduei eta Pedro Altzolarats biloberrian, Pedro Martinez Baltzolakoak Esteban Eztio- bari. Aita Santuari, bere ordezkariei, Iruñeko apezpila eskribauaren bidez kodiziloa egin zuen. Lehenago kuari eta bikario nagusiari baimena eskatuko zieten
aipaturiko aldaketa egin zezaten.
egindako testamentu eta kodiziloen osagarri zen.
Pedro Martinezek lehenago Zestoako Pagiogoikoa
baserria erosi zuen, baina erosketan orduko jabeek ez
zioten Pagiogoiko hildakoen alde elizan urteurrenak
eta opalkuntzak egiteko baldintza edo agindurik ipini.
Pedro Martinezek lehenbizi Maria Perez Baltzolakoa
alaba zenari eta gero Pedro Altzolaras bilobari egin
zion dohaintzan, ez zizkien Pagiogoiko hildakoen aldeko elizako eginkizun haiek ezarri.

Bestalde, Pedro Martinez Baltzolakoak Zestoako
Joan Arbestain kapagileari 2 dukat kobratu zizkion,
eta Pedro Altzolarats bilobak kontuan hartuko zituen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats bikarioa, Joanes Garratza apaiza, Martin Artzubiaga eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48XII) 4] agiria).

8. irudia. Pagio.
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1.2. Zestoarren eta ingurukoen ezkontzakontratuak

gabe hausten bazen, ezkontzara ekarritako ondasun
bakoitza jatorrizko enborrera itzuliko zen. Ondasunak
itzuli beharreko unean zein guraso, arreba edo anaia
bizi zen edo hila zen kontuan hartuta, ondasun bakoi1.2.1. Beltran Ermuaren eta Maria Lizasoren
tzak noren esku geratu behar zuen zehaztu zuten, hau
arteko ezkontza
da, Lizasoetara, Ermua baserrira edo Elorriagara era- 1548-I-1ean, Iraetako oinetxearen aurrean, Zestoako man behar zen.
Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi
Denek konpromisoa hartu zuten eta bermeak eman
zuen. Senarra Arroako Beltran Ermua zen, zendutako
San Joan Ermua eta Maria Joanez Ermukoaren semea, zituzten agiriak zioena betetzeko. Zin egin zuten horretarako Maria Sebastian Elorriaga eta Maria Lopez
eta Ermua baserrian bizi zen Maria Ermuaren anaia.
Elorriagakoa alargunek, Joan Lizasok, Beltran ErEmaztea Aizarnako Lizasoetako Maria Lizaso zen, muak, Maria Lizasok eta Maria Ermuak.
Martin Lizasoeta zenaren eta Maria Lopez ElorriagaEzkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
koaren alaba, eta Joan Lizasoren arreba.
Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Esteban
Maria Lopez Elorriagakoak eta San Joan semeak Eztiola semea, San Joan Idiakaitz batxilerra, Martin
Maria Lizaso emazteari dote gisa 80 dukat, 3 ohe oso “Saustin” Ezenarro zurgin-maisua eta beste zenbait.
eta arropak agindu zizkioten, epeka ordaintzekotan.
Ondoren, leku berean eta eskribau zein lekuko beDenek ontzat hartu zuten Maria Lizaso emazteari agindutako dote hura gero Beltranen arreba Maria Ermuari rak hantxe izanik, Maria Ermuak uko egin zien Ermua
ematea. Beltranek, gainera, beste 20 dukat (guztira 100 baserrian seniparteagatik zituen eskubide guztiei anaia
dukat izango ziren) emango zizkion arrebari, eta horre- Beltran Ermuaren alde. Agindu zioten dotearekin konla Maria Ermuari bere gurasoen herentziagatik Ermua formatu zen, anaiaren eta Maria Lizasoren ezkontza-kontratuaren arabera, zenbait legeri uko eginez. 25
baserrian zegokion seniparte osoa ordainduko zioten.
urte bete gabea eta 14 urte baino gehiagokoa zelako,
Ondorioz, Maria Ermuak bere eskubideei uko egin zin egin zuen agiri hartan zioena bete egingo zuela.
zien, anaia Beltran Ermuaren alde. Maria Ermua ezJarraian, Maria Lizaso emazteak Lizasoeta etxean
kontzen zen arte, Arroako Ermua baserrian biziko
zen, bertan lan eginez. Maria Ermuari agindutako 3 seniparteagatik zituen eskubide guztiei uko egin zien
oheak, hain zuzen aita San Joan Ermua zenak hiltzean Lizasoetako Joan Lizaso anaiaren alde. Anaiak eta
amak agindutako dotearekin (gero Maria Ermuarentzat
agindutakoak izango ziren.
izango zenarekin) konformatu zen, Beltran eta MariaBestalde, Maria Lizaso emaztearen izeba Maria ren ezkontza-kontratuaren arabera. Ezkontza-kontraSebastian Elorriagak 100 dukat, zilarrezko katilua tuan zioena betetzen ez bazuen, 150 dukateko isuna
eta ganaduak dohaintzan eman zizkion. Horregatik ordaindu beharko zuen Maria Lizasok: erdia errege-alBeltranek eta emazteak onartu egin zuten Maria Se- txortegiarentzat eta beste erdia Joan Lizasorentzat.
bastian Elorriagak bere bizialdian Ermua baserriko
Maria Lizasok, 25 urte bete gabeko emakume
gozamenaren erdia beretzat hartzea. Gainera, Maria
Sebastian hiltzen zenean, Arroako elizan hiletak eta ezkondua zelako, zin egin zuen agiri hartan agindutakoa
bete egingo zuela (ikus [XVI. m. (48-I) 2] agiria).
elizkizunak egingo zizkioten senar-emazteek.
- 1548-I-22an, Arroako Ermua baserrian, Esteban
Beltranen eta Maria Lizasoren arteko ezkontza seme-alabarik gabe edo seme-alabek testamentua egin Eztiola eskribauaren aurrean, bertako Beltran Ermua
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9. irudia. Zestoako
Lizasoetak.

eta Aizarnako Lizasoetako Maria Lopez Elorriagakoa gakoaren semea. Emaztea Arroako Maria Ermua zen,
(Martin Lizasoren alarguna) eta Joan Lizaso semea San Joan Ermua zenaren eta bere lehen emazte Maria
Joanez Ermukoaren alaba.
bildu ziren.
Maria Lizasorekin ezkondu zenean, Beltrani eta
emazteari ezkontza-kontratuan Lizasoetako ama-semeek eta Maria Sebastian Elorriagak agindutako gauza hauek eman zizkioten: 3 ohe oso eta berri, kutxa
handi bat, soineko berriak eta 6 zoronga.

Maria Ermuaren anaia Beltran Ermua eta Maria
Sebastian Elorriagakoa (San Joan Ermuaren bigarren
emaztea) ere bertan ziren ezkontza-kontratua egin zenean. Maria Lopez Elorriagakoa eta Maria Sebastian
Elorriaga ahizpak ziren.

Beltran Ermuak haien guztien ordainagiria eman
zien Maria Lopezi eta semeari, eta 25 urte bete gabea
zelako, zin egin zuen agirian zioena bete egingo zuela.
Lekuko hauek izan ziren, ezkontza ospatu zuten egun
hartan: Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna),
Domingo Lizasoeta (Indoko maizterra) eta Arroako
Joan Perez Areitzagakoa (ikus [XVI. m. (48-I) 28]
agiria).

Martin Lizaso zenak bere testamentuan agindutakoa bete egin zuten ezkontza-kontratu hartan. Joan
Lizaso eta Maria Ermua Zumaiako Beltran Mantzizidor apaiz batxilerrak ezkondu zituen Zugasti etxe
ondoan.

1.2.2. Joan Lizasoren eta Maria Ermuaren arteko
ezkontza

Maria Lopez Elorriagakoak Lizasoeta etxeko ondasunen herenaren eta bostenaren hobekuntza Joan
Lizaso semeari eman zion. Ezkontzarako dohaintzan
Zestoako Lizasoeta baserria bere baso, larre, baratze,
sagasti, zuhaitz, tresneria eta ondasun guztiekin eman
zion. Lizasoeta etxeak Aizarnako elizan zituen hilobi
eta eserlekuak ere eman zizkion.

- 1548-X-15ean, Arroako Zugasti etxearen ondoan,
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-konLizasoetako gozamenaren erdia Maria Lopezentratua idatzi zuen. Senarra Aizarnako Joan Lizaso
zen, Martin Lizaso zenaren eta Maria Lopez Elorria- tzat izango zen, bizi zen artean. Etxeari zegozkion
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zergak erdi bana ordainduko zituzten Maria Lopezek
eta senar-emazteek, eta elizako opalkuntzak ere bai.
Maria Lopez Elorriagakoak Lizasoetako basoen
erdia moztu eta beretzat hartu ahal izango zuen. Maria
Lopez bizi zen artean, Aizarnako elizan Lizasoetako
hildakoen aldeko elizkizunak erdi bana ordainduko
zituzten, eta gero ezkonberriek bakarrik.
Maria Lopezek gozamenaren bere erdia Joan Lizasori eta Maria Ermuari ematen bazien, hauek mantendu eta elikatu egin beharko zuten.
Bestalde, Maria Sebastian Elorriaga alargunak eta
Beltran Ermuak Maria Ermuari dote gisa 115 dukat
agindu zizkioten. Haietako 100 dukat Maria Lopez
Elorriagakoari emango zizkioten, eta 15 dukat ezkonberrientzat izango ziren. Horrez gain, Maria Sebastianek ezkonberriei hauek agindu zizkien: 3 ohe oso berri,
kutxa berria, behia txahalarekin, ardiak eta Maria Ermuarentzat soinekoak, arropak eta zorongak.
Maria Sebastiani eta San Joan Ermua zenaren Bel10. irudia. Elorriagako ermitaren ataria.
tran Ermua semeari urte hartako urtarrilaren 1ean Maria Lopezek eta Joan Lizaso semeak agindutako 80
dukat, Maria Ermuaren dotearen zati bat izango zen,
eta Maria Lopez Elorriagakoak Joan Lizasoren arreba
Jarraian, eskribau eta lekuko berak aurrean izanik,
ezkontzeko erabiliko zituzten. Beste 20 dukat Maria Maria Ermuak zioenez, urte hartako urtarrilaren 1ean,
Lopezi urtebete barru emango zizkioten, eta beste 15 Iraetan, bere anaia Beltran Ermuaren alde uko egin
dukat epe berean Joan Lizasori eta Maria Ermuari.
zion berari Ermua etxean zegokion seniparteari. Nikolas Martinez Egiakoa, San Joan Idiakaitz batxilerra
Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe hausten eta Esteban Eztiola semea izan ziren orduan lekuko.
bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
baziren, dohaintzan emandako ondasun bakoitza, iraMaria Ermuak, bere dotea jasotzeko baldintzaz, eta
bazien erdiarekin, jatorrizko enborrera itzuliko zen.
Joan Lizaso senarraren baimenaz, onetsi eta berretsi
egin zuen seniparteari uko egitea. 15 dukat, 3 ohe, beJoan Lizasoetak, Maria Ermuak eta Beltran Ermua hia txahalarekin, ardiak, kutxa, etab. zeuzkan Maria
anaiak, 25 urte bete gabeak eta 16 urte baino gehia- Ermuak kobratzeko. Joan Lizasok eta Maria Ermuak
gokoak zirelako, zin egin zuten ezkontza-kontratuak zin egin zuten agirian agindutakoa bete egingo zutela
zioena bete egingo zuela.
(ikus [XVI. m. (48-X) 22] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako Beltran
- 1548-XII-24an, Aizarnako Lizasoetan, Esteban
Mantzizidor apaiz batxilerra, eta Zestoako San Joan Idia- Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batekaitz batxilerra, Domingo Lizasoeta eta Grazian Arzallus. tik, Arroako Maria Sebastian Elorriaga (San Joan Er- 17 -
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muaren alarguna), Beltran Ermua (San Joanen semea)
eta emazte Maria Martinez Lizasokoa, eta, bestetik, Aizarnako Maria Lopez Elorriagakoa (Martin Lizasoren
alarguna), Joan Lizaso semea eta Maria Ermua emaztea. Joan Lizaso eta Maria Martinez anai-arrebak ziren.
Emazte bakoitzak bere senarraren baimena zuen
agiri hura egiteko.

daintzeko. Domenja Ibiakaitzek alabari dote gisa 26
dukat agindu zizkion, hiru epetan ordaintzeko. Diruaz
gain hauek ere agindu zizkion: 2 ohe, bi kutxa, oihal
oneko soinekoa, emakume-kapa berria (5 dukat balio
zuena), beste 2 gona, 5 zoronga, etab. Gauza hauek
ezkonberriek eskatu ahala emango zizkien Domenjak.
Horrenbestez Iñigok eta Marinak uko egin zioten
Ibiakaitz etxean seniparteagatik eduki zezaketen edozein eskubideri Katalina Ibiakaitzen alde. Marinaren
ahizpa Katalina zen Ibiakaitz etxeari jarraipena emango ziona.

Maria Sebastian, Beltran eta Maria Martinezek
Aizarnako beste hirurei ordainagiria eman zieten, 80
dukat jaso zituztelako. Kopuru hura agindu zioten Lizasoetakoek Beltran eta Maria Martinez ezkondu zirenean, eta, hain zuzen, 80 dukat haiek Maria Ermua
Iñigo eta Marinaren arteko ezkontza legezko seezkondu zenean Lizasoetakoei Ermukoek agindutako me-alabarik gabe hausten bazen, edo seme-alabak
115 dukateko dotearen zati ziren.
testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara
ekarritako ondasun bakoitza eta irabazien erdia jatoMaria Lopez, Joan eta Maria emazteak ordainagi- rrizko enborrera itzuliko ziren.
ria eman zieten Ermuko hirurei, 115 dukatetatik lehen
epeari zegozkion 80 dukatak eman zizkietelako. Horrez
Ezkonberriek zin egin zuten ezkontza-kontratuak
gain, Maria Ermuaren ezkontza-kontratuan arroarrek zioena bete egingo zutela. Lekuko zestoar hauek
agindutako 3 ohe, kutxa, arropa eta apaindurak eman izan ziren: Antonio Lizarrarats bikarioa, Esteban
zizkieten. Oihalezko gona bat jaso gabe geratu zen.
Edarritzaga, Jakobo Gesalaga eta Kristobal Erretzabal
(ikus [XVI. m. (48-I) 4] agiria).
Maria Martinez Lizasokoak eta Maria Ermuak,
emakume ezkonduak zirelako, zin egin zuten agiri
- 1548-I-9an, Zestoako Ibiakaitz baserrian, Blas
hartan agindutakoa bete egingo zutela.
Artazubiaga eskribauaren aurrean Domenja Ibiakaitz
eta alaba Marina Ibiakaitz, bere senar Iñigo OtaegiLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Esteban rekin, aurkeztu ziren. Marina eta Iñigoren ezkontzaEztiola semea, eta Arroako Joan Areitzaga eta Andres -kontratuan agindutakoa betez, Domenjak ezkonberriei doteko 10 dukat ordaindu zizkien, eta hauek
Errementari (ikus [XVI. m. (48-XII) 18] agiria).
ordainagiria eman zioten.
1.2.3. Iñigo Otaegiren eta Marina Ibiakaitzen
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban
arteko ezkontza
Edarritzaga eta Kristobal Erretzabal, eta Arroako
- 1548-I-4an, Zestoako Ibiakaitz etxean, Blas Artazubia- Saustin Ezenarro (ikus [XVI. m. (48-I) 12] agiria).
ga eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra
Iñigo Otaegi zen, Joan Otaegi eta Margarita Edarritzaga- 1.2.4. Gabriel Artazubiagaren eta Maria Joanez
ren semea, eta emaztea Marina Ibiakaitz, hau da, Martin Lizarraraskoaren arteko ezkontza
Ibiakaitz zenaren eta Domenja Ibiakaitzen alaba.
- 1548-II-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak
Biak Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak ez- ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Gabriel Arkondu zituen. Joan Otaegik ezkonberriei 10 dukat tzuriaga zen, Kristobal Artzubiaga eskribauaren eta
agindu zizkien, eta hurrengo 4 urteko epea zuen or- Graziana Zabalaren semea. Emaztea, berriz, Maria
- 18 -
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11. irudia. Ibiakaitz
edo Idiakaitzen
aurriak.

Joanez Lizarraraskoa zen. Domingo Lizarrarats eta
Katalina Lizarrarats zenduen alaba zen, eta anaia zituen Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa eta Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats bankaria. Antoniok
anaia Domingoren ahalordea zuen.

zituen: behean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren hariztia, Pagio aldera herri-lurrak, eta Amilibi aldera
herri-lurrak, non Portale etxekoek eta Sebastian
Artazubiaga oinordekoek prestazioz gaztainondoak
eta intxaurrondoak aldaturik baitzituzten.

Domingo Larrume apaizak ezkondu zituen Gabriel
eta Maria Joanez, Erromako Elizaren aginduen arabera.

- Enekosauztegi ondoko sagastia, mugakide herrilurrak zituena.

Kristobalek eta emazteak Gabriel semeari dote
gisa ondasun hauek agindu zizkioten:

- Aipatutako hiribilduko etxearen garo-lekua, Iraetako etxekoen sagasti ondokoa.

- Zestoako hiribilduko etxea (Kristobalen gurasoena
izandakoa), elizako bere hilobi eta eskubideekin.
Hiribilduko etxeak mugakide hauek zituen: Ana
Ipintza zenaren etxea (orduan Joan Perez IdiakaitzLilikoarena zena), kalea, Gurutzeagarako bidea,
Kamioko etxeak eta Liliko kapera.

- Hiribildutik gertuko baratzea eta sagastia, mugakide hauek zituena: Maria Perez Lizarraraskoaren
lurrak, Esteban Eztiolaren baratzea, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoaren baratzea (Ana Ipintza zenarena
izana), Esteban Akertza zenaren sagastia, eta Blas
Artazubiagaren lursaila (Ipintzako etxe ondokoa).

- Etxearen ondoko txabola, bere oilategi eta lurrarekin.

- Zestoako Erriladorea? izeneko lekuko gaztainadia.

Kristobal Artzubiagak zioenez, Gabriel semeari
- Etxeko arreoa eta tresneria, Blas Artazubiagaren dohaintzan eman zizkion ezkontzarako ondasun haiek
guztiak, baina denak inolako lotura edo kargarik gaaurrean egindako inbentariokoa.
beak ziren. Eginkizun bakarra hiribilduko etxeko hil- Txiribogako presa ondoko eta Amilibi aldeko ha- dakoen arimengatik elizkizunak egitea eta etxeari zeriztia, gaztainadia eta intxaurdia. Mugakide hauek gozkion Kontzeju-zergak ordaintzea zen.
- 19 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

Kristobalek eta Graziana emazteak zituzten beste
etxe, lur eta ondasunak beretzat gorde zituzten, beste
alabak ere hornitzeko eta beraiek mantentzeko. Kristobal eta emaztea arduratuko ziren Gabrieli emandako ondasunen saneamenduaz.

Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten
bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza bere
jatorrizko enborrera itzuliko zen, eta ezkontza aldian
lortutako irabaziak ere bai.

Maria Joanez Lizarraraskoak zioenez, bera ezkondu
eta alargundu egin zen, eta lehen ezkontzarako guraso
zenek 210 kintal burdinako dotea eta zenbait gauza eman
zizkioten. Maria Joanezen anaia Domingo Lizarrarats
zen, Sevillan bizi zena, gurasoen oinordeko unibertsal.

Ezkonberriek zin egin zuten ezkontza-kontratuak
zioena bete egingo zutela. Antonio Lizarraratsek eta
Domingo Lizarraratsek fidatzaile hauek aurkeztu zituzten: Arroako Martin Akertza eta Zestoako Frantzisko Artiga. Kristobal Artzubiagaren eta emaztearen
fidatzaile Martin Perez Artzubiagakoa aurkeztu zen.

Domingok eta Antonio bikarioak Maria Joanez arrebari dote hau agindu zioten: urrezko 300 dukat, 4 ohe
Bi aldeek eta fidatzailek ahalordea eman zieten
oso, zorongak eta arropak. Maria Joanezek horrenbes- errege-epaileei (eta Antonio bikarioak Iruñeko apeztez, Lizarrarats etxean seniparteagatik izan zitzakeen pikutegikoei) kontratuak zioena betearaz zezaten. Bi
eskubide guztiak anaia Domingori eman zizkion.
emakumeek eta bikarioak zin egin zuten ezkontza-kontratua bete egingo zutela.
Aipatutako 300 dukatak epeka ordainduko zituzten
Antoniok eta Domingok: 170 dukat egun hartan KrisLekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez
tobali eta Grazinari; beste 60 dukat 15 egun barru Ga- Egiakoa, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Pedro Albrieli eta emazteari emandako hiribilduko etxea kon- tzolarats (ikus [XVI. m. (48-II) 18] agiria).
pontzeko; beste 50 dukat Domingo Lizarraratsek Sevillan emango zizkion Gabrieli, bizpahiru hilabete barru
- 1548-III-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eshan izango zelako (Domingok ordaintzen ez bazituen, kribauaren bidez, Gabriel Artzubiagaren eta Maria
Antoniok emango zizkion); eta azken 20 dukatak An- Joanez Lizarraraskoaren ezkontzan egindako gastuen
tonio bikarioak ordainduko zituen 2 hilabeteko epean. kontua osatu zuten. Bertan, baimenagatik eta mezu-

12. irudia. Zestoako
Lizarrarats.
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13. irudia. Santa
Engrazia ondoko
Sorabil.

lariagatik, 2 anega garigatik, zenbait zahagi txakolin, tetik 20 dukat eta bestetik 50 dukat zor zizkieten seeta Nafarroako ardo, behi-okela, ahari eta oiloengatik, nar-emazteei, eta beste zenbait gauza ere bai. Gabriel
guztira 20 dukat eta 6,5 errealeko gastua egin zuten.
Artzuriaga arduratuko zen zor haiek eta gainerakoak
zordunei eta fidatzaileei kobratzeaz.
Kontua erdi bana ordaindu zuten Kristobal Artzubiagak eta Antonio Lizarraratsek. Lekuko Frantzisko
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Artiga eta Blas Artazubiaga izan ziren.
Kristobal Artzubiaga eskribaua, Martin Indo probestuordea eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48Egun eta leku berean, Gabriel eta Maria Joanezen X) 5] agiria).
ezkontza-kontratuak zioena betez, Antonio Lizarraratsek 60 dukat eman zizkien ezkonberriei, beren hiri- 1.2.5. San Joan Idiakaitzen eta Katalina
bilduko etxean konponketa-lanak egin zitzaten. Se- Arzallusen arteko ezkontza
nar-emazteek ordainagiria eman zioten.
- 1548-VIII-2an, Aizarnako Santa Engraziako sanEzkontza-kontratuak zioenez, geroago Antonio tutxoaren ondoko Sorabilen, Esteban Eztiola eskribikarioak beste 20 dukat ordainduko zizkien. Senar- bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Aizarnaemazteek zin egin zuten ordainagiriak zioena bete ko Etxeberriko Pedro Arzallus eta emazte Maria Ruiz
egingo zutela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Etxeberrikoa, eta, bestetik, Errezilgo Joan Arzallus
Artiga, Frantzisko Artiga eta Domingo Erretzabal eta Martin Aritzeta, eta Zestoako Martin Arzallus.
urtzailea (ikus [XVI. m. (48-III) 12] agiria).
Aurreko urtean, 1547-V-24an, Azpeitiko Lokaten
- 1548-X-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Joan Akemendi eskribauaren aurrean Pedrok eta emazren aurrean Maria Joanez Lizarraraskoa eta bere se- teak beste hirurei ahalordea eman zieten, Aizarnako
nar Gabriel Artzubiaga elkartu ziren. Maria Joanezek Etxeberri dohaintzan emanda senideren baten ezkonsenarrari ahalordea eman zion, Sevillan bizi zen Do- tza presta zezaten; izan ere, Pedrok eta Maria Ruizek
mingo Lizarraratsek eta Antonio Lizarrarats bikarioak seme-alabarik ez zuten (ikus XIII ZESTOA XVI. MENezkontza-kontratuan agindutakoa kobra ziezaien. Ba- DEAN (1547) liburuko [XVI. m. (47-V) 19] agiria.
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Egun hartan, ordea, Azpeitian aurreko urtean
emandako ahalorde hura indarrik eta baliorik gabe
utzi zuten. Etxeberriko Katalina Arzallus iloba San
Joan Idiakaitz batxilerrarekin ezkontzekoa zen, eta
haiei emango zieten dohaintzan Aizarnako Etxeberri
bere ondasunekin.

Katalina Arzallusek eta Idiakaitz batxilerrak arduratu beharko zuten Pedro eta Maria Ruiz hiltzen zirenean Aizarnako elizan haien alde hiletak, hirurrenak,
bederatziurrenak, urteurrenak eta gainerako ohiko
elizkizunak egiteaz.

Pedrok eta Maria Ruizek, bizi ziren artean, AizarLekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez nako Aranobaso baserriaren gozamena beretzat izango
Egiakoa, Pedro Egaña eta Martin Ondalde gaztea zuten. Gainera Katalinak eta batxilerrak sagar-urtea zenean, 12 otarkada emango zizkieten. Pedro eta emaz(ikus [XVI. m. (48-VIII) 2] agiria).
tearentzat izango ziren Etxeberri eta Aranobasoko gaz- 1548-VIII-2an, Aizarnako Santa Engraziako tainadietako gaztainaren erdia eta intxaurraren erdia.
santutxoaren ondoko Sorabilen, Esteban Eztiola esSagar, gaztaina eta intxaurrei buruzko baldintza
kribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Erromako
Elizaren arabera ezkonduko ziren San Joan Idiakaitz hau Pedro eta Maria Ruiz Aranobason Etxeberritik
aparte bizi baziren beteko zen. Batxilerrak eta Katalibatxilerra eta Etxeberriko Katalina Arzallus.
nak nahita Pedro eta Maria Ruiz Etxeberrin bizi baziSan Joan Idiakaitz Zestoako Joan Perez Idiakaitz- ren, baldintza hau ez zen beteko.
-Lilikoaren eta Grazia Lizasoetaren sasiko semea zen.
Katalinaren guraso Joan Arzallus eta emazte GraKatalina Arzallusen legezko gurasoak Errezilgo Joan
Arzallus eta Grazia Etxeberria ziren. Katalina, hain zia Etxeberriak, alabari dohaintzan Errezilgo Arzallus
zuzen, Aizarnako Etxeberriko Pedro Arzallusen eta etxean zuen senipartea eman zioten, bere senar batxilerrarekin eta ezkontza aldian izango zituzten semeMaria Rruiz Etxeberrikoaren iloba zen.
-alabekin goza zezan. Aizarnako Etxeberrin Grazia
Pedrok eta emazte Maria Ruizek ziotenez, beren ez- amari zegokion senipartea ere Katalinari utzi zioten.
kontza aldian ez zuten seme-alabarik izan, eta Maria
Joan eta Grazia gurasoek Katalinari dohaintzan
Ruiz adintsua zelako, aurrerantzean ere ez zuten izaterik espero. Horren ondorioz Pedrok eta Maria Ruizek hauek ere eman zizkioten: 2 ohe oso, zilarrezko kaAizarnako Etxeberri baserria bere lur, mendi, sagasti, tilua, hezitako idi parea, 12 ardi arkumeekin, oihalarre eta gainerako ondasun guztiekin Katalina Arza- lezko 2 soineko berri eta zorongak. Urtebeteko epean
llusi dohaintzan eman zioten, senarrarekin eta ezkontza emango zizkioten ondasun haiek (oheak eta zorongak
berehala).
aldian izango zituzten seme-alabekin goza zezan.
Horrez gain Pedrok eta Maria Ruizek Katalinari
dohaintzan ezkontzarako Errezilgo Antxiturbia baserria bere lur, mendi, larre eta gainerako ondasun guztiekin eman zioten. Aizarnako Urrutikoetxea baserriari buruz zeuzkaten eskubide guztiak ere Katalinari
dohaintzan eman zizkioten.

Joan eta Grazia gurasoak, Pedro eta Maria Ruizek dohaintzan emandako ondasunen fidatzaile gisa
aurkeztu ziren, eta Pedro eta Maria Ruiz, Joanek eta
Graziak emandako ondasunen fidatzaile gisa. Haiek
arduratuko ziren dohaintzan emandako ondasunen
saneamenduaz. Behar zenean auzitara jotzeko ardura
ere bere gain hartu zuten.

Katalinak eta San Joan batxilerrak, inoren baiPedro eta Maria Ruizek, eta Joan Arzallus eta Gramenik gabe, hartu eta bereganatu ahal izango zituzten egun hartatik aurrera Pedrok eta Maria Ruizek zia Etxeberriak dohaintzan emandako ondasunen saneamendua segurtatzeko, Etxeberri, Aranobaso eta
dohaintzan emandako ondasunak.
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Antxiturbia baserriak beren ondasunekin hipotekatu
Ondasun-emaileak bizi ez baziren, ondasunak
egin zituzten.
zein senideri eta zein baldintzarekin itzuli behar ziren
zehaztu zuten. Aipatutako ondasunetan senar-emazSan Joan Idiakaitz batxilerrak ezkontzara dote gisa teek eraikinak eta hobekuntzak egiten bazituzten,
400 dukat ekarriko zituela agindu zuen. Haiek Etxe- haien jabetza norena izango zen ere zehaztu zuten.
berri etxeak zeuzkan zorrak ordaintzeko izango ziren.
Katalina eta San Joan batxilerra seme-alabarik
Haietako 12 dukat Maria Ruizek zeuzkan maile- gabe eta zaharturik baleude, bakoitzak bere senide bat
guak ordaintzeko izango ziren, eta aipatutako 400 hautatu ahal izango zuen elkarrekin ezkon zitezen, eta
dukatak epe hauetan ordainduko zituen: 50 dukat hil haiek jasoko zituzten herentzian ondasunak.
hartan (abuztuaren amaieran); beste 50 dukat urtebete
barru; beste 100 dukat bi urte barru; eta azken 200
San Joan Idiakaitz batxilerra urte batzuk igarotzedukatak hiru urte barru.
koa zen Valladolidko errege-entzutegian, eta denboraldi hartan aita Joan Arzallusek eta amak Katalina
Katalina Arzallusen eta San Joan Idiakaitz batxi- beren etxean eduki eta mantenduko zuten.
lerraren arteko ezkontza seme-alabarik gabe hausten
bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
Katalinak eta batxilerrak aparte Etxeberrin bizi
baziren, ezkontzara dohaintzan ekarritako ondasun nahi bazuten, Pedro eta Maria Ruiz Aranobasora
bakoitza bere jatorrizko enborrera itzuliko zen. Ba- joango ziren zenbait baldintzarekin.
txilerrak ekarritako 400 dukatak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aitari itzuliko zizkioten, eta bizi ez bazen LiEzkontza-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
liko maiorazkoari.
Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Domingo
Urbieta apaiza, Martin Arzallus eta Errezilgo San
Pedro Arzallusek eta Maria Ruizek dohaintzan Joan Aritzeta (ikus [XVI. m. (48-VIII) 3] agiria).
emandako ondasunak haiei itzuliko zizkieten, bizi baziren, eta bizi ez baziren, Joan Arzallusen eta Grazia
- 1548-VIII-2an, hau da, egun berean, Aizarnan,
Etxeberriren bigarren seme edo alabari.
Ezenarro ondoko Leizeaga belardian, Esteban Eztio-

14. irudia. Aizarnako
Etxeberri.
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la eskribauak zionez, Aizarnako elizan Pedro Arretxe zion. Egun hartan dohaintza hura onetsi eta berretsi
erretoreordeak (Joan Otxoa Artazubiagakoa erretore egin zuen; baita gurasoek testamentuan Joan anaiari
zelarik), Erromako Elizaren arabera Katalina Arzallus emandako herenaren eta bostenaren hobekuntza ere.
eta San Joan Idiakaitz batxilerra ezkondu zituen.
Jarraian, Ezenarro ondoko Leizeaga belardian,
Egun hartan bertan batxilerrak, Joan Arzallus eta Katalina Arzallus agertu zen, eta San Joan Idiakaitz
Grazia Etxeberriak (Katalinaren gurasoek) eta Pedro batxiler eta senarraren baimenaz, uko egin zien ErreArzallus eta Maria Ruiz Etxeberrikoak (Katalinaren zilgo Arzallus etxean zuen seniparteari, bere guraso
osaba-izebek) ezkontza-kontratua egin zuten, Santa Joan eta Graziaren alde. Grazia Etxeberria amak AiEngrazia ondoko Sorabilen.
zarnako Etxeberrin zuen senipartea ezkontza-kontratuan Katalina alabari eman zion, eta gainera gurasoek
Esteban eskribauak Katalina emazteari kontratua dotea ere bai ezkontzarako.
irakurri egin zion, eta bertako edukiaren berri euskaraz eman zion. Bere guraso eta osaba-izebek dohainBeraz, Katalinak Arzallusko seniparteari uko egin
tzan emandako ondasunak (Etxeberri, Antxiturbia, eta zin egin zuen, agiriak zioena bete egingo zuela
Aranobaso, Urrutikoetxe, etab.), batxilerrak agindu- (ikus [XVI. m. (48-VIII) 4] agiria).
tako 400 dukatak (epeka ordaintzekoak), seme-alabarik gabe ezkontza hausten bazen, jatorrizko enborrera 1.2.6. Joan Aialdebururen eta Maria Egañaren
itzultzeko baldintzak, etab. zehaztu zituzten.
arteko ezkontza
Katalina Arzallusek, senar batxilerrari baimena eskatu ondoren, onetsi eta berretsi egin zuen ezkontza-kontratua.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez
Egiakoa (Iraetako jauna), Domingo Urbieta apaiza eta
Pedro Arretxe apaiz lizentziatua.

- 1548-IX-20an, Altzolarats jauregiak Aiako Urdanetan zuen elizan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Paulo Izetaren Grazia Egaña alarguna eta Ines Egaña ahizpa. Biak Joan
Egaña eta Katalina Altzolarats zenduen alaba ziren.

Katalina Altzolaratsek urte hartan, urtarrilaren
22an, egin zuen testamentua, eta alaba Maria Egañari
Egun berean, eskribau eta lekuko berak Ezenarro (Grazia eta Inesen ahizpari) utzi zion Urbieta etxea
ondoan (Aizarnatik Edarritzagarako bidegurutzean) bere ondasunekin. Herenaren eta bostenaren hobeizanik, hauek elkartu ziren: Pedro Arzallus eta emaz- kuntza eman zion. Graziari eta Inesi 6na dukat eta
te Maria Ruiz Etxeberrikoa, Joan Arzallus eta Grazia jantzi gabeko ohe bana utzi zizkien.
Etxeberria emaztea, San Joan Idiakaitz batxilerra eta
Katalina Arzallus emaztea.
Bi ahizpek onartu egin zuten testamentua, eta bere
eskubide guztiak Maria Egaña ahizpari (egun hartan
Emazteek beren senarren baimena lortu ondoren, hantxe ezkondu zenari) eman zizkioten, bakoitzak
seiek zin egin zuten egun hartan egina zuten ezkon- bere 6 dukatak eta ohea kobratuta. Graziak eta Inesek
tza-kontratua bere baldintza eta zehaztapen guztiekin zin egin zuten agiriak zioena bete egingo zutela. Lebete egingo zutela.
kuko honako hauek izan ziren: Arroako Joan Igartza,
Aiako Zarautz apaiz lizentziatua eta Zestoako EsteOndoren, eskribau eta lekuko berak bertan izanik, ban Eztiola semea.
Pedro Arzallusek zioenez lehenago eskribauaren bidez,
berari Errezilgo Arzallus etxeko aita eta amaren herenOndoren, Urdanetako elizan bertan, Zarautz apaitzian zegokion senipartea anaia Joan Arzallusi eman zak Maria Egaña eta Aiako Joan Aialdeburu (Joan
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15. irudia. Aiako
Urdanetako eliza.

Aialdebururen eta Maria Joangoren semea) ezkondu
egin zituen.

1.2.7. Joan Uzkangaren eta Maria Etxezarretaren
arteko ezkontza

Maria Egañak aitortu zuenez, ezkontza hartara
dote gisa ondasun hauek ekarri zituen: Martin Enbilen etxe ondoko Urbieta etxea; etxe ondoko baratzea;
Joan Ondalderen, Joan Martinez Indokoaren eta
Kortazarkoen sagastien arteko sagastia; ibai (Urola)
ondoko sagastia (Martin Enbilen etxe ondokoa); eta
bi ohe eta etxeko tresneria.

- 1548-IX-24an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Debako Joan Uzkanga zen, Antso Uzkangaren eta Maria
Joango Amasen? semea. Emaztea, berriz, Arroako
Maria Etxezarreta zen, Kristobal Etxezarreta zenaren eta Maria Loietaren alaba. Biak Arroan Domingo
Agote apaizak ezkondu zituen.

Senar-emazteek Urbieta etxeko hildakoen alde Aizarnako elizan ohiko elizkizunak egingo zituzten.

Maria Loietak bere alabari ezkontzarako dohaintzan, Arroako plazan zegoen Loieta etxea eman zion,
bere baratze, lur, sagasti eta ondasun guztiekin. Herenaren eta bostenaren hobekuntza eman zion Maria
Etxezarreta alabari, inolako zorrik izan gabe.

Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe hausten bazen, edo seme-alabak adinez nagusi izan baino
lehen hiltzen baziren, ezkontzara ekarritako ondasun
Maria Loieta senar-emazteekin batera bizitzen babakoitza, irabazien erdiarekin, bere jatorrizko enbozen, hauek mantendu eta jantzi egin beharko zuten.
rrera itzuliko zen.
Gero, hiltzen zenean, Arroako elizan hiletak eta ohiko
Egun hartan senar-emazteek zin egin zuten ezkon- elizkizunak (hirurrena, bederatziurrena eta urteurrenak) egin beharko zizkioten, eta Loieta etxeko hildatza-kontratuak zioena bete egingo zutela.
koen aldeko elizkizunak ere egingo zituzten.
Ezkontza hartan lehentxeago aipatutako leMaria Loieta senar-emazteengandik bereizita bikukoez gain, Altzolarats jauregiko Maria Perez
Arronakoa andre alarguna azaldu zen, hau da, Ur- zitzen bazen, dohaintzan emandako ondasunen godanetako elizaren patroi bakarra (ikus [XVI. m. zamenaren erdia Maria Loietak beretzat izango zuen.
Etxeko arropa, bitxi eta tresneria Maria Loietak ala(48-IX) 29] agiria).
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bazen, hilberria iristen zenean Joanek Maria Loietari
ordainduko zizkion.
Ezkontza legezko seme-alabarik gabe hausten bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
baziren, ezkontzara ekarritako ondasun bakoitza, irabazien erdiekin, bere jatorrizko enborrera itzuliko zen.
Senar-emazteek eta Maria Loietak zin egin zuten
ezkontza-kontratuak zioena bete egingo zutela. Lekuko honako hauek izan ziren: Oikiako elizako Martin
Etxezarreta bikarioa, Arroako Domingo Agote apaiza,
Beaingo maizter Fernando Arantza eta Zestoako Esteban Eztiola semea.
Egun eta leku berean, eta eskribau bera hantxe
izanik, Joan Uzkangak 12 dukat eman zizkion Maria
Loietari urrezko koroatan eta errealetan. Ezkontza-kontratuan agindutako lehen ordainketa zen hura, eta
Maria Loietak ordainagiria eman zion Joani.
Lekuko honako hauek izan ziren: Kristobal Artzubiaga eskribaua, Domingo Arrona eta Esteban Eztiola
semea (ikus [XVI. m. (48-IX) 41] agiria).
16. irudia. Aizarnako elizaren portaleko irudia.

bari utzi zizkion ezkontzarako. Ohe bat izara bikoitzekin beretzat gorde zuen amak. Alabari arropak eta
zorongak emango zizkion. Gainera, dohaintzan emandako ondasun guztien saneamenduaz arduratuko zen.

1.3. Zestoa, Aizarna, Deba, Oikia eta
Aizarnazabalgo elizetako agiriak
1.3.1. Aizarnako elizako agiriak

- 1548-I-20an, Nikolas Lizasoeta eta Martin Zuube
(Joan Zuube “Arotzarte”ren semea) Esteban Eztiola esJoan Uzkanga senarrak ekontzara 60 dukat ekarri kribauaren aurrean aurkeztu ziren. Biak aurreko urtean,
zituen, eta Maria Loietak zituen zorrak ordaintzeko hau da, 1547.ean, Aizarnako elizako administratzaile
izango ziren, batez ere Maria Loietaren seme Kristo- izan ziren. Egun hartan, Maria Martinez Iribarrengoaren
bal Etxezarretaren senipartea ordaintzeko.
eskutik, Maria Perez Arronakoak (edo Altzolaraskoak)
7 dukat ordaindu zizkien. Lehenago Maria Perezek eta
Aipaturiko 60 dukatak epeka ordainduko zituen senar lizentziatu San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zeJoan Uzkangak: egun hartan 12 dukat; 8 dukat hu- nak 10 dukateko zorra egin zioten Aizarnako elizari, eta
rrengo Urte Berri egunean; 20 dukat urtebete barru handik aurrera 3 dukateko zorra geratu zitzaien.
(1549ko irailaren 24an); beste 10 dukat urte eta erdi
barru; eta Kristobalentzako 10 dukatak hura herrira
7 dukaten ordainagirian lekuko hauek izan ziren:
etorri eta bere seniparteari uko egiten zionean. Kris- Kristobal Indo, Martin Azkue eta Joan Ezenarro (ikus
tobal Etxezarreta koinatua herrira etorri gabe hiltzen [XVI. m. (48-I) 24] agiria).
- 26 -

(1548)

- 1548-I-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tinezen lana iker zezaten, eta balioetsitakoa Joan Marbauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, 1547. tinezi ordain ziezaioten.
urtean Aizarnako elizako administratzaile izandako
Martin Zuube “Arotzarte” eta Nikolas Lizasoeta, eta,
Pedro Arretxe apaizak ahalordea eman zien Iruñebestetik, Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa.
ko apezpikuaren entzutegiko prokuradoreei, kontratu
hura betearaz ziezaioten. Joan Martinezek ahalordea
Bikarioak administratzaileei 18 dukat ken erreal bat errege-erreginen epaileei eman zien.
ordaindu zien aurreko urteko hasikinengatik, Aizarnako elizarenak zirelako. Hasikinak kobratzeko eskuLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena,
bidea enkantean Domingo Aranburuk hartu zuen, eta San Joan Etxegarai eta Joan Zuube zapataria (ikus
gero Maria Perez Potzuetakoak eta Martin Aranok.
[XVI. m. (48-VI) 29] agiria).
Zestoako alkate Joan Perez Lilikoak (Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoaren semeak) diru haiek geldiarazita
eduki zituen. Egun hartan, ordea, Domingo Aranburuk eta emazte Maria Aranburuk onartuta, Antonio
bikarioak diru haiek (Aizarnako Ibarran Antoniori
saldutako lursailaren preziotik) aipaturiko Martin
Zuuberi eta Nikolas Lizasoetari eman zizkien.

1.3.2. Zestoako elizako agiriak
- 1548-I-27an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Grazian Arano apaiza eta bere guraso Martin Arano eta
Maria Perez Potzuetakoa, eta, bestetik, Maria Otxoa
Akertzakoa alarguna.

Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: PeJoanes Potzueta apaiza hil zelako, Zestoa eta Aidro Altzolarats, Grazian Ezenarro eta Joaniko Goro- zarnako elizetarako benefiziadu gisa Zestoako Konsarri (ikus [XVI. m. (48-I) 32] agiria).
tzejuak Grazian Arano aurkeztu zion Iruñeko apezpikuari. Hala ere, hango apezpikuarekin, bikario nagu- 1548-VI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- siarekin eta abarrekin egin beharreko gastuak ordainbauaren aurrean Pedro Arretxe apaiz lizentziatua eta tzeko dirurik ez zuten Grazianek eta gurasoek. Haiei
Debako Joan Martinez Arronakoa irudigilea bildu laguntzera Maria Otxoa Akertzakoa senidea aurkeztu
ziren. Aizarnako plazan santutxoa egiten ari ziren zen, eta urrezko 11 koroa maileguz eman zizkien. Zor
(oraingo Santa Kruz ermita), eta bertarako Joan Mar- hura Graziani urte hartan eta hurrengoan (1549an)
tinezek Jesus gurutziltzatuaren irudia egingo zuen hu- zegozkion hamarrenetatik ordainduko zioten Maria
rrengo Eguberrietarako.
Otxoari. Gainera Esteban Edarritzaga fidatzaile izango zen ordaintzeko.
Irudia zur onarekin egina eta berniztatua izango
zen. Bi maisu irudigilek ikertu eta balioetsiko zuten
Grazianek eta gurasoek zin egin zuten obligazioirudia, hurrengo Eguberrietan. Balioetsitakoa ordain- -agiri hartan agindutakoa bete egingo zutela, eta Esduko zioten Joan Martinezi, irudia santutxoan ezarri teban Edarritzaga fidantza hartatik onik ateratzeko
eta finkatu ondoren.
konpromisoa ere hartu zuten.
Irudia Aizarnara eraman eta santutxoa Pedro ArreLekuko honako hauek izan ziren: Elgoibarko Lope
txeren erruz amaitu gabe bazegoen, ordaindu egin Nafarmendi, eta Zestoako Joan Olazabal eta Domingo
beharko zioten irudigileari.
Etxauzelin (ikus [XVI. m. (48-I) 39] agiria).
Alde bakoitzak bere maisu irudigilea besteari eskatu eta 15 eguneko epean izendatuko zuen Joan Mar-

- 1548-VIII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa alarguna
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Lekuko hauek izan ziren: Migel Etxeberria (Joan
Sorazuren morroia) eta Txomin Lizarrarats zestoarra.
Bertan ziren Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa
eta Joanes Garratza apaiza ere (ikus [XVI. m. (48VIII) 11] agiria).
- 1548-IX-16an, Zestoako elizan, igande goizean
meza nagusirako jendea bildurik zegoela, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats
bikarioa eta Maria Otxoa Akertzakoa azaldu ziren.
Iruñeko apezpikutegitik Maria Otxoaren aurkako
epaia bidali zuten, Etorragoiko baserrian hildakoen
urteurrenaren auziaz.
Antonio bikarioak zioenez, elizan urteurrena iragarri baino lehen, Maria Otxoak epaia onartu egin
behar zuen, eta zin egin, Elizaren aginduak bete egingo zituela. Gero, argi eta garbi, eta baldintzarik gabe,
Maria Otxoari ezarritako eskumikua kentzeko eskea
egin behar zuen, horretarako Gurutzada Santuko buldak erabiliz.

17. irudia. Zestoako eliza eta plaza.

eta Arroako Joan Sorazu apaiza elkartu ziren. Maria
Otxoa bere bi seme Joan Olazabal eta Frantzisko Olazabal adingabeen tutore gisa ere aurkeztu zen.

Maria Otxoak 35 erreal eta 7 maraiko auzi-gastuak
ordaindu eta zin egin zuen Elizaren aginduak bete
egingo zituela. Eskumikua kentzeko eskeaz beren artean tira-biraka ibili ondoren, azkenean Maria Otxoak
argi eta garbi, eta baldintzarik gabe, eskumikua kentzeko eskea egin zuen, eta Antonio bikarioak ontzat
eman zion eskea.
Etorragoiko hildakoen urteurrena hurrengo asteartean
egingo zela iragarri zuten mezatan, ofrenda garaian.

Joan Sorazuk Maria Otxoari Iruñeko elizbarrutiko bikario nagusiak emandako epaia jakinarazi zion;
Lekuko hauek izan ziren: Kristobal Artzubiaga
izan ere, Maria Otxoak Zestoako elizako bikario eta
apaizekin auzia zuen Etorragoiko hildakoen urteurre- eskribaua, Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Akoa,
Txomin Aisoro eta beste zenbait (ikus [XVI. m. (48nei buruz.
IX) 25] agiria).
Maria Otxoak zioenez, epai hura bere kalterako
- 1548-IX-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrizen, eta agiriaren kopia eskatu zion Joan Sorazuri,
haren kontra gora jo zezan. Jakinarazpen-agiri origi- bauaren aurreran Aizarnako elizako Martin Zuube adnalaren oinean Maria Otxoak bere desadostasuna ipi- ministratzailea eta Zestoako Antonio Lizarrarats bikanarazi nahi zion Joan Sorazuri. Honek zioenez, ordea, rioa azaldu ziren. Antonio bikarioak zuen urte hartako
agiri originalean ez zeukan ezer idatzi beharrik, eta elizako hasikinak jasotzeko eskubidea, eta Aizarnako
elizari ordaindu egin ziolako, Nikolas Lizasoeta adprest zegoen kopia egiteko, nahi bazuen.
- 28 -

(1548)

ministratzaileak emandako ordainagiria onetsiz, bere
ordainagiria eman zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Arbestain,
Joan Fernandez Arreitzakoa eta Joan Bikendi (ikus
[XVI. m. (48-IX) 31] agiria).

Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo Amilibia eskribaua eta Esteban Eztiola semea, eta
Arroako Joan Sorazu bikarioa (ikus [XVI. m. (48-VI)
27] agiria).

- 1548-VI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Marina Artiga azaldu zen. Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako hamarrenak jasotzeko
1.3.3. Deba, Oikia eta Aizarnazabalgo elizetako
eskubidea Joan Idiakaitz komendadoreak zuen (Alonagiriak
so Idiakaitzen semeak), eta Frantzisko Olaso apaizak
- 1548-VI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- enkantean 31 dukat eskaini zituen. Zestoako Marina
ren aurrean hauek bildu ziren: batetik Arroako Martin Artigak 31 dukat eta erreal bat eskaini zituen, eta Joan
Azkaeta eta Martin Ibarrola, eta, bestetik, Joan Perez Fernandez Olazabalgoak Marinari eman zion eskubidea. Joan Fernandez Grazia Olazabalen (hau da, Joan
Areitzagakoa.
Idiakaitz komendadorearen amaren) prokuradorea zen.
Martin Azkaetak eta Martin Ibarrolak 28 dukat eta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Bernal Martinez
4 erreal zor zizkioten Debako elizari, hango administratzaileek emanda 3,5 kintal eta zenbait libra kobre Odriakoa merioorde azpeitiarra eta Esteban Eztiola
semea (ikus [XVI. m. (48-VI) 31] agiria).
jaso zituztelako.
Egun hartan, ordea, Debako elizako Joan Perez Areitzagakoa administratzaileak txostena jaso zuen, eta bertan Arroako eliztarren aginduak azaltzen ziren, kanpaia
eta kobrea nortzuek ordaindu behar zituzten zehaztuz.
Beraz, Joan Perez Areitzagakoak berak kobratuko zituen 28 dukatak eta 4 errealak, eta Martin Azkaeta eta
Martin Ibarrola obligazio hartatik libre geratu ziren.

- 1548-XI-25ean, Aizarnazabalgo eliz atarian,
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean eliztar
hauek bildu ziren: Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), Domingo Amilibia, Joan Sarasola aita, Joan
Sarasola semea, Domingo Intxaurregi, Joan Atristain,
Esteban Etzubi, Joan Aizarnazabal, Martin Enbil eta
Domingo Erretola.

18. irudia. Oikiako
eliza.
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Eliztarrek elizak zeukan basoa saldu egin zioten bertako Joan Martinez Etxabekoari 26.400 maraian. Basoak
honako mugakide hauek zituen: Nikolas Martinezen Aizarnazabalgo errotak, Aizarnazabalgo zubia, ibaia, elizaren lurrak eta Aizarnazabal etxearen mugarriak.

Olazabalek. Loiandiaga, Aizarnazabalgo errota eta
elizaren lurretaraino zegoen basoan zuhaitzak lepatu egingo zituen Joanesek hurrengo martxoko Andre
Mariaren egunerako. Enborrak ere moztuko zituen,
eta egur hezearekin hurrengo urteko uztailerako ikatza egingo zuen. Basoaren gainerakoan hurrengo
ekaineko San Joan egunetik urtebeteko epean egingo
zuen ikatza egur hezearekin.

Muga horien barruko basoan lepatzeko zeuden
zuhaitzak lepatu egingo zituen Joan Martinez Etxabekoak, eta osorik botatzekoak oinetik moztuko zituen.
Lepatze-lanak hurrengo martxoko Andre Mariaren
Karga ikatza Iraetako Iñigo Goiatz olagizonak
egunerako egingo zituen, eta osorik moztutako zuhai- erabiltzen zuen neurrikoa izango zen. 3,5 txanpon
tzak hurrengo ekaineko San Joan egunetik urtebeteko ordainduko zizkion Joan Martinezek kargako. Joan
epean eramango zituen.
Martinezek 24 dukat aurreratu zizkion Joanesi, eta
300 karga ikatz egindakoan beste 12 dukat emango
Joan Martinez Etxabekoak 26.400 maraiak ordain- zizkion. Ikatza egiteko iduriak eramatea Joanesen
du egin zituen, eta diru hura nola banatu ere erabaki kontu izango zen.
zuten. Joan Atristaini urrezko 2 koroa emango zizkioten, basoagatik egin zituen gastuengatik. Joan MarKontratu-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
tinez Etxabekoari beste 2 koroa emango zizkioten, Esteban Eztiola semea, Grazian Arzallus eta San Joan
eliztarrek zituzten zor batzuk ordaintzeko. Beste 10 Amilibia (ikus [XVI. m. (48-XI) 22] agiria).
dukat Aizarnazabalgo zubia egiteko izango ziren. 12
dukat, hain zuen, 2na mila haritzeko 2 mintegi egite- 1.4. Zestoako eta Zarauzko Kontzejuen
ko izango ziren.
bilerak eta tratuak
Diru haiek zinegotzi nagusi zen Joan Martinez 1548. urtean eta ondorengoetan Gipuzkoako ProbinEtxabekoari eman zizkioten, esan bezala ordainketak tziako herrietan, urteroko alkabaletatik errege-erreginen
egin zitzan.
mesedez pertsona partikularrek eta erakundeek jasotzen zutenaren zerrenda egin zuten. Zestoako UdalSoberan geratutako dirua eliztarren artean bana- etik Kontzejuak berak deskontua zeukan, eta beste
tuko zuten bakoitzak zituen milakoen arabera, milako hiru pertsona partikular hauek ere bere saria kobratu
bakoitzagatik 4 erreal emanez.
zuten urtero: Jofre Sasiola batxilerrak, Migel Otxoa
Olazabalgoak eta Agirre lizentziatuak. Jofre batxiSalmenta-agirian lekuko hauek izan ziren: Aizar- lerrak betiko eskubidea zuen bere zatia kobratzeko
nazabalgo Migel Agirre erretorea, Zarauzko Domin- (ikus [XVI. m. (48) 1] agiria).
go Isasti, Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa, eta
Aizarnazabalgo Martin Mirubia eta Joan Irulene?
- 1548-II-13an, Zestoan, Esteban Eztiola
(ikus [XVI. m. (48-XI) 17] agiria).
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Nafarroako
Lizarrako merindadeko Azkona herriko Fernando
- 1548-XI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Azkona, eta merindade bereko Allozko Migel
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxa- Lekeitio. Hauek biek konpromisoa hartu zuten egun
bekoa eta Zumaiako Joanes Olazabal bildu ziren.
hartatik aurrera hurrengo Domu Santu egunera arte
Zestoako hiribildua eta auzoak (bertako auzotar eta
Joan Martinezek bi egun lehenago Aizarnazabalgo biztanleak) ardo gorri nafarrez hornitzeko. 28 marai
eliztarrei erositako basoan ikatza egingo zion Joanes kobratuko zuten azunbre ardoa (Zestoako neurrikoa).
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19. irudia. Zestoako
Kontzeju-etxea.

Joan Perez Lilikoa zegoen alkate (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren semea) eta Frantzisko Artiga fiel.
Horiez gain bertan ziren hauek ere: Jakobo Ipintza,
Pedro Martinez Baltzolakoa, San Joan Elgoibar, Domingo Garratza eta Gregorio Elizalde. Hauek, gainerako biztanleen izenean, onartu egin zituzten Nafarroako ardoa hornitzeko baldintzak.

- 1548-X-10ean, Zestoako Kontzeju-etxean, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu
zen. Bertan ziren zestoar hauek: Joan Igartza alkatea,
Domingo Garratza fiel eta errejidorea, Fernando
Olazabal medikua, San Joan Amilibia, Esteban Artiga,
Joan Fernandez Olazabalgoa, Esteban Eztiola, Joan
Legarda, Migel Zubeltzu, Grazian Etorraetxea eta
beste zenbait zestoar.

Bi nafar hornitzaileek Zestoako Grazian Etorraetxea
fidatzaile gisa aurkeztu zuten, eta zestoarra fidantza
Kontzejuak ahalordea eman zien Kristobal Artzuhartatik onik ateratzeko konpromisoa hartu zuten biagari eta Azpeitiko Martin Perez Eizagirrekoari erre(ikus [XVI. m. (48-II) 17] agiria).
gearen gortera joan eta bere kontulari nagusien aurrean
aurkez zitezen. 1544, 1545, 1546 eta 1547. urteetako
- 1548-X-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- errege-alkabalen kontuen berri emango zieten.
bauaren bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ordainagiria eman zion Zarauzko Kontzejuari. Joan Perezek,
Zestoako Kontzejuak urtero ordaintzen zizkien
errege-pribilegioaz, eskubidea zuen Zarauzko herriko alkabalak erregeari eta errege-pribilegioa zuten bere
alkabaletatik urtero 1.000 marai kobratzeko. Ordura mertzenarioei, hau da, urtero 15.032 marai ordaintzen
arte 1544, 1545, 1546 eta 1547. urteko 4.000 maraiak zituen, hutsik egin gabe ordaindu ere, baina mezulakobratu zituen Beltran Mendiaren eskutik. Lehenago riak bidaliz eta beste zenbait lan eginez zituzten gastu
zenbait agiri egina zuten, baina haiek eta egun hartako eta kalteak saihestu egin nahi zituzten. Horretan saiaordainagiria gauza bera ziren.
tuko ziren ahalordea zutenak.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aisoro,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
Domingo Arrona eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. Urbano Txiriboga eta Martin Artzubiaga (ikus [XVI.
(48-X) 10] agiria).
m. (48-X) 11] agiria).
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- 1548-X-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Agirre lizentziatuaren prokuradore Joan Saez Zabauaren aurrean, Joan Igartza alkatea, Domingo Garra- rauzkoaren ordainagiria, 36.000 maraikoa, aurreko lau
tza fiela eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu ziren. urteetakoa, Joan Lopez Olazabalgoa eskribauak sinatua.
Joan Perezek, Kontzejuak kandelaz egindako en- Agirre lizentziatuaren oinordekoek emandako
kantean, herri-basoetan guztira 220 karga ikatz egite- ordainagiria, 9.000 maraikoa, Kristobal Artzubiaga
ko eskubidea lortu zuen. Karga ikatza egiteko egurra eskribauak sinatua.
erreal erdia kostatu zitzaion, eta hantxe ordaindu zituen 110 erreal.
- Katalina Olazabalek emandako ordainagiria,
4.033 maraikoa, Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskriIkatza egiteko herri-basoak hauek ziren: Agireta- bauak sinatua.
ko iturri, Gurutzeaga eta Urdanoleta aldean 80 karga
ikatz; Olazabalgo Belatzobian 20 karga; Beroaranez- Katalina Olazabalen beste 3 ordainagiri, bakoitarrieta aldean 80 karga; eta Lorbide eta Gallari al- tza 4.033 maraikoa, 1545, 1546 eta 1547. urteetakoa,
dean (Errekaldea izan ezik Etorrasaroia kanpo gera- Frantzisko Perez Idiakaizkoak sinatua.
tuz) 40 karga.
- Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak sinatutako orJoan Perezek ikatza 3 urteko epean ateratzen ez dainagiria, 6.000 maraikoa, Joan Lopez Sasiolakoarena.
bazuen, basoetako egurrak Kontzejuarentzat geratuko
ziren, baina egindako ikatza ez.
- Joan Lopez Sasiolakoaren beste ordainagiri bat, 2.000
maraikoa, Joan Perez Elorriagakoa eskribauak sinatua.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo,
Grazian Arzallus eta San Joan Amilibia (ikus [XVI.
- Kontulari nagusiek Segovian 1533. urtean Konm. (48-X) 12] agiria).
tzejuari emandako ordainagiria, errege-zigilua zuena.
- 1548-X-14an, Zestoan, Kristobal Artzubiagak
gortera herriko alkabalengatik eramango zituen eta
Kontzejuak eman zizkion agirien zerrenda egin zuen.
Hauek ziren agiriak:

Kristobal Artzubiagak agiri haiek Zestoako Kontzejuak emanda jasotzean, lekuko honako hauek izan
ziren: Domingo Garratza eta Domingo Ezenarro (ikus
[XVI. m. (48-X) 18] agiria).

- Kontzejuak Kristobali emandako ahalordea, Blas
Artazubiaga eskribauak sinatua.

1.4.1. Illurdango saroiko haustarritza

- 1548-I-25ean, Aizarnako Illurdan izeneko sa- Agirre lizentziatuak sinatutako pribilegioaren ko- roian, Zestoako Kristobal Artzubiaga eskribauaren
pia, Zestoako Kontzejutik 9.000 marai kobratzekoa, eta Joan Perez Lilikoa alkatearen aurrean Fernando
Joan Garibai eskribauak sinatua.
Artiga fiela agertu zen. Fernandok zioenez, Zestoako Kontzejuaren saroi hartan erdiguneko haustarritza
- Migel Otxoa Olazabalgoaren pribilegioaren ko- falta zen, norbaitek eraman egin zuelako.
pia, 4.030 marai Kontzejuari kobratzekoa, Joan Eizagirre eskribauak sinatua.
Fielak eskea egin zion alkateari, informazioa jaso
ondoren, haustarritza berria ipin zezan eta Kontzejua- Sasiola batxilerraren pribilegioaren kopia, 2.000 ren ordenantzetan zehaztutako zigorrak ezar zitzan.
marai kobratzekoa, Joan Ramos Rigadakoa eskri- Fielak lekuko zestoar hauek aurkeztu zituen: Joan
bauak sinatua.
Igartza, Martin Ezenarro zaharra, Martin Amilibia,
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20. irudia.
Illurdangoikoa.

Pedro Egaña eta Anton Aizarna. Denek zin egin zuten Migel Aizarnari entzun zionez, Edarritzagagoeneko saegia aitortuko zutela, lekuko Grazian Ezenarro eta Es- gasti ondoko haritz bateraino iristen zen Illurdango saroia.
teban Artiga izanik.
Saroiaren erdian, alkatearen eta fielaren ondoan,
- Joan Igartzak zioenez, hamar bat urte lehenago haus- zestoar hauek zeuden: Martin Ezenarro, Joan Igartza,
tarritza saroi zirkularraren zentroan zegoen, eta ez zekien Pedro Egaña, Martin Amilibia, Anton Aizarna, Esnola desagertu zen. Saroiak 12 gorabileko erradioa zuen. teban Edarritzaga, Migel Zubeltzu, Martin Legarda,
Joan Arbestain eta Pedro Ezenarro.
- Martin Ezenarro zaharrak zioenez, 8-10 urte lehenago Illurdango saroiaren erdigunean haustarritza ikusi
Alkatearen aginduz, saroi zirkularraren zentroan
zuen. Pedro Ezenarro aitari eta Domingo Ezenarro osa- ibai-arri beltzeko haustarritza berria ipini zuten. Gero,
bari entzuna zien saroi hura 12 gorabileko erradiokoa haren ondoan, harriz eta karez egindako haustarritza
zela. Martinen ustetan, hango haustarritza harginen ba- berria (6 edo 7 arra beteko neurrikoa) ipiniko zioten.
tek eramango zuen, sukaldea edo labea egiteko.
Lekuko honako hauek izan ziren: Grazian Ezena- Martin Amilibiak esan zuenez, hark ez zuen haus- rro, Esteban Artiga eta Petri Arizti (Fernando Olatarritza ikusi. Joan Otaegi eta Joan Apategi zena alde zabal medikuaren Gallari baserriko maizterra) (ikus
hartan harri bila ibili omen ziren, Aizarnako Marina [XVI. m. (48-I) 33] agiria).
Arizmendiri labea egiteko.

1.5. Domingo Arronaren tratu eta agiriak

- Pedro Egañak esandakoaren arabera, aita Pedro
Egañak zioenez saroia 12 gorabilekoa zen. Iraeta etxekoe- 1.5.1. Domingo Arronaren obligazio-agiriak
na zen Edarritzagagoena etxearen atariraino iristen zen.
(apirila artekoak)

- Anton Aizarnak aitortu zuenez, 10 bat urte lehenago - 1548-I-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
haustarritza ikusi zuen, eta lehenago ere bai askotan. Aita aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zumaiako Martin
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21. irudia.
Aizarnazabalgo
Etxabeko Zubiaurre.

Etxezarreta, eta, bestetik, Zestoako Domingo Arrona.
Domingok Martini 2 dukat maileguz eman zizkion,
eta honek zorra hurrengo zaldun-inaute egunean ordainduko zion.

erreal izanik) eman zien, eta hauek zorra hurrengo
martxoaren amaieran ordainduko zioten, burdinak
Beduako errenterian emanda. Lehenago Domingok
Martini maileguz emandako 2 dukatak 8 kintalen zorrean sartuta zeuden.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Amilibia eskribaua, Joanes Garratza apaiza
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artiga,
eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-I) 3] Domingo Zuube eta Esteban Eztiola gaztea (ikus
agiria).
[XVI. m. (48-I) 15] agiria).
- 1548-I-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Zumaiako Domingo Egaña urtzailea eta
Domingo Arrona agertu ziren. Zestoarrak zumaiarrari
kintal bat burdina pletinaren balioa (1 kintal = 12,75
erreal izanik) maileguz eman zion, eta zumaiarrak zorra hurrengo martxoaren erdirako ordainduko zion,
burdinak Beduako errenterian emanda.

- 1548-I-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Gregorio
Elizalde eta bere fidatzaile Esteban Edarritzaga, eta,
bestetik, Domingo Arrona.

Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztiola semea, eta Arroako Joan Errementari eta
Pedro Erkisketa (ikus [XVI. m. (48-I) 9] agiria).

Domingok Gregoriori maileguz 4 kintal burdina
pletinaren balioa (1 kintal = 12,75 erreal izanik) eman
zion. Gregoriok zorra hurrengo martxoaren erdia aldera ordainduko zion, burdinak Beduako errenterian
emanda. Gregoriok beste 36 erreal ere zor zizkion
Domingori.

- 1548-I-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Domingo
Arrona, eta, bestetik, Bartolome Etxabe eta Zumaiako Martin Etxezarreta. Domingok beste biei maileguz
8 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 12,75

Gregoriok konpromisoa hartu zuen Esteban Edarritzaga fidatzailea fidantza hartatik onik ateratzeko.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Otaegi, Domingo Aisoro eta Domingo Aizpurua (ikus [XVI. m. (48-I) 31]
agiria).
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- 1548-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako Martin Ibarrola eta Martin Azkaeta, eta, bestetik, Zestoako
Domingo Arrona. Domingok beste biei maileguz 16
kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 13 erreal
izanik) eman zien, eta hauek zorra hurrengo Pazko
garizumakoan ordainduko zioten, burdinak Beduan
emanda. Martin Ibarrolak 10 kintal emango zizkion,
eta Martin Azkaetak 6 kintal.

Domingo Aranguren eta Domingo Aizpuru, eta, bestetik, Zestoako Domingo Arrona. Zestoarrak beste biei
maileguz 8 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal
= 13 erreal izanik) eman zien, eta hauek konpromisoa
hartu zuten zorra Beduako errenterian hurrengo Pazko garizumakoan burdinak emanda ordaintzeko.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: San
Joan Elgoibar, Kristobal Indo, Esteban Artiga eta
Joan Legarda (ikus [XVI. m. (48-I) 40] agiria).

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Esteban Artiga, Grazian Ezenarro eta Domingo Gorosarri (ikus [XVI. m. (48-I) 36] agiria).

- 1548-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Domingo Arrona eta Arroako
Joan Zinkunegi azaldu ziren. Domingok Joani 5 kintal
- 1548-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- burdina pletinaren balioa (1 kintal = 13 erreal izanik)
ren aurrean Domingo Arrona eta Joan Aizarnazabal maileguz eman zion, eta Joanek zorra hurrengo Pazko
agertu ziren. Domingok Joani 4 kintal burdina ple- garizumakoan ordainduko zion, Lasaoko burdinolan
tinaren balioa (1 kintal = 13 erreal izanik) maileguz egindako burdinak Beduako errenterian emanez.
eman zion, eta Joanek zorra hurrengo maiatzaren hasieran ordainduko zion, burdinak Beduan emanda.
Joan Zinkunegik hipotekatu egin zituen Edarritzagako bailaran zituen baso eta ikatzak, eta Lasaoko
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezena- burdinolan haiekin egingo zituen burdinak, Domingo
rro, Domingo Gorosarri eta Joan Fernandez Olazabal- Arronaren alde.
goa (ikus [XVI. m. (48-I) 37] agiria).
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoa- 1548-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ko Frantzisko Artiga eta Martin Ondalde, eta Arroako
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Aizarnako Joan Olaberria (ikus [XVI. m. (48-II) 4] agiria).
22. irudia.
Arroaerrekako
Azkaeta.
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- 1548-II-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnako Domingo Aizpuru eta
Domingo Aranburu (plazakoa) eta Zestoako Domingo Arrona azaldu ziren. Domingo Arronak beste biei
maileguz 8 kintal burdina pletinaren balioa dobloitan
eta errealetan eman zien (1 kintal = 13 erreal izanik),
eta bi aizarnarrek zorra hurrengo Asentzio egunean
ordainduko zioten, burdinak Beduan emanda.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Gergorio Elizalde gaztea, Esteban Eztiola gaztea, San
Joan Elgoibar eta Nikolas Lizasoeta (ikus [XVI. m.
(48-II) 27] agiria).
- 1548-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Arroako Martin Azkaeta elkartu ziren. Domingok Martini 4 kintal
burdina pletinaren balioa (1 kintal = 13 erreal izanik)
maileguz eman zion, eta Martinek zorra hurrengo
Pazko garizumakoan ordainduko zion, Beduan burdinak emanda.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Fernando Olazabal medikua, Domingo Aisoro eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-III) 3] agiria).

hurrengo Pazko garizumakotik 10 egunera ordainduko
zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, San Joan Elgoibar eta Esteban Eztiola
semea (ikus [XVI. m. (48-III) 9] agiria).
- 1548-III-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Aizarnazabalgo Martin Etxezarreta eta Zestoako Joan Pagino,
eta, bestetik, Domingo Arrona.
Domingok beste biei 4 kintal burdina pletinaren
balioa (1 kintal = 13 erreal izanik) maileguz eman
zien. Hauek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zioten, burdinak Beduako errenterian ala
Oikiako errenterian emanda.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Esteban Eztiola semea eta
San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (48-III) 11] agiria).
- 1548-IV-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Aizarnazabalgo Mateo Enbil, eta, bestetik, Zestoako Domingo Arrona. Domingok Mateori 3 kintal burdina pletinaren prezioa (1 kintal = 14,5 erreal izanik) maileguz
eman zion, eta honek zorra hurrengo ekaineko San
Joan egunean ordainduko zion, burdinak Beduako
errenterian emanda.

- 1548-III-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako
Bartolome Etxabe eta Aizarnazabalgo Martin Etxezarreta, eta, bestetik, Domingo Arrona. Domingok beste
biei maileguz 20 kintal burdina pletinaren balioa (1
kintal =13 erreal izanik) eman zien, eta hauek zorra
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Estehurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zioten, bur- ban Eztiola semea, Domingo Zuube eta Joan Arbesdinak Beduako edo Oikiako errenterian emanda.
tain (ikus [XVI. m. (48-IV) 8] agiria).
Oblgazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Esteban
Eztiola semea, San Joan Elgoibar eta Domingo Sastarrain (ikus [XVI. m. (48-III) 8] agiria).

1.5.2. Domingo Arronaren obligazio-agiriak
(abuztua-abendua bitartekoak)

- 1548-IX-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1548-III-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean hauek elkartu ziren: Zestoako Domingo
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Martin “Saustin” Arrona eta Bartolome Etxabe, eta Zumaiako Martin
Ezenarro zurgin-maisua azaldu ziren. Domingok Mar- Etxezarreta. Lehenago Domingok 20 kintal burdina
tini 2 kintal burdina pletinaren prezioa (1 kintal =13 pletina maileguz eman zizkien Martini eta Bartolomeerreal izanik) maileguz eman zion, eta Martinek zorra ri, eta hauek biak zorrari in solidum (hau da, edonork
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zor osoari) erantzun behar zioten. Zorra ordaintzen ez -exekuzioa etenda geratu zen. Epe horretan zorra
ziotelako, korrejidorearen aginduz Domingok exeku- ordaintzen ez bazioten, ondasun-exekuzioak aurrera
tatu egin zizkien ondasunak Martini eta Bartolomeri. jarraituko zuen.
Martin Etxezarretak zioenez, hark 12 kintal burMaria Joan Urbietak zin egin zuen agiriak zioena bete
dina jaso zituen, eta Bartolomek 8. Martinek onda- egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban
sun-exekuzioa eta beste obligazio-agiriak indarrean Eztiola semea, Domingo Aisoro eta Lazaro Idiakaitz.
utzita, 12 kintalen obligazio-agiria eman zion Domingori, 12 kintal burdina hurrengo Eguberreitan Beduan
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
emateko konpromisoa hartuz.
Maria Joan Urbietak aitorpena egin zuen. Lehenago
Domingo Arronak 20 kintal burdinako eta 2 kintal
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban burdinako bi zorrengatik ondasunak exekutatu egin
Eztiola semea, Lazaro Idiakaitz eta Joan Indo (ikus zizkien, eta Maria Joan exekuzioaren aurka atera
[XVI. m. (48-IX) 1] agiria).
zen. Egun hartan, ordea, eman berri zuten obligazioagiriagatik, aurka egindako urratsak bertan behera
- 1548-IX-2an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- utzi eta exekuzioaren alde azaldu zen. Zin egin zuen
ren aurrean zestoar hauek agertu ziren: batetik, Do- aitorpen-agiri hartan agindutako bete egingo zuela
mingo Arrona, eta, bestetik, Bartolome Etxabe eta (ikus [XVI. m. (48-IX) 3] agiria).
emazte Maria Joan Urbieta.
- 1548-IX-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLehenago Bartolomek eta emazteak Domingo- bauaren aurrean Domingo Arrona eta Aizarnazabalgo
ri zenbait zor egin zioten, eta Domingok ondasunak Joan Aizarnazabal bildu ziren. Bien artean izandako
exekutatu egin zizkien. Zorra guztira 27 kintal bur- tratuen kontuak egin zituzten, eta Joanek Domingori
dina pletinakoa zen. Egun hartan Bartolomek eta 4 kintal burdina pletina (1548-I-26ko obligazio-agiemazteak obligazio-agiria eman zioten Domingori, riaz egindako zorra) eta 23 libra burdina zor zizkiola
27 kintalak hurrengo Eguberrietan Beduan burdinak ikusi zuten. Joanek hurrengo Eguberrietan ordainduemanda ordaintzeko konpromisoa hartuz. Ondasun- ko zion zorra, burdinak Beduan emanda.

23. irudia. Urbieta
baserria.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola 1.5.3. Domingo Arronaren ordainagiriak,
semea, Martin Ondalde gaztea eta Joan Elizalde (ikus ahalordeak, etab.
[XVI. m. (48-IX) 4] agiria).
- 1548-I-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1548-IX-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean, Zestoako Domingo Arrona eta Zumaiabauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Zu- ko Martin Etxezarreta bildu ziren. Hilaren hasieran
maiako Beltran Mantzizidor bildu ziren. Domingok Martinek Domingori 2 dukateko zorra egin zion,
Beltrani ordainagiria eman zion, 2 kintal burdinako baina egun hartan Bartolome Etxabek eta Martin
zorra ordaindu egin ziolako. Egun hartan egindako Etxezarretak 8 kintal burdinako zorra egin zioten
eta Beltranek emandako 2 kintaleko obligazio-agiria Domingo Arronari, eta Martinen bi dukatak kintal
geratu zen indarrean.
haietan barne zeudelako, Domingok ordainagiria
eman zion Martini.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal,
Migel Lili (edo Idiakaitz) eta Esteban Eztiola semea.
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Domingo Zuube eta Esteban Artiga (ikus [XVI. m. (48-I)
Jarraian, leku berean eta lekuko berak bertan izanik, 13] agiria).
Beltran Mantzizidorrek obligazio-agiria eman zion
Domingo Arronari, 2 kintal burdina (1 kintal = 15
- 1548-II-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrierreal izanik) hurrengo Eguberrietan Beduan emateko bauaren bidez Zestoako Domingo Arronak ordainagikonpromisoa hartuz (ikus [XVI. m. (48-IX) 17] ria eman zien Getariako hauei: Joan Martinez Elkanoagiria).
koa zordunari, eta Nikolas Narbazta eta Joan Orroaga
fidatzailei.
- 1548-IX-11an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Saiazko Martin Esnal (Argoaingoa)
Lehenago Joan Martinez Elkanokoak bi obligaeta Zestoako Domingo Arrona bildu ziren. Domingo zio-agiri eman zizkion Domingori: bata Getariako
Arronaren Txiribogako burdinolaren lekutik Martinek Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren aurrean egi2,5 dukat balioko egur xehea eta lata eraman zituen, na zen, eta bestea Zestoako Domingo Amilibia eskrieta zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpro- bauaren aurrean egina. Zorra guztira 73 dukat eta 2
misoa hartu zuen.
errealekoa zen.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: EsteEgun hartan, ordea, Joan Martinezek zor osoa orban Eztiola semea, Bartolome Etxabe eta Martin daindu zion Domingo Arrona zestoarrari, eta honek
Ondalde gaztea (ikus [XVI. m. (48-IX) 20] agiria).
ordainagiria eman zion.
- 1548-XII-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
kribauaren aurrean Domingo Arrona eta Esteban Eda- Esteban Artiga eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (48rritzaga bildu ziren. Estebanek Domingori 3 kintal II) 2] agiria).
burdinaren balioa dirutan maileguz hartu zion, eta zorra 20 egun barru ordainduko zion burdinak Beduan
- 1548-II-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriemanda.
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Martin Arano
azaldu ziren. Lehenago Esteban Eztiola eskribauaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Etxega- aurrean Martinek Domingori 5 kintal burdinako zorra
rai, Domingo Zuube eta Domingo Aisoro (ikus [XVI. egin zion, eta Domingok Martini ondasunak exekuta(48-XII) 23] agiria).
tu egin zizkion.
- 38 -

(1548)

24. irudia. Getariako
udaletxeko plaza.

Gero, ordea, Martinek eta Domingo ArretxeEtxenagusiak 5 kintalak eta auzi-gastuen 28 errealak
ordaindu egin zizkioten Domingo Arronari, eta honek
guztiaren ordainagiria eman zion Martini. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Pedro Agirre, Martin Nuarbe
eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (48-II) 29] agiria).

ren haienak ziren (hiru anai-arreba zirelako), eta ezin
zizkieten exekutatu. Domingo Arronak ontzat eman
zuen Joan Zuuberen herena baino ez exekutatzea, eta
ahalordea eman zien Andres Martinez Aroztegikoa
eta Beltran Arizmendi korrejimenduko prokuradoreei.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Elgoibar,
Domingo Gorosarri eta Esteban Eztiola (ikus [XVI.
m. (48-III) 18] agiria).

- 1548-III-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Domingo Arronak Arroako Joan Oliden zenari eta ondorengoei ordainagiria eman zien.
Joan Oliden bizi zela harekin kontuak egin zituen
- 1548-VIII-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga esDomingok, eta gero Joanen emaztearekin. Domingo kribauaren aurrean Domingo Arrona eta Martin AraArronak, beraz, zor denak kobratuta zeuzkan.
no aurkeztu ziren. Bien artean ordura arte izandako
tratuen kontuak egin zituzten, eta Domingok Martini
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezena- ordainagiria eman zion.
rro, Domingo Aranguren, Joan Gorosarri eta Esteban
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-III) 14] agiria).
Lekuko Pedro Akoa, Joan Fernandez Arreitzakoa
eta Kristobal Indo izan ziren (ikus [XVI. m. (48-VIII)
- 1548-III-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 20] agiria).
bauaren aurrean Domingo Arrona aurkeztu zen. Martin Aranok eta emazte Maria Perez Potzuetakoak,
- 1548-VIII-28an, Arroan, Esteban Eztiola eskriDomingo Aizpuruk, Domingo Arangurenek eta Joan bauaren aurrean hauek elkartu ziren: Joan Perez AreiZuubek zorra ordaintzen ez ziotelako, ondasunak exe- tzagakoa eta Domingo Arrona. Arroako Joan Zinkutatu egin zizkien korrejidorearen aginduz.
kunegik Joan Perezi 35 erreal eta 24 maraiko zorra
egin ziolako, honek hari ondasunak exekutatu egin
Joan Zuuberen arreba Margarita Zuubek eta Maria zizkion. Joan Zinkunegiren zorra, ordea, Domingo
Zuubek ziotenez, Zuubeko etxe eta ondasunen bi he- Arrona fidatzaileak ordaindu zuen, eta Joan Perezek
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25. irudia. Arroako
Areitzaga.

Bi aldeek elkarrekin izandako tratuen kontuak egin
Domingori ahalordea eman zion. Horrela Domingok
zituzten, eta Domingo Arronak ordainagiria eman
zorra Joan Zinkunegiri kobratuko zion.
zien beste biei, baina biek zorretan gauza batzuk utzi
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etorrae- zizkioten: 10,5 kintal eta 11 libra burdina, eta Edatxea, Frantzisko Artiga eta Pedro Olaskoaga (ikus rritzagako burdinolatik Beduara 30 kintal burdina garraiatzea.
[XVI. m. (48-VII) 21] agiria).
- 1548-VIII-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona agertu zen. Zorra
egin ziotelako, Domingo Arronak Domingo Aizpuru
eta Domingo Aranguren preso zeuzkan herriko kartzelan. Bi presoek, dena den, eskea egin zioten Domingo Arronari hurrengo igandera arte (irailaren 2a
arte) aske utzi zitzan, horrela dirua bildu eta zorra ordain ziezaioten.

Domingo Aizpuruk eta Domingo Arangurenek Esteban Edarritzagarengandik kobratzeko zituzten 2 kintal burdinaren eskubideak Domingo Arronari eman
zizkioten, eta Domingo Arronak gehiago kobratzen
bazuen, gainerakoa erdi bana jasoko zuten bi aldeek.

Domingo Arronak esandako guztiaz gain, Zestoako Grazia izeneko andre bati beste 21,5 erreal kobratuko zizkion, Domingo Arangurenek emandako ahalDomingo Arronak ontzat hartu zuen eskea, baina, menaz.
zorra ordaindu ezean, igandean eskribauak eta
Agirian lekuko hauek izan ziren: Klemente Aisoro,
probestuak biak berriz preso hartuko zituzten.
Domingo Aisoro eta Esteban Eztiola semea.
Lekuko Bartolome Etxabe eta Grazian Ezenarro
Biharamunean, hilaren 4an, Domingo Aizpuruk
izan ziren (ikus [XVI. m. (48-VIII) 27] agiria).
eta Domingo Arangurenek ahalordea eman zieten
- 1548-IX-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Domingo Arronari eta Gipuzkoako korrejimenduko
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako prokuradore hauei: Andres Martinez Aroztegikoari,
Domingo Arrona, eta, bestetik, Aizarnako Domingo Pedro Salzedori, Pedro Fernandez Laspiurkoari, Fernan Perez Zabalegikoari eta Jeronimo Atxagari.
Aizpuru eta Domingo Aranguren.
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Domingo Aizpururi eta Domingo Arangureni Edarritzagabarreneko burdinolan burdinak ebatsi egin
zizkieten, eta ahalordea zutenak arduratuko ziren lapurrak alkate arruntarengana edo ermandade-alkatearengana eramateaz eta zigortzeaz.
Lekuko honako hauek izan ziren: Debako Joan
Leizaola, eta Zestoako Pedro Akoa, eta Joan Perez
Lilikoa (edo Idiakaizkoa) alkatea (ikus [XVI. m. (48IX) 11] agiria).
- 1548-X-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Domingo Arrona eta Altzolarats jauregiko Maria
Perez Arronakoa alarguna bildu ziren. 1547-IX-26an,
Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, Maria
Perezek Domingo Arronari 12 dukat maileguz hartu
zizkion (ikus XIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1547)
liburuko [XVI. m. (47-IX) 19] agiria).
Maria Perezek 12 dukat haiek ordaindu egin zizkion Domingori, eta honek ordainagiria eman zion.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Aisoro, Pedro
Ipintza eta Domingo Lizarrarats (Joan Lizarraratsen
semea) (ikus [XVI. m. (48-X) 20] agiria).

26. irudia. Altzolarats jauregiaren aurriak.

Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Martinez
- 1548-X-27an, Iraetan, Domingo Arronak aitorpe- Artsuagakoa, Joanes Ibañeta eta Domingo Ezenarro
na egin zuen. Pedro Arzallusek egin zion zorragatik, (ikus [XVI. m. (48-XI) 6] agiria).
ondasunak exekutatu egin zizkion, baina 2 kintal burdinako zorra eta auzi-gastuak exekutatu gabe manten- 1548-XI-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriduko zizkion hurrengo martxoaren hasiera arte.
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Martin Perez
Artzubiagakoa bildu ziren.
Lekuko Esteban Eztiola eta Grazian Arzallus izan
ziren (ikus [XVI. m. (48-X) 33] agiria).
Lehenago Domingok Zestoako Joan Paginori eta
Aizarnazabalgo Martin Etxezarretari launa kintal bur- 1548-XI-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dina pletinaren prezioa maileguz eman zien, eta Joan
bauaren aurrean Azpeitiko Joan Otxoa Urangakoa Paginok zorra ordaintzen ez zuelako, ondasunak exeeta Zestoako Domingo Arrona agertu ziren. Domin- kutatu egin zizkion Domingok. 2 kintal burdina eta
gok Joan Otxoari 55 kintal eta 20 libra burdina zor 384 maraiko auzi-gastuak zeuzkan Joan Paginok orzizkion, Francisco Castilla korrejidoreak Azkoitian daintzeke, eta korrejidorearen aginduz preso zegoen
azaroaren 5ean bidali eta jakinarazitako aginduaren kartzelan.
arabera. Domingok burdina haiek ordaindu egin zizkion Joan Otxoari, eta honek ordainagiria eman zion.
Egun hartan, ordea, Martin Perez Artzubiagakoak
Domingok Joan Otxoari egindako beste zor batzuk 2 kintal burdina eta 384 marai ordaindu egin zizkion
indarrean geratu ziren.
Domingo Arronari, eta honek hari ahalordea eta es- 41 -
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kubideak eman zizkion, zor hura gero Joan Paginori bauaren aurrean Arroako Esteban Oliden (Arbekoa)
kobra ziezaion.
eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Joan Perezek Esteban Olideni 15 kintal burdina
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Al- totxoren balioa maileguz eman zion, eta arroarrak
tzolaraskoa, Martin Gaintza eta Esteban Eztiola se- zorra hurrengo martxoaren amaierarako ordainduko
zion, burdinak Liliko burdinolan utzita.
mea (ikus [XVI. m. (48-XI) 23] agiria).

1.6. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren tratu
eta agiriak
1.6.1. Joan Perezen obligazio-agiriak (urtarrilaekaina bitartekoak)
- 1548-I-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: batetik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Joan Bengoetxea eta anaia
Domingo Bengoetxea (Oikiako Goiburukoa). Bi anaiek
Joan Perezi maileguz 24 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 14 erreal izanik) hartu zioten, eta zorra
hurrengo maiatzaren amaierarako ordainduko zioten,
burdinak Beduako ala Oikiako errenterian emanda.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Kristobal Martinez Odriakoa merioordea, Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa eta Bartolome Etxabe
(ikus [XVI. m. (48-I) 25] agiria).
- 1548-II-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
eta Arroako Joan Igarategi agertu ziren. Joan Perezek
arroarrari maileguz 8 dukat, 3 erreal eta 21 marai eman
zizkion, eta honek zorrak hurrengo iraileko San Migel
egunean ordainduko zion. Joan Igarategik beste eskribau batzuen aurrean beste zor batzuk ere egin zizkion
lehenago Joan Perezi, eta haiek ere indarrean zeuden.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: eta Joanes Garratza apaizak, eta San Joan Elgoibar eta
Pedro Akoa, Kristobal Indo eta Domingo Aisoro (ikus Jakobo Ipintza (ikus [XVI. m. (48-II) 3] agiria).
[XVI. m. (48-I) 18] agiria).
- 1548-II-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1548-I-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean Domenja Ezenarro alarguna eta Joan Pe-

27. irudia. Arroako
Olidentxiki.
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rez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan Perezek DoMaria Perezek eta Martinek hipotekatu egin zituzmenjari maileguz 4 dukat (errealetan) eta 2 dukateko ten Potzueta baserria eta Aizarnako plazako Zazpisadobloia eman zizkion, eta Domenjak zorra hurrengo gasti etxea, zor osoa ordaindu arte. Senar-emazteek zin
Eguberrietan ordainduko zion.
egin zuten obligazio-agiriak zioena bete egingo zutela.
Diru haiek Joan Ezenarro semeak hartu zituen,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope Ernataritz,
ama Domenjak aginduta; izan ere, 1538ko martxoan Joan Ezenarro eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean dobloiaren obli- m. (48-II) 24] agiria).
gazio-agiria eman zien Joan Ezenarro semeari eta
Maria Anton Indori.
- 1548-III-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta EtoDobloiaz gain, egun hartan Domenja Ezenarrok rrako maizter Joan Ameznabar (Azpeitiko Arraiokoa)
beste 4 dukat hartu zituen maileguz, eta Ezenarrogoi- elkartu ziren. Joan Ameznabarrek Joan Perezi ikatza
koa baserria bere ondasunekin hipotekatu egin zuen eta beste zenbait lan egin zion, eta haiengatik kobratuJoan Perezen alde.
takoen kontuak eginda, Etorrako maizterrak 5 dukat,
8 erreal eta 21 marai zor zizkion Joan Perezi. Zor hura
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe hurrengo Eguberrietan dirutan ordainduko zion.
apaiz lizentziatua, Domingo Arrona eta Migel Lili
(edo Idiakaitz) (ikus [XVI. m. (48-II) 5] agiria).
Gainera, egun hartan Joan Perezek beste 6 dukat, 4
erreal eta txanpon bat maileguz eman zizkion, eta zor
- 1548-II-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- hura Beroaranen Joan Perezek Kontzejuari hartutako
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Martin basoan ikatza eginda abuztuko Andre Mariaren eguArano “Motza” eta bere emazte Maria Perez Potzue- nerako ordainduko zion.
takoa, eta, bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Joan Fernandez Olazabalgoa
Joan Perezek zioenez, 1523-I-5ean Zestoako Joan eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-III) 25]
Martinez Ibañetakoa eskribauaren aurrean Lope Po- agiria).
tzuetak (Maria Perezen lehen senarrak) 6 dobloiko
zorra egin zien Joan Perezi eta honen ama Domen- 1548-VI-18an, Zestoako Lili dorretxean, Esteban
ja Lili zenari, lekuko hauek izanik: Joan Akoarretxe, Eztiola eskribauaren aurrean, bertako Joan Perez IdiaSan Joan Ibañeta eta Martin Artzubiaga. Lope Potzue- kaitz-Lilikoa eta Bekolako olagizon Joan Armendia
ta zenak diru harekin Aranburu etxekoei Aizarnako agertu ziren. Bien artean egun hartara arte elkarrekin
Sarastumeaga izeneko lurra (Potzueta gainekoa) erosi izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta Joan Arzien. Gero Lope Potzuetak eta Maria Perezek lur hura mendia zordun zela adierazi zuten. Joan Armendiak
berriz Aranburu etxekoei saldu zieten.
150 kintal burdina pletinatan (bakoitza 2 “ertz” pisukoa izanik) emango zizkion Joan Perezi hurrengo
Domenja Liliren oinordeko unibertsal Joan Perez Eguberrietan. Gainerako tratuengatik elkarri ordainasemea zenez gero, Maria Perez Potzuetakoak eta Mar- giria eman zioten.
tin Aranok obligazio-agiria eman zioten Liliko jaunari,
6 dobloi eta beste 2 dukateko zorra (egun hartan Joan
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Perezek 2 dukatak senar-emazteei maileguz eman ziz- Lope Ernataritz, Zabaleta baserrian bizi zen Joan Zukielako) bi epetan ordaintzeko konpromisoaz: erdia 6 biaurre eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (48-VI)
hilabete barru eta beste erdia beste 6 hilabete barru.
22] agiria).
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28. irudia. Etorrako
Gorostiolako txabola.

- 1548-VI-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Arroako
Larretxebeko Joan Larretxe elkartu ziren. Lehenago
Joan Larretxek Joan Perezi obligazio-agiri batzuk emanak zeuzkan, baina haiez gain egun hartan urrezko 5
koroako beste obligazio-agiri bat eman zion, zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Bernal Martinez Odriakoa merioordea, Zumaiako Pedro
Etxabe zurgina, eta Zestoako Domingo Aisoro eta Esteban Eztiola (ikus [XVI. m. (48-VI) 30] agiria).

Horrez gain Joan Larretxe urtzailea zen Liliko burdinolan, eta hango lanengatik kobratu beharrekoa jasota zeukan. Beste urtebetez burdinolan lan egiteko
konpromisoa hartu zuen, ohiko soldataren truke. Lanera huts egiten bazuen, Joan Perezi kaltea ordaindu
egin beharko zion.

- 1548-VII-20an, Liliko dorretxean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa eta Olazabalazpiko Joan Olazabal.

1.6.2. Joan Perezen obligazio-agiriak (uztailaabendua bitartekoak)

Egun hartara arte izandako kontuak egin zituzten.
Joan Perezek ikatzengatik, garraioengatik eta beste zerbitzuengatik dena ordaindu zion Joan Olazabali. OlaAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian zabalen Joan Perezi emandako eta moztutako basoen
Arzallus, Martin Artzubiaga eta San Joan Gorriaran erdia ere ordainduta zeukan Joan Perezek. Horrez gain,
(ikus [XVI. m. (48-VI) 25] agiria).
Joan Olazabalek Olazabalazpin zeuzkan era guztietako
ganaduak, Liliko jaunek Olazabalazpiko maizterrekin
- 1548-VI-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- egindako kontratuaren arabera gobernatuko ziren.
kribauaren bidez, Arroako Joan Igarategik obligazio-agiria eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari.
Hortik at, Joan Olazabalek zenbait obligazio-agiri
Lehenago emandako obligazio-agiriez gain, egun emanak zeuzkan Joan Perezi, eta haiek indarrean utziz,
hartakoa 7 dukatekoa zen, eta zor hura hurrengo San beste 20 dukat eta 20,5 maraiko zorra zeukan Joan OlaLukas egunean ordainduko zion. Gainera, arroarrak zabalek. Ondorioz, obligazio-agiria eman zion Joan Pebeste urtebetez lan egingo zuen Joan Perezen zerbi- rezi, 20 dukat eta 20,5 marai hurrengo martxoko Andre
tzura, lehengo jornalaren truke.
Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
- 44 -

(1548)

Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Lope
Lekuko honako hauek izan ziren: Fernando MenErnataritz eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa, eta Debako doza merioordea, Esteban Eztiola semea eta Esteban
Joan Fernandez Guadalupekoa (Joan Guadaluperen Artiga (ikus [XVI. m. (48-VII) 26] agiria).
semea) (ikus [XVI. m. (48-VII) 20] agiria).
- 1548-VIII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1548-VII-24an, Zestoan, Liliko Intxaustian, bauaren aurrean Lasturko Sorarte baserriko Joan GoiEsteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Joan nati maizterra eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-LiliPerez Idiakaitz-Lilikoa eta Arroako Joan Perez Arei- koa bildu ziren. Joan Goinatik Joan Perezi Irategiko
tzagakoa bildu ziren. Elkarren artean izandako tra- basoan (Otsaurte eta Otsaobieta artean) 100 karga ikatz
tuen kontuak egin zituzten, eta arroarrari 77 kintal egingo zizkion hurrengo Eguberrietarako. Horretarako
burdina totxo eta 51 libra burdinako zorra atera zi- Joan Perezek prezio osoa (6 dukat) ordaindu zion.
tzaion. Zor hura zestoarrari hurrengo Eguberrietan
ordaintzeko obligazio-agiria eman zion Joan Perez
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Areitzagakoak.
Esteban Eztiola semea, Domingo Aisoro eta Kristobal
Indo (ikus [XVI. m. (48-VIII) 28] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Esteban Eztiola semea eta Pedro Ola- 1548-IX-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriberria (ikus [XVI. m. (48-VII) 23] agiria).
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta
Arroako Joan Etxenagusia bildu ziren. Joan Perezek
- 1548-VII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola es- Joan Etxenagusiari maileguz 12 kintal burdina totxokribauaren aurrean Bekolako Joan Armendia ola- ren balioa eman zion, eta honek hari zorra Egubegizona eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa jauna azal- rrietan ordainduko zion, burdinak Liliko burdinolan
du ziren. Joan Perezek olagizonari 50 kintal bur- emanda.
dina totxoren balioa dirutan maileguz eman zion,
eta Joan Armendiak zorra hurrengo Eguberrietan
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Doordainduko zion, burdinak Liliko olatxoan (Lili- mingo Ezenarro “Arotza”, Grazian Ezenarro eta Esbean) emanda.
teban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-IX) 2] agiria).

29. irudia.
Deba parteko
Olazabalazpikoa.
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- 1548-IX-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriJoan Perezek Joan Armendiari urrezko 60 koroa
bauaren aurrean Arroako Joan Perez Areitzagakoa eta 20 dobloi (edo 40 dukat) maileguz eta interesik
eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa bildu ziren. kobratu gabe eman zizkion. Olagizonak zorra hurrenArroarrak zestoarrari 14 dukat maileguz hartu ziz- go Eguberrietan ordainduko zion.
kion, Arroako elizako gastuetarako, eta zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
semea, Grazian Arzallus eta Joan Urbieta.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Grazian Arzallus, Esteban Artiga eta Esteban Eztiola
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
(ikus [XVI. m. (48-IX) 43] agiria).
Joan Perezek Joan Armendiari ordainagiria eman
zion, lehenago egindako zorraren zati bat ordaindu
- 1548-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola Eskribaua- egin ziolako. Hain zuzen 50 kintal ken 4 libra burdina
ren bidez Gregorio Elizaldek eta bere fidatzaile Joan totxo Lilibeko olatxoan utzi zizkion olagizonak (ikus
Fernandez Olazabalgoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari [XVI. m. (48-XI) 21] agiria).
eta Antonio Lizarraratsi emandako obligazio-agiriaren
hasiera idatzi zuten (ikus [XVI. m. (48-X) 34] agiria).
- 1548-XII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Igarategi eta Zestoako
- 1548-X-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. Joan Perezbauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa, Joan ek arroarrari maileguz 7 dukat eta 26 marai eman
Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Joan Fernandez Olaza- zizkion, eta honek hurrengo Pazko garizumakoan orbalgoa azaldu ziren. Joan Fernandezek beste biei 3na dainduko zizkion.
dukat maileguz hartu zizkien, eta 6 dukateko zor hura
hurrengo garizumako lehen 15 egunetan ordaintzeko
Obligazio honetaz gain, biek adierazi zutenez,
(bakoitzari 3 dukat) obligazio-agiria eman zien.
lehenago Joan Igarategik beste obligazio-agiri batzuk
ere eman zizkion Joan Perezi.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Urbano Txiriboga, Esteban Eztiola semea eta Joanes Garratza apaiza
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Martinez
(ikus [XVI. m. (48-X) 35] agiria).
Legardakoa, Esteban Eztiola semea eta Martin Gaintza (ikus [XVI. m. (48-XII) 15] agiria).
- 1548-XI-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Arroako Joan Zugastik obligazio-agiria
- 1548-XII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrieman zion Joan Perez Idiakitz-Lilikoari. Honek hari bauaren aurrean Domingo Aizpuru eta Joan Perez
maileguz 12 dukat eman zizkion, eta Joan Zugastik Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Domingok Joan Perezorra hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean or- zi maileguz 8 kintal burdina pletinaren balioa hartu
zion, eta zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordaindainduko zion.
duko zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artisemea, Joan Akoa eta Frantzisko Artiga (ikus [XVI.
ga, Grazian Ezenarro eta Esteban Eztiola semea (ikus
m. (48-XI) 3] agiria).
[XVI. m. (48-XII) 17] agiria).
- 1548-XI-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1548-XII-30ean, Zestoan, Liliko erroten ondoan,
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Bekolako Joan Ar- Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa eta Arroako Joan Zugasti aurkeztu
mendia olagizona.
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30. irudia. Lili jauregia.

ziren. Joan Perezek arroarrari zaldi gaztainkara iluna bere zela eta uhalekin saldu zion 8 dukatean. Joan
Zugastik, zaldia ikertu eta probatu ondoren, ontzat
eman zuen salerosketa, eta Joan Perezi obligazio-agiria eman zion 8 dukatak hurrengo ekaineko San Joan
egunean ordaintzeko konpromisoaz.
Lekuko Zestoako Joan Ezenarro eta Pedro Olaskoaga, eta Azkoitiko Joan Berastegi izan ziren (ikus
[XVI. m. (48-XII) 22] agiria).

Joan Olazabal eta Elgoibarko Lope Nafarmendi, eta,
bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna).
Liliko etxearen aurrean itxiturak eta hormak egiten ari
ziren Joan eta Lope, aurreko urteko azaroan egindako
kontratuaren arabera. Egun hartan Joan Perezek 10
dukat eman zizkien egiten ari ziren lanagatik, eta bi
harginek ordainagiria eman zioten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artiga,
Esteban Eztiola semea eta Domingo Gorosarri (ikus
[XVI. m. (48-II) 11] agiria).

1.6.3. Joan Perezen ordainagiriak
- 1548-III-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1548-I-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Doaurrean Klemente Aisoro apaiza eta Joan Perez Idia- mingo Urbieta apaiza bildu ziren. Domingo Santa
kaitz-Lilikoa aurkeztu ziren. Aurreko urtean Klemen- Engraziako ermitako kapilau zen eta bertan bizi zen.
te Aisorok Zestoako elizan, Lili etxekoen kaperan,
kapilau-lanak eta beste zenbait zerbitzu egin zituen.
Joan Perezek dukata eman zion Domingori, ermiOndorioz, Joan Perezek 10 dukat ordaindu zizkion tako zurezko hesia egiteko, emazte zenak bere testaapaizari.
mentuan halaxe agindu zuelako.
Lekuko honako hauek izan ziren: Fernando Mendoza merioordea, Grazian Ezenarro eta Joan Potzueta
(ikus [XVI. m. (48-I) 5] agiria).

Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: San
Joan Idiakaitz batxilerra, Esteban Eztiola (semea) eta
Gregorio Elizalde (ikus [XVI. m. (48-III) 20] agiria).

- 1548-II-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako

- 1548-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Joan
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31. irudia. Elgoibarko
frontoia.

Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Elgoibarko Lope
- 1548-VIII-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriNafarmendi eta Zestoako Joan Olazabal harginak.
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Marina Artiga (Joan Arretxeren emaztea) azaldu ziren.
Bi harginek lehendik kontratua egin zuten Joan Marinak Joan Perezi 1534-V-30ean 40 dukateko obliPerezekin Liliko Intxaustian harrizko hesiak eraiki zi- gazio-agiria eman zion. Geroztik zor haren 20 dukat
tzaten. Egindako lanagatik lehenago zenbait diru ko- Marinak Esteban Eztiola eskribauaren bidez ordaindu
puru kobratuta zeukaten harginek, baina orduan bes- zizkion Joan Perezi, eta azken 20 dukatak egun hartan.
te 6 dukat eman zizkien Joan Perezek, eta harginek
haien ordainagiria eman zioten.
Ondorioz, Joan Perezek Marinari ordainagiria
eman zion, lekuko zestoar hauek izanik: Klemente
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Esteban Aisoro apaiza, Grazian Ezenarro eta Martin ArtazuEztiola semea, Grazian Ezenarro eta Esteban Artiga biaga (ikus [XVI. m. (48-VIII) 5] agiria).
(ikus [XVI. m. (48-III) 24] agiria).
- 1548-X-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1548-V-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean Kristobal Artzubiaga eskribaua eta Joan
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu ziren. 1537-IV-7an DoOlazabal eta Elgoibarko Lope Nafarmendi harginak, mingo Zabalak egindako zorragatik 34 dukat zor zizeta, bestetik, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa. Lehena- kion Kristobalek Joan Perezi, eta egun hartan ordaingo, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bi harginek du egin zizkion urrezko koroak eta errealak emanda.
obligazio-agiria eman zioten Joan Perezi, Liliko In- Hortik at Kristobalek Joan Perezi bidalitako 3,5 kana
oihal nabar ere ordainduta geratu ziren.
txaustian harri eta karezko itxiturak egin zitzaten.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: FranIntxaustian egindako lanagatik, Joan Perezek, lehengo
ordainketez gain, egun hartan beste 6 dukat eman zizkien, tzisko Artiga, Martin Indo eta Esteban Eztiola semea.
eta harginek ordainagiria eman zioten. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Blas Amilibia, Domingo Gorosarri eta
Ondoren, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak bere
Esteban Artiga (ikus [XVI. m. (48-V) 9] agiria).
txosten batek zioena Graziana Zabalari esan eta idatzi
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zuen eskribauak. Domingo Zabalak bere testamentuan
Bestalde, Joan Perezi ordura arte ez zioten korreaitortu zuenez, 28 dukat baino gehiago zor zizkion, jidorearen aurrean zegoen auziaren berri eman.
lehentxeago aipatutako 34 dukatez gain (ikus [XVI. Erantzun hau eman zion Liliko jaunak Lasturko Leizaom. (48-X) 7] agiria).
lakoari, lekuko zestoar hauek izanik: Blas Artazubiaga
eskribaua, Martin Indo porbestuordea eta Grazian
Ezenarro (ikus [XVI. m. (48-VIII) 24] agiria).
1.6.4. Joan Lopez Leizaolakoak Joan Perezi
Debako herri-basoez egindako errekerimendua
- 1548-IX-16an, Zestoako Liliko hariztian, Este- 1548-VIII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ban Eztiola eskribauaren bidez Joan Perez Idiakaitzbauaren aurrean Lasturko Leizaola burdinolako Joan -Lilikoak erantzuna eman zion Debako Joan Lopez
Lopez Leizaolakoa jabea azaldu zen. Joan Lopez, gai- Leizaolakoak berriz ere egin zion errekerimenduari.
nera, Deba parteko Plazaola, Arroakola eta Narruondoko burdinolen jabeen ordezkaria zen.
Joan Zigaranek egindako kontratuan Debako Kontzejuak behartu egin zuen Debako burdinolen eskuJoan Lopezek, hain zuzen, Liliko eta Lasturko bideak zaintzera, eta auzitara jotzeko arrazoirik ez
Goikoleako burdinolen jabeei, hauek ere Deba parte- zegoen.
koak zirelako, errekerimendua egin zien (ikus [XVI.
m. (48-VIII) 24] agiria). Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin
jakinarazi zionez, haien arbasoek 83 urte lehenago Gabiria, Grazian Arzallus eta Joango Ezenarro.
(1465-XI-11n, Debako elizan) Debako Kontzejuarekin
tratua egin zuten herri-basoen ustiaketaz, eta aipatutako
- 1548-X-2an, Liliko Intxaurdian, Joan Perez Idiasei burdinolek zenbait eskubide zuten eta zenbait kaitz-Lilikoaren eskariz Esteban Eztiolak haren eranbaldintza bete behar ziren (ikus I ZESTOA MENDETAN tzuna jakinarazi zion Joan Lopez Leizaolakoari.
ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte) liburuko
[XV. m. 28] agiria).
Lekuko Debako Joan Perez Arriolakoa eskribaua
eta Andres Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa) izan ziren
Hiru urte eta erdi lehenago Joan Zigaranek Deba- (ikus [XVI. m. (48-IX) 26] agiria).
ko Kontzejuari basoak erosi zizkion, baina ez zituen
Debako 6 burdinolek zituzten eskubideak errespetatu. 1.6.5. Joan Perezen ahalorde, erosketa eta
Horregatik Joan Lopez Leizaolakoak dei egin zion kontratuak
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari (Debako partean burdinola zuelako), Joan Zigaranen aurka korrejidorearen - 1548-I-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean zuten auzira aurkez zedin.
bidez Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zien
honako zestoar hauei: Joan Perez Lilikoa eta Andres Lili
Egun berean, Zestoan, Joan Lopezen errekerimen- (edo Idiakaitz) semeei, Jakobo Ipintzari, San Joan Idiadua Joan Perezi irakurri zion. Joan Perezek agiriaren kaitz batxilerrari eta Martin Esteban Makatzagari.
kopia eskatu zuen, lekuko hauek izanik: Domingo
Arrona, Domingo Gabiria eta Joaniko Elizalde.
Errege-pribilegioz Domenja Lili ama zenak eskubidea zuen Burgosko hiriko alkabaletatik urtero
- 1548-VIII-30ean Joan Perezek Joan Lopezi eran- 60.000 marai kobratzeko, eta eskubide hura dohaintzuna eman zion. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak zioe- tzaz eman zion Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semeari.
nez, Joan Zigaranek Debako Kontzejuarekin egindako tratuan bere burua behartu egin zuen aspaldi arbaAhalordea zutenek Burgosko Pedro Curiel jaunasoek egin zuten akordioko baldintzak betetzera.
ri 1546. urteari zegozkion 60.000 maraiak kobratuko
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serriaren jabe Domingo Amas errementaria eta Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa.
Joan Perezek eta Domingok kontratua egin zuten,
Domingok Liliko olatxoan burdina lodia mehetzen
eta ofizial errementari gisa lan egin zezan. Lanean
egun hartan hasi eta 1549ko ekaineko San Joan egunera arte jarraituko zuen.
Domingok egunez edota gauez lan egingo zuen,
ohi zen bezala, ura izanik eta denborarik galdu gabe.
Joan Perez nagusiak lan egindako egun bakoitzagatik
jan-edanak eta 20 marai emango zizkion.
Joan Perezek Domingori 6 dukat aurreratu zizkion,
gero egingo zuen lanagatik. Domingo Amasek lanera
huts egiten bazuen, Joan Perezek beste ofizial bat ipini ahal izango zuen Domingoren kontura, eta honek
kalte guztia ordaindu beharko zion.
Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Joan Berastegi, Domingo Aisoro eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (48-III) 15] agiria).
- 1548-VI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Blas
zizkioten. Edozein zordun auzitara eramateko ahal- Artazubiaga eskribaua aurkeztu ziren. Blasek Joan
Perezi Zestoako hiribilduan (eliza aurrean) zeukan
mena zuten.
orubea saldu zion. Blasek lehenago Esteban Aisoro
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arano, bikario zenari erosia zen.
Grazian Etorraetxea eta Grazian Ezenarro.
Saldutako orubeak mugakide hauek zituen: Isabel
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, Iraetaren etxea; Grazia Iraetaren eta alaba Maria Iraebeste ahalorde bat eman zien Joan Perez Idiakaitz- taren etxea; atzean etxe-bitartea; eta aurrean kalea.
Lilikoak bere bi semeei eta lehen aipatutako beste hiru Orubeak eskubidea zuen aipatutako etxe mugakideen
zestoarrei. Burgosko hirian Joan Ortega Curielgoaren hormen gainean.
ondorengoei 26.667 marai kobratuko zizkieten, 1544.
Joan Perezek orubearen prezio osoa orduantxe orurteari zegozkien 60.000 maraietatik haiek jaso gabe
zituztelako. Kobrantzan izandako 3.000 maraiko gas daindu zion Blasi, hau da, enperadorearen markako
tuak deskontatu egingo zituzten (ikus [XVI. m. (48-I) urrezko 40 koroa. Saldutako orubearen saneamenduaz Blas Artazubiaga arduratuko zen.
11] agiria).
32. irudia. Burgosko katedrala.

Salmenta-agirian lekuko hauek izan ziren: Arroa- 1548-III-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: Aizarnatea ba- ko Joan Martinez Usarragakoa, eta Zestoako Antonio
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Lizarrarats bikarioa, Pedro Akoa, Joan Olazabal eta
Esteban Eztiola semea.
Jarraian, Blas Artazubiagak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eskutik hartu eta orubera sartu zuen.
Joan Perezek sastakaiz horman gurutze-formako lerroak markatu zituen, jabea zela adieraziz (ikus
[XVI. m. (48-VI) 2] agiria).
- 1548-VII-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Zestoako Joan
Olazabal eta Elgoibarko Lope Nafarmendi.
Joan Perezentzat beste biak Lili ondoan harrizko
itxiturak eraikitzen ari ziren, eta horma haietarako,
hilabeteko epean, 500 anega kare ekarriko zituzten.
Karea egin eta garraiatuta utziko zuten, eta horretarako egun hartan Joan Perezek anegako 11 txanpon
ordaindu zizkien.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
Joan Olazabal eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
m. (48-VII) 21] agiria).

33. irudia. Azpeitiko eliza.

Kontuan hartzekoa da Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak urte hartan ez zuela Siziliara burdinak itsasontziz bidaltzeko bidaiarik antolatu; ez eta Valladolidko
Medina del Campo edo inguruetarako ferietara ere,
truke-letrak kobratzeko.

Orduan Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoak
(Martin Goidirekin beste tratu batzuk ere bazituelarik) 5,5 dukateko zorra 2 urteko epean ordaintzeko
obligazio-agiria eman zien bikarioari eta Domingo
Lizarraratsi.

1.7. Antonio Lizarrarats bikarioaren eta
Domingo Lizarraratsen tratu eta agiriak

Lekukoetako bi Pedro Arretxe apaiz lizentziatua
eta Kristobal Olaskoaga izan ziren (ikus [XVI. m.
(48-I) 8] agiria).

1.7.1. Antonio Lizarraratsen eta Domingo
Lizarrarats anaiaren obligazio-agiriak

- 1548-V-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Antonio
- 1548-I-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Aizarnako Dominaurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Joan Ibañez go Aranburu (Potzuetakoa) eta emazte Maria AranbuZubiaurrekoa azaldu ziren. Azpeitiko Martin Goidik ru. Antoniok senar-emazteei 6 dukat maileguz eman
Antoniori eta anaia Domingo Lizarraratsi 5,5 dukate- zizkien, eta hauek zorra hiru urte barru ordainduko
ko zorra egin zien, eta ordaintzen ez zielako, ondasu- zioten. Maria Aranburuk zin egin zuen obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela.
nak exekutatu eta preso eduki zuten.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Grazian
semea, Blas Amilibia eta Domingo Garratza (ikus Ezenarro, Nikolas Lizasoeta eta Martin Zuube (ikus
[XVI. m. (48-V) 7] agiria).
[XVI. m. (48-I) 34] agiria).
- 1548-IX-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Domingo Aranburu eta
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa elkartu ziren.
Antoniok Domingori zezenko batean zuen partea 3,5
dukatean saldu zion, eta Domingok zorra hurrengo
San Migel egunetik urtebetera ordainduko zion.

- 1548-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Martin
Ondalde eta bere seme Joan Ondalde, eta, bestetik,
Antonio Lizarrarats bikarioa. Bikarioak Martini mastatxoak egiteko haritzak erosi zizkion, eta gero, bikarioaren baimenaz, Joan Ondalde semeak haritz haiek
saldu egin zituen. Haritz haien prezioa (12 dukatekoa)
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza Joan Ondaldek bikarioari eman zion, eta honek hari
apaiza, Joan Olazabal eta Kristobal Indo (ikus [XVI. ordainagiria.
m. (48-IX) 38] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilibia eskribaua, Joan Fernandez Olazabalgoa eta Do1.7.2. Antonio Lizarraratsen eta anaiaren
mingo Gorosarri (ikus [XVI. m. (48-I) 35] agiria).
ordainagiriak (urtarrila-maiatza bitartekoak)
- 1548-II-19an, Zestoako Lizarraratsen, Esteban
- 1548-I-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Aizarnako Domin- Eztiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batego Aranburu (Potzuetakoa) eta Maria Aranburu emaz- tik, Elgoibarko auzotar izan eta Debako auzotar zen
tea, eta, bestetik, Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa. Asentzio Altzola, eta, bestetik, Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa (Sevillan bizi zen Domingo LizaSenar-emazteek 6 egun lehenago Aizarnako Ibarran rrarats anaiaren izenean).
lursaila saldu zioten bikarioari, eta salmenta-agiriaren
Lehenago, 1542-III-24an, Sevillan, Domingo Liarabera, 600 erreal ordaindu zizkien Antonio Lizarraratsek. Horren ondoren senar-emazteek Maria Perez Po- zarraratsek ahalordea eman zien Zestoako Antonio
tzuetakoak (Domingo Aranbururen arrebak) eta honen anaiari, Blas Artazubiagari eta Pedro Altzolaratsi hasenarrak egin zituzten zorrak ordaintzeko bikarioari ren zorrak kobra zitzaten, lekuko Joan Bautista Hurtado eta Francisco Bravo izanik.
600 errealak eman zizkioten, gordeta eduki zitzan.
Maria Perezek eta Martin Arano senarrak Aizarnako elizari 1547. urteko hasikinengatik 18 dukat ken
erreala zor zizkioten, Fernando Olazabal medikuari 8
dukat, eta 16 erreal Blas Amilibiari.

Bestalde, 1541-IV-2an, Asentzio Altzolak obligazio-agiria eman zion Domingo Lizarraratsi, 142.508
maraiko zorra ordaintzeko konpromisoaz. Geroztik
Asentziok Domingori zor haren zati bat (200 dukatekoa) ordaindu zion; epeka ordaindu ere.

Guztien oniritziaz Antonio Lizarraratsek zor haiek
Lehenbizi Grazian Etorraetxearen eskutik 100 duguztiak ordaindu egin zituen, eta 600 errealeko kopurua
osatzeko falta zena bikarioak Domingo Aranbururi eta kat ordaindu zizkion; Joan Fernandez Olazabalgoaren
emazteari ordaindu zien. Ondorioz, Domingo Aranbu- bidez 50 dukat; Asentzio Altzolak berak 9 dukat; eta
Joan de Poza zenak 41 dukat.
ruk eta emazteak ordainagiria eman zioten bikarioari.
Maria Aranburuk, emakume ezkondua zelako, zin
egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela. Lekuko

Aipatutako obligazio-agiriak indarrean jarraituko
zuen, Asentziok zor osoa ordaindu arte.
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200 dukaten ordainagirian lekuko honako zestoar
hauek izan ziren: Kristobal Artzubiaga, Domingo Urbieta apaiza eta Pedro Altzolarats (ikus [XVI. m. (48II) 23] agiria).
- 1548-V-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta seme Joan Etxenagusia, eta Antonio Lizarrarats bikarioa bildu ziren. Lehenago Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean obligazio-agiria eman zioten
bikarioari aita-semeek, harentzat karea egiteko konpromisoa hartuz.
Egindako kareagatik lehenago Domingok eta
Joanek 24 dukat kobraturik zituzten, eta egun hartan Antonio bikarioak beste 26 dukat ordaindu zizkien.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Pedro Arretxe lizentziatua, Frantzisko Artiga eta
Sebastian Lizarrarats (ikus [XVI. m. (48-V) 11]
agiria).
- 1548-V-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta
Arroako Joan Ermua (Arroakolako olagizona) aurkeztu ziren. Antonio Lizarraratsek Sevillan bankari
zen anaia Domingo Lizarraratsen ahalordea zuen, Sevillan 1542-III-24an egina. Gainera, Sevillan bizi zen
Domingo bankaria, aita Domingo Lizarrarats zenaren
oinordeko unibertsala zen.

34. irudia. Arretxe eta Arretxeko portalea.

1.7.3. Antonio Lizarraratsen eta anaiaren
ordainagiriak (ekaina-azaroa bitartekoak)

- 1548-VII-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean San Joan Amilibia hargina eta Antonio
Lizarrarats bikarioa azaldu ziren. San Joanek bikarioaJoan Ermuak Domingo Lizarrarats aita zenari 30 ri mila anega kare egin zizkion, bikarioak Aizarnako
kintal burdina pletinatan zor zizkion, eta Antoniori Ibarran etxea eraiki nahi zuelako. 6,5 marai ordaindu
ordaindu zizkion bi epetan: lehenbizi 6 kintal Mar- zituen anegako Antonio Lizarraratsek (guztira 6.500
tin Kortazar zenaren bidez, eta 24 kintal Joan Ermuak marai), eta harginak ordainagiria eman zion.
emanda. Antoniok kopuru hartatik 57 libra burdina
barkatu egin zizkion Joani.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Andikano eta Gaspar Arreitza, eta Gerrikaizko Pedro Otxoa
Bi aldeen arteko gainerako tratuen kontuak ere Olabidekoa? (ikus [XVI. m. (48-VII) 10] agiria).
egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman zioten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola se- 1548-VIII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauamea, Domingo Amilibia eskribaua eta Martin Azkue ren aurrean, Domingo Urbieta apaiza eta Antonio Liza(ikus [XVI. m. (48-V) 12] agiria).
rrarats bikarioa agertu ziren. Antonio bikarioa bere aita
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Domingo Lizarrarats zenaren eta honen seme eta oinordeko unibertsal Domingo Lizarraratsen ordezkari zen.
Antonioren anaia Domingo Lizarrarats bankaria zen Sevillan. Domingo Urbietak tratuak izan zituen Domingo
Lizarrarats aita zenarekin, eta gero semeekin. Domingo
aitak lurrak eta basoak erosi zizkion Urbietako nagusi
Bartolome Etxaberi Aizarnazabalgo Etxabebekoan.

merkatari zestoarrari emandako ahalordea erakutsi
zuen. Domingo Lizarraratsi egindako zorrak eta haren ondasunak kudeatzeko ahalmena zuten ahalordea
emandako hirurek.

Ahalordea Sevillan, Gradas izeneko kalean,
1542-III-24an Luis Aiora eskribauaren bidez egina
zen. Joan Bautista Hurtado eta Francisco Bravo eskriGeroztik Domingo Urbietak tratuak izan zituen An- bauak izan ziren lekuko.
tonio bikarioarekin eta Domingo Lizarrarats anaiarekin,
eta bi anaiei 54 dukateko zorra azaldu zitzaien, kontuak
Pedro Akoa 1545. urtean Siziliarako bidaian maieginda. Bikarioak Domingo Urbietari hantxe ordaindu ruek preso hartu zuten, eta Domingo Lizarraratsek
zion zorra urrezko koroatan eta errealetan. Ordainagiria (Antonio bikarioaren Sevillako anaiak) 104 koroa eta
eman zion Domingo Urbietak Antonio Lizarraratsi.
17 dukat ordaindu zituen Domingo Igurrolaren, genoar baten eta beste arrotz baten bidez Siziliako PaLekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza, Joan lermo hirian. Horrela askatu zuten Pedro Akoa, eta
Fernandez Olazabalgoa eta Grazian Ezenarro (ikus geroztik Pedrok Antonio bikarioari zenbait ordainketa egin zion. Egun hartan osatu zituen aipaturiko 104
[XVI. m. (48-VIII) 7] agiria).
koroa eta 17 dukatak.
- 1548-VIII-22an, Zestoako Lizarraratsen, Blas
Antonio bikarioak ordainagiria eman zion
Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Akoa eta
Antonio Lizarrarats bikarioa agertu ziren. Antonio Pedrori, lekuko zestoar hauek izanik: Pedro Arretxe
Lizarrarats Sevillan bizi zen bere anaia Domingo Li- lizentziatua, Joan Olazabal eta Txomin Lizarrarats
(ikus [XVI. m. (48-VIII) 18] agiria).
zarrarats bankariaren ordezkari zen.
- 1548-IX-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriHorretarako Antoniok Domingo anaiak berari,
Blas Artazubiaga eskribauari eta Pedro Altzolarats bauaren aurrean Urrutikoetxeko maizter Joan Bikendi

35. irudia. Akoako
Armoka ermita.
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eta Antonio Lizarrarats bikarioa (anaia Domingo Lizarraratsen izenean) agertu ziren. Urrutikoetxe baserriko errentamenduari eta beste zenbait gauzari buruzko kontuak egin zituzten. Antonio bikarioak 16 erreal
ordaindu zizkion maizterrari, eta Joan libre geratu zen
baserria utzita nahi zuen lekura joateko.

lean saldu zizkion Antonio bikarioari. Honek 3 urteko
epea zeukan haritzak bota eta ateratzeko. Bitartean
zutik mantenduko ziren adarrik ere kendu gabe.

Haritz haietatik ateratako zura eta lata Antoniorentzat
izango ziren, eta su-egurra eta ezpalak Pedrorentzat. Lekuko hauek izan ziren: Domingo Gorosarri, Joan Akoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Arti- eta Pedro Egaña (ikus [XVI. m. (48-I) 6] agiria).
ga, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Klemente Aisoro
(ikus [XVI. m. (48-IX) 32] agiria).
- 1548-I-19an, Aizarnako plazan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek elkartu ziren:
- 1548-X-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- batetik, Domingo Aranburu (Potzuetakoa) eta Maria
bauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Ga- Aranburu emaztea, eta, bestetik, Zestoako Antonio
briel Artzubiaga aurkeztu ziren. Gabriel bere emazte Lizarrarats betiko bikarioa.
Maria Joanez Lizarraraskoarekin ezkondu zenean,
honen anaia Antonio bikarioak ezkontza-kontratuan
Senar-emazteek Antoniori Aizarnako Ibarran so20 dukat agindu zizkion Sevillarantz abiatzen zenera- roa saldu zioten. Soroak 200 sagarrondoko azalera
ko. Egun hartan ordaindu zizkion Antoniok 20 dukat zuen, eta bi aldeek eskatuta, Arroako Domingo Arrehaiek, eta Gabrielek ordainagiria eman zien Antoniori txe-Etxenagusiak, Zestoako Domingo Ezenarrok eta
eta Sevillan bizi zen anaia Domingo Lizarraratsi.
Zarauzko Pedro Olarriak neurtu zuten.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joanes
Saldutako soroak mugakide hauek zituen: AizarGarratza, Martin Perez Artzubiagakoa eta Grazian nako plaza aldera Iribarreneko lurrak; Lizasoeta alEtorraetxea (ikus [XVI. m. (48-X) 19] agiria).
dera Askatsua etxearen lurrak; Altzolarats aldera Aizarnatik Urbietako bidea; eta Gazteluaitzaga aldera
- 1548-XI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- herri-lurrak.
bauaren aurrean Arroako Joan Martinez Baltzolakoa
eta Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa azaldu ziSoroak sagarrondo-azalera bakoitza 10 besoko
ren. Biek egun hartara arte elkarrekin izandako harre- neurrikoa zuen, eta Gaztelako 3na erreal ordaindu ziman eta tratu guztien kontuak egin eta garbitu zituz- tuen Antonio bikarioak (guztira 600 erreal).
ten. Ondorioz, elkarri ordainagiria eman zioten.
Domingo Aranburuk eta emazteak bere gain hartu
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola zuten saldutako eta kobratutako soroaren saneamensemea, Domingo Aisoro eta Joan Indo (ikus [XVI. m. dua, eta berme gisa hainbat legeri uko egin zioten.
(48-XI) 13] agiria).
Gainera, soroagatik bikarioari erreklamaziorik egiten
bazioten, senar-emazteek 600 errealeko isuna ordain1.7.4. Antonio Lizarraratsen eta anaiaren
duko zuten.
salerosketa eta kontratuak
Hain zuzen, saltzaileek fidatzailetzat Aizarnako
- 1548-I-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Domingo Aizpuru eta Domingo Aranguren (plazaren aurrean, Aizarnako Pedro Iribarrena eta Zestoako koa) aurkeztu zituzten, eta ondoren laurek zin egin
Antonio Lizarrarats bikarioa elkartu ziren. Pedrok Iri- zuten salerosketa-agiriak zioena bete egingo zutela.
barrena ondoan zeuzkan 5 haritz (Pedro Egañak eta Bi saltzaileek zinean ziotenez, saldutako soroa haiena
Martin Ezenarrok markatu eta balioetsiak) 35 errea- zen eta loturarik ez zeukan.
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36. irudia. Aizarnako
Aranburu.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Arretxe adina pisatuko zuten (1 kintal = 4 anega kare). Ez zuapaiz lizentziatua, Joan Otxoa Artazubiagakoa ten karobietan eguzkiak jotako harririk erabiliko, lurAizarnako erretorea, Domingo Urbieta apaiza eta pean egondako harria baizik.
Martin Zuube (Joan Zuube “Arotzarte”ren semea).
Domingo Lizarraratsek (edo Antonio anaiak) 7 marai
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, ordainduko zizkien egindako anega kare bakoitza. GaiDomingo Aranburuk eta emazte Maria Aranburuk nera aita-semeek Getariako Igarategiko errotaren presaAntonio Lizarrarats Ibarrako sorora sartu zuten, es- raino garraiatuko zuten egindako karea. Garraiaturiko
kutik helduta. Han Antonio bikarioak aitzurkadak jo anega bakoitzagatik 4 marai ordainduko zizkien Antoniok. Karea egiten eta garraiatzen zeuden arriskuak Joan
zituen eta bertako jabe zela adierazi zuen.
Etxenagusiak eta aitak bere gain hartu zituzten.
Ondoren senar-emazteek konpromisoa hartu zuten,
Hurrengo ekainaren amaierarako kare guztiak garraiaDomingo Aizpuru eta Domingo Aranguren fidantza
hartatik onik ateratzeko. Maria Aranburuk, emakume tuta edukiko zituzten. Horretarako Antonio Lizarraratsek
ezkondua zelako, zin egin zuen agiriak zioena bete egun hartan 24 dukat aurreratu zizkien aita-semeei. Prezio osoaren gainerakoa Antoniok epeka ordainduko zien:
egingo zuela (ikus [XVI. m. (48-I) 21] agiria).
80 dukat hurrengo Pazko garizumakoan, beste 40 dukat
- 1548-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- karobietan kare guztia egindakoan, eta gainerakoa kare
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Arroako guztia esandako lekuraino garraiatutakoan.
Joan Etxenagusia eta bere aita eta fidatzaile Domingo
Joan Etxenagusiak eta Domingo aitak karea esanArretxe-Etxenagusia, eta, bestetik, Zestoako Antonio
Lizarrarats bikarioa, Sevillan bizi zen Domingo Liza- dako epeetan egiten ez bazuten, Antonio bikarioak
beste norbaiti agindu ahal izango zion kareak Joanen
rrarats anaiaren izenean.
kontura egin eta garraia zitzan.
Joan eta Domingo aita-semeek Zestoan, Domingo
Antonio Lizarraratsek ahalordea eman zien IruñeLizarraratsentzat 4.500 anega kare egingo zituzten. 4
anega karek Beduako neurriko kintal burdina batek ko apezpikuari, bertako ofizialei eta Migel Lakabe eta
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37. irudia. Lizarrarats.

Joan Berrobi prokuradoreei, kontratu hura betearaz Gabriel Malvaseda, Rodrigo Bazo, Pedro Molinedo
ziezaioten.
eta Hernan de la Fuente.
Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Joan
Sorazu bikarioa, eta Zestoako Joanes Garratza apaiza
eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-II) 13]
agiria).
1.7.5. Sevillako Kontzejuak Domingo Lizarraratsi
bankua edukitzeko emandako baimena

2.000 dukat eskainitako beste batzuk hauek ziren:
Alonso Hernandez, Joan Padilla zinegotzia, Jacome
Boti, Alonso Lorca, Melchor Carrion, Alonso Nuñez
de Badajoz, Diego Martinez, Nicolas Aranburu, Joan
Jerez, Joan Galbarro, Antonio Isaa?, Pedro Gutierrez de Segura, Hernan Nuñez (Francisco Nuñezen
semea), Rodrigo Illescas, Joan Martinez Almojarife,
Gaspar Torres, Garcia Contreras eta Rodrigo Cantillana zinegotzia.

- 1548-XII-19an, Sevillan, bertako Kontzeju eta kabildoak 4 urterako baimena eman zion Domingo Li1.000 dukateko fidantza eskaini zutenak hauek zizarrarats zestoarrari Sevillan banku publikoa eduki
zezan. 1552. urtearen amaieran amaituko zitzaion ren: Gonzalo Mostrenco eta Gaspar Jorge. 10.000 dubaimena. Agiria Pedro Pinedaren ordezko Francisco kat Joan Varela de Salamancak eskaini zituen. 4.000
dukat eskainitakoak hauek ziren: Joan Nuñez Alvarade la Barrera eskribauak idatzi zuen.
zado, Rodrigo Alvarez de Arce, Joan Urrutia, FrancisDomingo Lizarraratsek fidatzaileak aurkeztu co San Lucar eta Jeronimo Catano de Anzelin. Alonso
zituen, bakoitzak zenbat dukateko bermea eskaintzen Ruiz zinegotziak 3.000 dukat eskaini zituen.
zuen adieraziz. Gehienek 2.000 dukateko fidantza
Eskainitako fidantzak guztira 105.000 dukatekoak
eskaini zuten. Hauek ziren fidatzaileak: Alonso Martin
de Robles, Diego Padilla, Alonso Aleman, Gonzalo ziren. Fidantzak, ordea jaso gabe zeuden, eta hiriko
Ruiz de Guelva, Luis Prado zienegotzia, Lucas de Gradas kalean Diego Sanchez pregoilariak guztiaren
Castro, Bartolome Jerez zaharra, Bartolome Jerez berri eman zuen. Alvar Garcia eta Francisco Escobar
gaztea, Antonio Bergara, Hernan Nuñez de Toledo, eskribauak lekuko izan ziren (ikus [XVI. m. (48-XII)
Melchor Vazquez Alarcon, Joan Ruiz Martinez, 10] agiria).
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1.7.6. Antonio Lizarraratsen eta anaiaren errentakontratuak, etab.

Lizarrarats bikarioa, bere anaia Domingo Lizarraratsen izenean, eta, bestetik, Aizarnako Domingo Legarda maizterra.

- 1548-III-20an, Zestoako Lizarrarats etxean, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats
bikarioa azaldu zen. Lizarrarats etxetik Maria Joanez
Lizarraraskoa arreba (Gabriel Artzubiagaren emaztea)
joana zen, eta Antoniok arrebak utzitako ohe-jantzi eta
tresneriaren inbentarioa egin zuen.

Antoniok Domingo maizterrari Aizarnako Urrutikoetxea baserria 6 urterako errentan eman zion. Errenta aldia
hurrengo Domu Santu egunean hasiko zen. Errenta gisa
maizterrak bikario edo nagusiari urtero jasotako zereal
guztien laurdena emango zion; ale-mota bakoitza heltzen
zenean eman ere.

Baserrian maizterrak ganadua erdi bana haziko zuen.
Inbentarioa egitean bertan ziren emakume hauek: Ana
Lasao, Maria Martinez Baltzolakoa, Maria Perez Aiakoa, Galdutako ganaduaren seinalea erakutsi beharko zion, eta
Maria “Saustin” Artiga (Joan Artigaren emaztea) eta Gra- bere erruz galdutako ganadua ordaindu egin beharko zuen.
zia Lizarrarats (Arroako Martin Azkaetaren emaztea).
Urteren batean soroetan alerik ereiten ez bazuen, bere
Etxean ondasun hauek aurkitu zituzten: 13 ohe-es- laurdena erein izan balu bezala ordaindu beharko zion
talki zahar; 15 izara zahar; 10 burko zahar; izara zahar nagusiari. Soroetako itxiturak egoera onean mantendu
bat; 9 lastari zahar; 7 ohe-estalki zahar lumaz; 7 burko eta amaieran ere halaxe entregatuko zituen. Baserrian
lumarekin; 5 mahai-zapi; 10 mahai-zapi txiki; eztai- utzi beharko zituen azkenean lastoa eta simaurra.
nuzko 6 plater handi eta 6 ertain; lurrezko 4 platera; eta
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago bi aldeek
eztainuzko 5 pitxer.
elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jaInbentarioan lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa, rraitzeko ala baserria uzteko. Nagusiak maizterrari maiJoan Artiga, Klemente Aisoro apaiza eta Esteban Ez- leguz 6 dukat emango zizkion.
tiola semea (ikus [XVI. m. (48-III) 17] agiria).
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
- 1548-VI-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Domingo Ezenarro, Grazian Ezenarro eta Martin Esteaurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoako Antonio ban Makatzaga.

38. irudia. Aizarnako
Urrutikoetxea.
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Jarraian bikarioak maizterrari 6 dukat maileguz Arano eta emazte Maria Perez Potzuetakoa. Nikolaeman zizkion, eta Domingo Legardak zorra hurren- sek senar-emazteei 47 kintal burdinaren ordainagiria
go 3 urteetan ordainduko zion, urtero 2 dukat emanda eman zien.
(ikus [XVI. m. (48-VI) 23] agiria).
Lehenago, 1544-IV-27an, Esteban Eztiola eskri- 1548-X-14an, Zestoako Lizarraratsen, Este- bauaren aurrean egindako obligazio-agiriaren arabeban Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarra- ra, Martin Aranok, eta emazteak, San Joan Amilibiak,
rats bikarioa eta Domingo Legarda elkartu ziren. Joan Fernandez Dorrekoak, Joan Esnalek eta Nikolas
Aizarnako Urrutikoetxean maizter zen Domingo- Martinezek konpromisoa hartu zuten Blas Artazubiari Antonio nagusiak, erdi bana haz zitzan, gana- ga eskribauari 47 kintal burdina ordaintzeko.
du hauek eman zizkion: bi idi (16 dukateko balio
zuten), behi-aziendako 8 buru (26,5 dukat), eta 19
Zorra Blasi Nikolasek ordaindu ziolako, zorretan
ahuntz eta 24 ardi (15 dukat). Guztira 57,5 dukat geratu zitzaizkion Joan Esnal eta Maria Perez Potzuebalio zuten, eta Domingok errenta aldian 28,75 du- takoa, baina honek eta Martin senarrak beren eskukat ordainduko zizkion Antoniori ganaduen etekin bideak eman zizkioten Nikolasi, zorra Joan Esnali
eta ugalketatik.
kobratzeko.
Domingo Legardak, bere erdia ordaindu arte, ganaduak hipotekaturik geratu ziren Antonioren alde.

Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: San
Joan Elgoibar, Joan Potzueta eta Martin Egaña.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
apaiza, Martin Legarda eta San Joan Elgoibar (ikus Martin Aranok eta emazte Maria Perez Potzuetakoak,
[XVI. m. (48-X) 16] agiria).
agiria egin zuten Nikolas Martinez Egiakoaren alde.
Han ziotenez, 1544. urtean Blas Artazubiaga eskri- 1548-XI-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauari aipatutako sei pertsonek 47 kintal burdinako
bauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats bika- zorra egin zioten. Agiri hartan lekuko Arroako Joan
rioa eta Donostiako Jofre Igartza eta Migel Igartza Sorazu bikarioa, Martin Kortazar eta San Joan Amilisemea agertu ziren. Antonio bikarioak beste biei bia gaztea izan ziren.
ahalordea eman zien, batez ere Zestoako Matxino
Txiribogari 8 kintal burdina pletinako zorra kobra
Dena den, 47 kintaleko zor haren balioa Joan Esziezaioten.
nalek baino ez zuen kobratu, Esnal etxeko senipartea
anaia Lope Potzuetari (Esnalgoari) ordaintzeko. Lope
Lekuko Zestoako Domingo Aisoro, Esteban Ez- Potzueta zena Maria Perez Potzuetakoaren lehen setiola semea eta Joan Igartza alkatea izan ziren (ikus narra izan zen.
[XVI. m. (48-XI) 14] agiria).
Gero, ordea, Blas Artazubiagari 47 kintal burdina1.8. Nikolas Martinez Egiakoaren eta Maria ko zorra Nikolas Martinez Egiakoak ordaindu zion,
eta Martin Aranok eta emazteak ahalordea eta eskuPerez Idiakaitz-Lilikoaren tratu eta agiriak
bideak eman zizkioten Nikolasi, zor osoa Joan Esnali
1.8.1. Nikolas Martinez Egiakoaren ordainagiriak kobra ziezaion.
Martin Aranok, eta Maria Perez Potzuetakoa emaz- 1548-II-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Nikolas Mar- teak zin egin zuten agiriak zioena bete egingo zutela
tinez Egiakoa (Iraetako jauna), eta, bestetik, Martin (ikus [XVI. m. (48-II) 25] agiria).
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39. irudia. Aizarnako
Potzueta.

- 1548-VIII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1.8.2. Nikolas Martinez Egiakoaren ahalorde eta
ren aurrean Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna eta tratuak
Aiako Maiaga baserriko Andres Orendain maizterra elkartu ziren. Maiaga baserria Altzolarats jauregikoena zen. - 1548-III-2an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik NiAndresek Nikolas Martinezi Joanes Ibañeta apai- kolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna), eta, bestetik,
zaren bidez 24 dukateko zorra ordaindu zion, eta Ni- Agirreko Martin Arano aiarra. Martin Arano harginak
kolasek ordainagiria eman zion Andresi.
Usurbilgo Sariako olaren presan lanak egin zizkion
Nikolasi, eta haiek 28 dukat balio zuten.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolome Etxabe, Joan Ibañeta eta Joan Potzueta (ikus [XVI. m. (48Diru hura harginari burdinolako maizter Joan Perez
VIII) 23] agiria).
Arrilagakoak ordaindu behar zion, San Joan egunez ordaintzen zuen errentatik. Egun hartan kontuak egin zi- 1548-IX-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- tuzten, ordura arte Martin Aranok Nikolas Martinezenren aurrean Joanes Ibañeta apaiza eta Nikolas Marti- gandik eta Joan Perezengandik jasotako diruei buruz. 8
nez Egiakoa (Iraetako jauna) elkartu ziren. Altzolarats dukat eta 100 marai zeuzkan jasotzeko harginak. Haiejauregikoen Maiaga baserrian maizter zegoen Andres tako 6 dukat Joan Perezek ordainduko zizkion Martini,
Orendainek, 24 dukat zor zizkion Nikolasi, eta egun 1547. urteko errentatik. Horretarako eskubidea eta ahalordea eman zizkion Nikolas Martinezek.
hartan zorra Joanes Ibañetak ordaindu zion.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Loiola? azpeitiaOndorioz, Nikolasek ordainagiria eta ahalordea
eman zizkion Joanesi, zorra Andresi kobra ziezaion. rra, Arroako Domingo Sorazu eta Zestoako Domingo
Nikolasek gai horri buruz lehenago emandako ordai- Amilibia (ikus [XVI. m. (48-III) 2] agiria).
nagiri guztiak indargabe utzi zituen.
- 1548-IV-10ean, Zestoako Aizubiko errotan, Esteban
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arre- Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetxe-Etxenagusia, San Joan Amilibia eta Esteban Ez- tik, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna, eta, bestetik, Zumaiako Domingo Egaña eta emazte Maria Eibar.
tiola semea (ikus [XVI. m. (48-IX) 13] agiria).
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40. irudia. Iraetako
Olatxo edo Xantana.

Bi aldeek kontratua egin zuten, eta haren arabera,
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Zugasti, ToNikolasek Aizarnazabalgo elizaren baratze ondoan, mas Narruondo (Nikolas Martinezen morroia) eta EsIraetako etxearen lurretan, etxea eraikiko zuen hu- teban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-IV) 5] agiria).
rrengo iraileko San Migel egunerako.
- 1548-VII-18an, Iraetako burdinolan, Esteban EzEtxeak neurri egokiak izango zituen, bere sukalde, tiola eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik,
gela, leiho, ate eta abarrekin, bertan senar-emazteak Martin Enbil eta Ana Arreitza emaztea, eta, bestetik,
eta seme-alabak bizi zitezen. Domingok eta emazteak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jauna.
etxe hura eta ondoko sagastia errentan edukiko zituzten, eta ezingo zuten etxea hutsik eduki.
Martinek eta Anak Urola edo Legazpi ibaiaren
ondoan Urbieta aldera errota zeukaten, eta Nikolas
Alde bakoitzak ikertzaile bat izendatu eta haiek Martinezek beste bat ibai berean Aizarnazabal aldera.
erabakiko zuten maizterrek zenbateko errenta ordain- Lehenago, Urbietan, 1540-XI-4an, Martin eta Anak
du beharko zuten.
(eta Anaren guraso Fernando Arreitza eta Aniza Artazubiagak), Esteban Eztiolaren aurrean tratua egin
Domingok eta emazteak konpromisoa hartu zuten zuten Nikolas Martinezekin.
Nikolasi, etxea eraiki zezan, errentaren kontura 24 dukat epeka ordaintzeko. Une hartan 6 dukat aurreratu
Martinek eta Anak beren errotako kaitik habeak
zizkioten; beste 6 dukat hurrengo Pazko maiatzekoan edo harriak (kare eta harearik erabili gabe) ipinita Niemango zizkioten; beste 8 dukat hurrengo Eguberrie- kolas Martinezen ibaiko uhartearekin lotura ipini ahal
tan; eta azken 4 dukatak 1549ko Pazko garizumakoan. izango zuten. Horrela egindako pasabidetik denak ibili ahal izango ziren, Nikolas Martinezek edo Iraetako
Nikolas Martinezek leku hartan beste etxebizitza oinordekoek nahi zuten bitartean. Agiri hartan lekuko
batzuk ere egin ahal izango zituen, eta haiengatik bes- hauek izan ziren: Martin Ondalde, Domingo Egurtza,
Domingo Aspe eta Anton Sorazabal.
te errenta batzuk kobratu ahal izango zituen.
Maria Egibarrek, emakume ezkondua zelako, zin
egin zuen kontratuaren aurka ez zela joango.

Azken aldian, ordea, Nikolasek bere morroien bidez pasabidea kendu egin zuelako, Martin Enbilek eta
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emazteak eskea egin zioten Nikolasi aipatutako 1540.
urteko agiriaren arabera lotura eta pasabidea ipin zezaten. Bere garaian Zestoako alkate eta herritarrekin
erabakita bezala, pasabidetik eta ibitik kargak garraiatu
ahal izango zituzten, Iraetako jaunek nahi zuten arte.

Betiko zentsu haren berme gisa, Nikolasen eta
emaztearen Gallari baserria (Azpeitiko partekoa) eta
Usurbilgo Saria baserria hipotekatu zituzten. Ezbehar
handiren bat gertatuta ere, senar-emazteek (edo ondorengoek) Joan Martinezi (edo bere ondorengoei)
errenta esandako epeetan ordaindu beharko zioten.

Martinek eta Anak zin egin zuten agiriak zioena
Elkarren segidan hiru urtez errentarik ordaintzen
bete egingo zutela. Lekuko hauek izan ziren: Martin
Erandio, Joan Oliden eta Pedro Areitzaga (ikus [XVI. ez bazuten, hipotekatutako ondasunak Joan Martinezentzat edo bere ondorengoentzat izango ziren. Hipom. (48-VII) 17] agiria).
tekatutako ondasunak martxan eta egoera onean mantenduko zituzten senar-emazteek edo ondorengoek.
1.8.3. Nikolas Martinezek eta emazteak Joan
Martinez Ipiztikukoarentzat sortutako zentsua
Nikolas Martinezek eta emazteak (edo ondorengoek)
- 1548-IX-22an, Iraetan, Joan Perez Arriolakoa eskri- hipotekaturiko ondasunak saldu nahi bazituzten, zentsu
bauaren aurrean bertako Nikolas Martinez Egiakoa, eta guzti emango zituzten, eta erosteko lehentasuna
bere emazte Maria Beltran Iraeta eta Debako Joan Joan Martinezek (edo bere ondorengoek) izango zuen.
Gainera salmentarako zenbait baldintza ezarri zuten.
Martinez Ipiztikukoa bildu ziren.
Joan Martinez debarrak senar-emazteei 300 dukat
eman zizkien (koroa eta errealetan) eta betiko zentsua
sortu zuten, bi aldeentzat eta alde bakoitzeko oinordeko
eta ondorengoentzat. Nikolasen aldeak Joan Martinezi
edo ondorengoei urtero 21 dukateko errenta (% 7ko
interesa) ordaindu beharko zion Debako etxean urtero
hiru epetan. Lehen ordainketa (7 dukatekoa) handik 4
hilabetera egingo zioten, eta gero 4 hilabetero.

Alde bakoitzeko edonor hiltzen zenean, oinordekoek
zentsua sortuz egindako kontratua berriz egin beharko
zuten. Gainera, aipaturiko ondasunak ezingo ziren zatitu.
Nikolas Martinezen aldeak aurkezturiko fidatzailea edo fidatzaileak hiltzen baziren edo bizitzera kanpora joaten baziren, haiek ordezkatzeko beste bat edo
batzuk izendatuko zituzten.

41. irudia. Usurbilgo
herriko plaza.
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Nikolas Martinezek eta bere ondorengoek zentsu hura bereganatu eta baliogabetu ahal izango
zuten Joan Martinezen aldeari 300 dukat eta ordura arteko errentak ordainduta. Nikolasek eta
emazteak Ibañarrietako Lope Irure aurkeztu zuten
fidatzaile.

ren erdia (lehen Maria Perez Potzuetakoa bizi zena)
bere labearekin bi urterako errentan eman zion.
Errenta aldia aurreko iraileko San Migel egunean
hasi zen.

Etxearen erdia eta labeaz gain, baratzea eta Zazpisagasti sagastia ere eman zizkion errentan. Mugakide
Maria Beltran emazteak zin egin zuen zentsua sor- zituen Untzeta izeneko sagastia, Iraetakoen sagasti
tzeko agiri hark zioena bete egingo zuela. Lope Irure zaharra eta Martin Amilibiaren sagastia. Beste sagasti
fidantza hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartu bat ere eman zion errentan, Maria Perezek erosia eta
Askatsuako sagastia mugan zuena.
zuten senar-emazteek.
Domingok urtero 4 dukat ordainduko zizkion
Lekuko honako hauek izan ziren: Debako elizako Gartzia Arteaga benefiziadua, Joan Potzueta (se- Maria Perezi, eta Eguberrietan kapoi bat ere bai. Sanar-emazteen morroia) eta Nafarroako Bianako Joan gastiei itxitura onak ipini eta egoera onean mantenduko zituen. Urtero bitan aitzurtuko zituen sagarronGongora? (ikus [XVI. m. (48-IX) 36] agiria).
doak, eta errenta aldiko bi urteetan behin simaurtuko zituen. Etxearen erreteila Domingok egingo zuen
1.8.4. Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren
behar zenean, baina teilak Maria Perezek emanda.
errentamendu-kontratuak
Etxearen zergak erdi bana ordainduko zituzten. Sa- 1548-XI-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- gastien gainean zegoen basoa ongi zainduko zuen
ren aurrean Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako Domingok.
andrea) eta Aizarnako Domingo Aranguren azaldu
Domingok zeuzkan behi, ahuntz eta ardiak erdi
ziren.
bana haziko zituen Maria Perezentzat. Errenta aldia
Maria Perez nagusiak Domingo Aranguren maiz- amaitu baino urte erdia lehenago elkarri asmoen berri
terrari Aizarnako plazan zeukan Zazpisagasti etxea- emango zioten, etxean jarraitzeko ala uzteko.

42. irudia.
Edarritzagagoena.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Gorria- Horren truke Maria Perez andreak Martini gaztainaran, Joan Otaegi hargina eta Esteban Eztiola semea dietako gaztaina guztia utzi zion.
(ikus [XVI. m. (48-XI) 11] agiria).
Sagastietako sagarra erdi bana izango zen.
- 1548-IX-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Martinek sagarrondoak urtero bi aldiz aitzurtu eta bi
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Maria urtez behin simaurtuko zituen.
Perez Idiakaitz-Lilikoa (Iraetako andrea), eta, bestetik, Debako Martin Olaskoaga.
Martinek bi txerri bere txerrikumeekin haziko zituen, eta urtero 2 txerrikume saldu ahal izango zituen.
Maria Perezek Martini bere Edarritzagagoena Soro eta sagastietako itxiturak egoera onean mantenbaserria errentan eman zion 10 urterako. Errenta al- duko zituen errenta aldia amaitu arte. Orduan basedia hurrengo San Migel egunean hasiko zen. Martin rrian utziko zuen gari-lastoa, eta artatxiki-lastoaren
maizterrak errenta gisa urtero uztan jasotako zerealen erdia ere bai. Simaurra ere baserrian bertan erabiltzelaurdena emango zion Maria Perez nagusiari: garia, ko izango zen.
garagarra eta oloa abuztuko Andre Mariaren egunean,
eta lihoa eta gainerako aleak bere garaian.
Martinek maiz ikuskatuko zituen bere lurren mugarriak, eta ezeren aldaketarik bazegoen, Maria Perez
Martin Olaskoagak Edarritzagagoeneko lurretan Idiakaitz-Lilikoa nagusiari jakinaraziko zion. Erlaunluberriak egingo zituen, eta haiek behar bezala hesita tzaren bat kendu nahi bazuen, Maria Perezi jakinarautziko zituen. Lan haien truke Martinek Maria Perezi ziko zion, eta mendian aurkitutako erlauntzaren bat
lehen bi urteetan ez zion errentarik ordainduko.
ekartzen bazuen, erdi bana izango zen.
Martin maizterrak baserrian behiak, ahuntzak, ardiak, txerriak eta erleak erdi bana haziko zituen. Martinek ganaduen bere erdia Maria Perez nagusiak ipinitakoek emandako lehen etekinetatik osatuko zuen,
eta handik aurrera ganadu eta erle guztiak erdi bana
izango ziren. Martinek behar bezala haziko zituen
ganauak, eta bere erruz ganaduren bat galtzen bazen,
Martinek berak ordaindu beharko zuen.

Edarritzagagoenari zegozkion zergak erdi bana ordainduko zituzten, eta Martini zegozkionak Martinek
baino ez.
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitzeko ala baserria uzteko.

Martin Olaskoagak bere fidatzailetzat Kristobal OlasMartinek ganadurik ezingo zuen saldu Maria Perez koaga aita eta Pedro Olaskoaga anaia aurkeztu zituen.
nagusiaren baimenik gabe. Bere erdia ordaindu arte,
Martinen ganaduak hipotekatuta geratu ziren. Ganaduen
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
larruak (baita torroi-larruak ere) erdi bana izango ziren.
Domingo Garratza, Esteban Eztiola semea eta Joan
Indo (ikus [XVI. m. (48-IX) 21] agiria).
Martinek urtero Eguberrietan kapoi-parea emango
zion Maria Perezi, eta udan 6 gazta eta 6 gaztanbera 1.9. Maria Nikolas Zabala-Lasaoren
ere bai. Gainera urtero 2 anega intxaur emango zizkion. kontratu eta agiriak
Martin Olaskoagak urtero Aizarnako elizan Edarritzaga etxeko hildakoen alde urteurreneko meza abestua aterako zuen, eta Elizako 5 jaiegun nagusietan
ogia eta argizagia emango zituen elizan opalkuntzan.

- 1548-I-29an, Azpeitian, Joan Aranok eskea egin
zion Esteban Eztiola eskribauari. Joan Arano Maria
Nikolas Zabala-Lasakoaren (Martin Gartzia Lasaokoaren alargunaren) prokuradore zen, eta Indamendi-
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ko Arbe baserria bertako lurrekin berea zuen azken
24 urteetan.
Joan Aranok zioenez, Arbe baserrian hauek ibili ziren: Martin Arzallus, Grazian Arzallus, Joan Arzallus,
Martin Ondalde, Joan Pagino, Martin Indo, Joan Kortazar, Joan Mirubia, Joan Sorazu, Bartolome Etxabe,
Domingo Lizaso eta Txana? Arzallus.
Maria Nikolasek ez zuen inolako asmorik aipatutakoei baserria uzteko, eta Azpeitiko Martin Martinez
Atxarangoa batxilerrak sinatutako agiriaren bidez
abisua eman zien honakoa jakinaraziz: alegia, korrejidorearen aurrean auzi kriminala ipiniko ziela baserrian ibiltzen baziren (ikus [XVI. m. (48-I) 44] agiria).
- 1548-I-31n, Azpeitian, Esteban Eztiola
eskribauaren bidez, Maria Nikolas Zabala-Lasao
alargunak ahalordea eman zien hauei: Joan Arano
morroiari, Migel Uheguni (Arbeko maizterrari), eta
Domingo Gorosarriri. Hauek Martin Arzallus eta
beste edonor korrejidorearengana auzi kriminalera
eramango zituzten, Arbe baserrian ibiltzen baziren
bortxatzailetzat hartuta.
43. irudia. Indamendiko Arbebekoa.

Lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Martin Martinez
Atxarangoa batxilerra, Asentzio Eizagirre eta Joan
Fernandez Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (48-I) 46]
agiria).
- 1548-IV-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Petri Arizti eta Maria Nikolas Zabala-Lasao agertu ziren. Petri ikazkina maizter zegoen
Fernando Olazabal medikuaren Gallari baserrian, eta
Lasaoko Maria Nikolas andreari ikatza egingo zion
Edarritzagako bailaran Zestoako Kontzejuari hartuta
zeuzkan basoetan.

gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko zion. Egindako karga ikatz bakoitzagatik 4 txanpon kobratuko
zituen Petrik (1 txanpon = 7,5 marai).
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Asentzio Igartza eta Domingo Zuube (ikus [XVI. m. (48-IV) 1] agiria).
- 1548-VIII-1ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao alarguna eta Joan Fernandez Olazabalgoa bildu ziren. Maria
Nikolasek Joan Fernandezi ahalordea eman zion, haren era guztietako auzietan ordezka zezan.

Baso batzuk erreta zeuden, eta ondoan beste batzuk erre gabe. Haietan denetan egingo zuen ikatza
Petrik, lau egun barru lanean hasita. Hurrengo ekaiAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban
neko San Joan egunetik urtebetera amaituko zituen Edarritzaga, Joan Igartza maisua eta Joan Otxoa ArtaPetrik lanak. Maria Nikolasek egun hartan 12 dukat zubiagakoa (Aizarnako erretorea) (ikus [XVI. m. (48aurreratu zizkion Petriri, egingo zuen lanagatik, eta VIII) 1] agiria).
- 65 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

44. irudia. Lasaoko
markesaren etxea.

- 1548-XII-21ean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak
ahalordea eman zien honako hauei: Zestoako Joan
Fernandez Olazabalgoari, Gipuzkoako korrejimenduko Jeronimo Atxaga, Andres Martinez Aroztegikoa,
Joan Eldua, Fernan Perez Zabalegikoa, Pedro Fernandez Laspiurkoa, Pedro Salzedo eta Asentzio Zabala
prokuradoreei, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan
Otxoa Urkizukoa, Joan Cortiguera, Joan Angulo eta
Joan Olaberria prokuradoreei.

mingo Arangurenek Debako Joan Zigarani 4 dukat zor
zizkion, eta Joanek Domingori ondasunak exekutatu
egin zizkion. Auzi-gastuak 7 errealekoak izan ziren.
Egun hartan Domingo Arangurenek 4 dukat eta
7 erreal Domingo Aizapururi eman zizkion, eta zorraren kargu Domingo Aizpuru egin zen. 20 orduko
epean ordainduko zion Joan Zigarani.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Artzubiaga, Anton Aizarna eta Martin Arano (ikus [XVI. m.
Maria Nikolasek eta bere semeek auzia zuten (48-I) 7] agiria).
Arroako Joan Armendia eta emazte Aniza Lasaorekin, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zituzten.
- 1548-III-12an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: Pedro AusoroeLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Igartza al- txea eta Domingo Aranguren azkoitiarra (Aizarnako
katea, Martin Enbil eta Joan Perez Altzolaraskoa (ikus Arangurengo maizterra).
[XVI. m. (48-XII) 11] agiria).
Pedrok Zarautz etxeko jaunari Aiako Altzola eta
Lamiarriaga arteko basoa erosi zion. Han Domingok
1.10. Domingo Aranguren maizterraren
Pedrori 400 karga ikatz egingo zizkion hurrengo iraitratu eta agiriak
leko San Migel egunerako.
1.10.1. Domingo Aranguren maizterraren tratuak
Domingok 3,5 txanpon kobratuko zituen eginda- 1548-I-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren ko karga ikatz bakoitzeko. Gainera, Pedrok mendian
aurrean Aizarnako Domingo Aizpuru eta Domingo Domingori kamaina prestatuko zion eta txondorretara
Aranguren (Arangurengo maizterra) elkartu ziren. Do- iduriak ere eramango zizkion.
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Pedrok 4 dukat (2 dobloi) aurreratu zizkion Do- [XVI. m. (48-V) 16] agiria).
mingo Arangureni egingo zuen lanagatik, eta hurrengo Pazko garizumakoan beste 3 dukat ordainduko
- 1548-VIII-11n, Lasaoko burdinolan, Esteban Ezzizkion. Gainerakoa ikatza egin ahala emango zion.
tiola eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao alarguna eta Aizarnako plazako Domingo AranLekuko hauek izan ziren: Pedro Aizpuru, Joan guren bildu ziren.
Martinez Arronakoa (maisu irudigilea) eta Pedro
Akoa (ikus [XVI. m. (48-III) 10] agiria).
Domingo Arangurenek Domingo Arronari 7 kintal
burdina pletina zor zizkion, eta Azpeitiko Joan Fer- 1548-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- nandez Olazabalgoari 8 kintal burdina. Bi zor haienbauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Aizarnako gatik Domingo Arangureni ondasun-exekuzioa egin
Domingo Aranburu eta Domingo Aizpuru, eta, bes- zioten, eta preso egona zen herriko kartzelan.
tetik, Pedro Ausoroetxea. Lehenago, 1548-III-12an,
Pedrori Domingo Aranburuk emana zion obligazioHoriez gain, Domingo Arangurenek Arroako
-agiria basoan 400 karga ikatz egiteko konpromisoaz. Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Zestoako San
Egun hartan, ordea, aipatutako agiria bere hartan in- Joan Amilibiari beste 6 kintal burdina zor zizkien,
darrean utzita, Domingo Aizpuruk ere konpromisoa eta auzi-gastuak nahiz kartzela-gastuak ere zorrehartu zuen Pedrori 400 karga ikatz haiek egiteko.
tan zeuzkan.
Karga ikatza egiteagatik 3,5 txanpon ordainduko
zien Pedro Ausoroetxeak, eta Domingo Aizpururi 100
karga ikatz egitearen prezioa aurreratu zion egun hartan. Tratuko gainerako baldintzak martxoaren 12an
egindako agirikoak izango ziren.

Zor haiek guztiak ordaintzeko, Maria Nikolas Zabala-Lasao andreak Domingo Arangureni 26,5 kintal
burdina agindu zizkion. Haiek ordaintzeko Domingo
Arangurenek Maria Nikolasi hauek emango zizkion:
Lasaoko burdinolaraino ekarrita zeuzkan 100 karga
ikatz; Ernio mendian beste 100 karga ikatz egiteko
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola egurra; Ernio eta Zestoako partean hartuta zeuzkan
semea, Kristobal Erretzabal eta Joan Pagino (ikus basoak; eta 2 zaldi

45. irudia. Aizarnako
Aizpuru.
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Ondasun haiek denak gordailuan eta hipotekaturik
- 1548-X-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauageratuko ziren Maria Nikolasi bere 26,5 kintalak ren aurrean Domingo Aranguren, Martin Egaña koiDomingo Arangurenek ordaindu arte. Lekuko zestoar natua eta Fernando Olazabal medikua aurkeztu ziren.
hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Joan Aizpuru
eta Joan Azkue (ikus [XVI. m. (48-VIII) 8] agiria).
Domingok Martini Aizarnako Aranguren baserria
8 urterako errentan eman zion. Errenta aldia 1549. ur1.10.2. Domingo Aranguren maizterraren
teko iraileko San Migel egunean hasiko zen. Kontratu
obligazio-agiriak
hartan Aranguren baserriaren hariztiak ez ziren sartu.
- 1548-I-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Aizarnako Domingo Arangurenek obligazio-agiria eman zion Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoari. Domingok Joani 4 dukat maileguz hartu zizkion, eta zorra 2 urteko epean ordainduko zion.

Martin maizterrak urtero abuztuko Andre Mariaren
egunean soroetan jasotako gari, garagar eta oloaren
laurdena ordainduko zion Domingo nagusiari, eta jasotako artatxikiaren laurdena Domu Santu egunean.

Udan maizterrak 2 gaztanbera emango zizkion
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, urtero Domingori, eta 2 kapoi Eguberrietan. Sagarra
Martin Indo eta Domingo Aranburu (ikus [XVI. m. eta gaztaina erdi bana izango ziren. Behi, ahuntz eta
(48-I) 23] agiria).
ardiak erdi bana haziko zituen Martinek, eta Domingok ipinitako ganadua adina hornituko zuen Martinek
- 1548-VII-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- etekinetatik eta ugalketatik.
bauaren aurrean Aizarnako Domingo Aranguren eta
Domingo Aizpuru agertu ziren. Ahalordea eman zieSoro eta sagastietan hondaturik zeuden itxiturak
ten Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: konpontzen Domingok eta semeak Martini lagundu
Andres Martinez Aroztegikoari, Jeronimo Atxagari, egingo zioten, eta errenta aldiaren amaieran itxiturak
Asentzio Zabalari, Pedro Fernandez Laspiurkoari egoera onean utziko zituen maizterrak.
eta Pedro Salzedori, haien auzietan ordezkari izan
zitezen.
Martinek Gorosarri aldera zegoen sagastia urtean bitan
aitzurtu eta bi urtez behin simaurtuko zuen. Beste sagasLekuko hauek izan ziren: Joan Ereño, Martin Indo tiak ez ziren errentamendu-kontratuan sartu. Martinek eta
eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-VII) Domingok erdi bana baserrira idi parea ekarriko zuten.
27] agiria).
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, bi
1.11. Domingo Aranguren jabearen agiriak aldeek elkarri beren asmoen berri emango zioten, baserrian jarraitzeko ala baserria uzteko. Elkarri abisurik
- 1548-IX-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ematen ez bazioten, errenta aldia beste urtebetez luren aurrean Aizarnako Domingo Aranguren (Aran- zatuko zen. Dena den, Aizarnako Aranguren baserria
guren baserriaren jabea) eta Bizente Ezenarro agertu orduan Fernando Olazabal medikuaren esku zegoen,
ziren. Bizentek Domingori maileguz 40 erreal eman Domingok Fernandori zorra egin ziolako. Hala ere,
zizkion, eta honek hari zorra hurrengo martxoko An- Fernandok onartu egin zuen Martin maizterrak bere
errenta (eta ez gehiago) Domingori ordaintzea, gero
dre Mariaren egunean ordainduko zion.
Fernandok Domingori zorra kitatu arte jasoko ziolako.
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Klemente BalKontratuan lekukoetako bi Martin Legarda eta Esteban
tzola eta Zestoako Grazian Ezenarro eta Joan OlazaEztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (48-X) 8] agiria).
bal (ikus [XVI. m. (48-IX) 22] agiria).
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46. irudia. Aizarnako
Aranguren.

1.12. Fernando Olazabal medikuaren tratu libia elkartu ziren. Blasek Fernandori obligazio-agiria
eman zion, urtebete barru 15 dukat ordaintzeko koneta agiriak
promisoaz; izan ere, Fernandok Blasen hartzekodunei
- 1548-II-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- eta beste zenbaiti ordaindu baitzizkien Blasen zorrak.
ren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Aizarnako plazako Domingo Aranguren elkartu ziren. FerBlas Amilibiak hipotekatu egin zituen bereak ziren
nandok Domingori maileguz urrezko koroa (enpe- mandar beltza eta zaldi gaztainkara Fernandoren alde,
radorearen irudia zuena) eman zion, eta honek hari zor osoa ordaindu arte. Lekuko zestoar hauek izan zizorra hamabost egun barru ordainduko zion.
ren: Martin Indo, Domingo Lizasoeta eta Joan Pagino
(ikus [XVI. m. (48-VI) 11] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Etxenagusia
eta Zestoako San Joan Elgoibar eta Domingo Gorosarri
- 1548-VI-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri(ikus [XVI. m. (48-II) 12] agiria).
bauaren bidez Fernando Olazabal medikuak ordainagiria eman zien Martin Indori eta lagunei. Lehenago,
- 1548-II-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, Fernandori
ren aurrean Getariako Domingo Agirre ziratzailea eta 5 dobloi edo 10 dukateko zorra egin zioten Martin
Zestoako Fernando Olazabal medikua elkartu ziren. Me- Indok, Katalina Urbieta emazteak, Domingo Arronak
dikuak Domingori sendaketa-lanak egin zizkion, eta Do- eta Martin Ondaldek. Egun hartan, ordea, Katalina
mingok obligazio-agiria eman zion medikuari. 2 dukate- Urbietaren eskutik, zorra ordaindu egin zioten.
ko zorra hurrengo Pazko maiatzekoan ordainduko zion.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako KleLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Garra- mente Aisoro eta Kristobal Indo, eta Kantabriako
tza, Pedro Akoa eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. (48- Liendo bailarako Martin Villanueva otargilea (ikus
[XVI. m. (48-VI) 13] agiria).
II) 14] agiria).
- 1548-VI-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1548-VI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Blas Ami- ren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Klemente
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Aisoro apaiza agertu ziren. Klementek Fernandori lehenago egindako 100 errealeko zorra ordaindu egin zion,
eta Fernandok Klementeri bahituran zeukan zilarrezko
katilua eman zion. Elkarri ordainagiria eman zioten.

ondasunetatik zorra kobra zezan. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Domingo Arrona eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
m. (48-VII) 6] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona,
- 1548-IX-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMartin Indo eta Joan Otaegi gaztea (ikus [XVI. m. bauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Ma(48-VI) 14] agiria).
ria Domingez Ondarkoa (Joan Apategiren alarguna)
azaldu ziren. Maria Domingezek lehenago 5 dukateko
- 1548-VII-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- zorra egin zion Fernandori, eta egun hartan 3 dukat
ren aurrean Zestoako Fernando Olazabal medikua eta ordaindu zizkion. Fernando Olazabalek ordainagiria
eman zion, eta zordunari 2 dukat geratu zitzaizkion
Joan Fernandez Olazabalgoa semea bildu ziren.
ordaintzeko.
Fernandok zioenez, Joanes Potzueta apaiz zenak
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Perez Idia8 dukateko (edo 4 dobloiko) zorra utzi zion. Aizarnan Joanesek zituen ondasun eta mintegiak hipoteka- kaitz-Lilikoa, Pedro Arretxe lizentziatua eta Domingo
tu egin zituen Fernandoren alde. Egun hartan, ordea, Urbieta (ikus [XVI. m. (48-IX) 5] agiria).
Joan Fernandezek bere aitari 8 dukat ordainduko zizkiola agindu zion. Haietako 5 dukat kobratzeko Ai- 1548-IX-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrizarnako Joan Apategiren Maria Domingez Ondarkoa bauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Doalargunaren obligazio-agiria zeukan (Apategiko soro mingo Zuube errementaria elkartu ziren. Fernandok
eta garietatik eta ohe bategatik kobratzeko). Beste 3 Domingori maileguz urrezko dobloia eman zion, eta
dukat, berriz, Joanes Potzuetaren mintegiak salduta honek hari zorra hurrengo San Andres egunean orordainduko zizkion aitari.
dainduko zion.
Ondorioz, Fernando Olazabalek ahalordea eta eskubidea eman zizkion semeari, Joanes Potzuetaren

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Arroako Domingo Arretxe hargin gaztea, Joan Urbie-

47. irudia. Akoako
Zuubegoiena.
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ta eta San Joan Elgoibar semea (ikus [XVI. m. (48- zor handiagoa egin zioten Pedro Ibañez Erkiziakoa
IX) 48] agiria).
eskribauaren aurrean, eta haren zatia zen batxilerrak
ordainduko ziona.
- 1548-X-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Fernando Olazabal medikuak ahalorLekuko hauek izan ziren: Pedro Egaña, Pedro
dea eman zien honako hauei: Azpeitian bizi zen Joan Arretxe lizentziatua eta Pedro Arzallus (Etxeberrikoa)
Fernandez Olazabalgoa semeari, Zestoan bizi zen (ikus [XVI. m. (48-X) 28] agiria).
Joan Fernandez Olazabalgoa seme zirujauari, eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Eldua, Fernan Zaba- 1548-X-26an, Aizarnako Etxeberrin, Blas Artazulegi, Joan Atxaga eta Asentzio Zabala prokuradoreei. biaga eskribauaren aurrean bertako jaun San Joan Idiakaitz batxilerra eta Pedro Egaña bildu ziren. 1548-IXZestoako Kristobal Indok Fernando Olazabali ka- -30ean, Blas Artazubiagaren aurrean Etxeberrikoek
lamuzko soka handia polea bikoitzekin lapurtu eta Pedro Egañari 59 dukat eta 2,5 erreal zor zizkiotela
aizkoraz txikitu egin zizkion. Horregatik, korrejido- erabaki zuten kontuak eginda. Egun hartan, ordea, San
rearen aurrean salatu egingo zuten Kristobal ahal- Joan Idiakaitzek Pedrori 9 dukat ordaindu zizkion, eta
ordea zutenek. Lekuko zestoar hauek izan ziren: San 50 dukat eta 2,5 erreal zorretan geratu ziren.
Joan Amilibia, Gregorio Elizalde eta Esteban Eztiola
semea (ikus [XVI. m. (48-X) 15] agiria).
Pedro Egañak 9 dukaten ordainagiria eman zion
San Joan batxilerrari, lekuko honako hauek izanik:
Zestoako Pedro Arretxe lizentziatua eta Errezilgo Pe1.13. San Joan Idiakaitzen obligaziodro Iturriaga eta Domingo Iturriaga (ikus [XVI. m.
agiriak eta ordainagiriak
(48-X) 29] agiria).
- 1548-X-26an, Aizarnako Etxeberrin, Blas Artazu- 1548-X-26an, Aizarnako Etxeberrin, Blas Arbiaga eskribauaren aurrean bertako jaun San Joan
Idiakaitz batxilerra eta Joanes Garratza apaiza elkartu tazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
ziren. Apaizak batxilerrari 10 dukat maileguz eman Errezilgo Pedro Iturriaga eta Domingo Iturriaga sezizkion, eta honek hari zorra urtebeteko epean ordain- mea, eta Aizarnako Etxeberriko Pedro Arzallus eta
Maria Ruiz Etxeberrikoa senar-emazteak, eta San
duko zion.
Joan Idiakaitz batxilerra.
Obligazio-agirian lekuko Zestoako Pedro Egaña
Lehenago Pedro Iturriagak senar-emazteei 9 dukat
eta Pedro Arzallus (Etxeberrikoa) eta Errezilgo Domingo Iturriaga izan ziren (ikus [XVI. m. (48-X) 27] eta 7 erreal maileguz eman zizkien, hauek Errezilgo
Kontzejuarekin Errezilgo Antxiturbia baserriaz zuten
agiria).
auzirako. Pedro Ibañez Erkiziakoa eskribauaren au- 1548-X-26an, Aizarnako Etxeberrin, Blas Arta- rrean bi obligazio-agiri eman zizkioten Pedro Iturriazubiaga eskribauaren aurrean bertako jaun San Joan gari senar-emazteek eta Domingo Iturriagak.
Idiakaitz batxilerra eta Errezilgo Pedro Iturriaga bildu
Egun hartan, ordea, San Joan Idiakaitz batxilerrak
ziren. San Joanek obligazio-agiria eman zion Pedro
Iturriagari, 2 dukat eta 7 erreal hurrengo Domu Santu (Etxeberriren jabeak) 9 dukat eta 7 erreal ordaindu
zizkion Pedro Iturriagari (7 dukat dirutan eta 2 dukat
egunetik urtebetera ordaintzeko.
eta 7 erreal obligazio bidez). Ondorioz, Pedro IturriaLehenago Aizarnako Etxeberriko Maria Ruiz Etxe- gak ordainagiria eman zien senar-emazteei eta batxiberrikoak eta senar Pedro Arzallusek (Etxeberrikoak) lerrari. Lekuko Pedro Arretxe lizentziatua eta Pedro
eta Errezilgo Domingo Iturriagak (Pedroren semeak) Egaña izan ziren (ikus [XVI. m. (48-X) 30] agiria).
- 71 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

48. irudia. Errezilgo
San Martin elizaren
ataria.

- 1548-X-26an, Aizarnako Etxeberrin, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Ruiz Etxeberrikoa eta
San Joan Idiakaitz batxilerra azaldu ziren. Maria Ruizen
eta senar Pedro Arzallusen suhi San Joan batxilerra
ezkondu zenean, honek Maria Ruizi 12 dukat agindu
zizkion, eta haietako 10 dukat eman zizkion Domingo
Garratza jostunaren bidez arropa eta oihaletan.

Egun hartan, ekainaren 14an, Maria Otxoa Akertzakoak ahalordea eman zien Sevillan bizi ziren Lope
Ortizi, Pedro Urretari eta Cristobal Romero gazteari.
Errege-faktore Joan Rojasen bankuan Frantzisko Olazabal zenak Indietako Hondurasen eta beste edonon
utzitako urre, zilar, diru, ondasun eta gainerako gauzak kobratu eta eskuratuko zituzten Maria Otxoarentzat eta bi semeentzat.

Ondorioz, Maria Ruizek 10 dukaten ordainagiria
eman zion San Joani, eta zin egin zuen ordainagiriak
Maria Otxoak senar zenaren herentzia onartu zuen,
zioena bete egingo zuela.
inbentarioaren arabera. Sevillara ekarriko zituzten
ondasunak, errege-erregistroko edozein itsasontzitan,
Lekuko hauek izan ziren: Errezilgo Pedro Iturria- arriskua ondasunen jabeak bere gain hartuta.
ga eta Domingo Iturriaga, eta Zestoako Pedro Arretxe
lizentziatua eta Pedro Egaña (ikus [XVI. m. (48-X)
Ahalorde agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
31] agiria).
Grazian Ezenarro, Domingo Etxauzelin eta Domingo
Zuube (ikus [XVI. m. (48-VI) 15] agiria).

1.14. Maria Otxoa Akertzakoaren
ahalorde eta obligazio-agiriak

- 1548-VI-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa azaldu zen, bere
seme Joan Olazabal eta Frantzisko Olazabal adingabeen tutore izanik. Bere senar Frantzisko Olazabal
hil ondoren, 1547-I-15ean, Zestoako orduko Esteban
Edarritzaga alkateak Maria Otxoa bere bi semeen turore izendatu zuen.

- 1548-IX-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Azpeitiko
Bernal Martinez Odriakoa merioordea eta Zestoako
Grazian Etorraetxea fidatzailea, eta, bestetik, Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alarguna. Bernalek Maria
Otxoari 5 kana handi oihal erosi zizkion (1 kana = 1 dukat izanik), eta 5 dukateko zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion. Bernalek konpromisoa hartu zuen
Grazian Etorraetxea fidantza hartatik onik ateratzeko.
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Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: na hura baliogabetzeko ahalmena eman zien Pedro
Domingo Amilibia hargina, Esteban Eztiola semea Akoari eta Martin Lizarraratsi. Bi hauek zordunak aueta Martin Gabiria (ikus [XVI. m. (48-X) 24] agiria). zitara eramateko, ordainagiriak emateko eta edozein
kontratu edo izapide egiteko ahalmena zuten.
- 1548-X-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Maria Otxoa Akertzakoak ahalordea
Maria Otxoaren anaia Esteban Akertza zenak traeman zien Zestoako Pedro Akoari eta Martin Liza- tuak izan zituen Frantzisko Olazabal zenarekin, eta
rraratsi. Pedro hantxe zen, baina Martin kanpoan 1542-IX-8an beren arteko kontuak garbitu zituzten.
zebilen. Maria Otxoa Joan Olazabal eta Frantzisko Harrezkero biek izandako tratuen kontuak Estebanen
Olazabal seme adingabeen tutore ere bazen, Fran- Maria Akertza alaba adingabearen tutorearekin egintzisko Olazabal senar zena Indietan hil ondoren. Es- go zituzten Pedrok eta Martinek. Frantzisko zenari
teban Edarritzaga alkateak 1547-I-15ean izendatu zorra azaltzen bazitzaion, ahalordea zutenek ordaindu
zuen Maria Otxoa Akertzakoa bere seme adingabeen ahal izango zuten Maria Otxoaren ondasunetatik.
tutore eta kudeatzaile, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean.
Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Kristobal Indo eta Grazian Arzallus
Ahalordea zuten Pedro eta Martin Maria Otxoaren (ikus [XVI. m. (48-X) 17] agiria).
senar Frantzisko Olazabal zenak Indietan eta beste
edonon utzitako diru, liburu, arropa edo beste edozein
- 1548-X-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola
ondasun Maria Otxoari eta seme adingabeei bidaliko eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik,
zieten, eskuratu ondoren.
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alarguna, eta,
bestetik, Arroako Joan Ermua eta Maria Ermua (Joan
Sevillan Domingo Lizarrarats bankari zestoarrak Ermua olagizonaren semea eta alaba).
edo Zumaiako Pedro Dorrekoak jasota eduki zitzaketen Frantzisko zenaren ondasunak ere bereganatuko
Maria Otxoak Joani eta Mariari 40 erreal eta 1,5
zituzten. Maria Otxoak lehenago Domingo Lizarra- txanpon balio zuten oihalak eta harizko ehunak eman
ratsi eta Pedro Dorrekoari ahalordea eman zien, bai- zizkien maileguz. Lope Irure zen fidatzaile, eta Joa-

49. irudia. Oikiako
Epelola.
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nek eta Mariak zorra 20 eguneko epean ordainduko
Senar-emazteak arduratuko ziren zentsuari lotuta
zioten Maria Otxoari.
geratu ziren ondasunen saneamenduaz. Gainera fidatzailetzat hauek aurkeztu zituzten: Hondarribiko MiObligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: gel Santxez Benesakoa eta Joan Laborda errege-orDomingo Aisoro, Esteban Eztiola semea eta Joanes daintzailea.
Ibañeta (ikus [XVI. m. (48-X) 26] agiria).
Grazia Montaot emazteak zin egin zuen zentsu- 1548-XI-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola es- -agiriak zioenaren aurka ez zuela egingo. Bermatu
kribauaren aurrean Oikiako Maria Migel Epelola egin zuen ondasunak bere dotekoak zirela ez zuela
eta Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa agertu ziren. argudiatuko.
Maria Migelek Maria Otxoari maileguz oihaletan
42 erreal eta 6 marai hartu zizkion, eta zorra bi
Agirian lekuko Hondarribiko hauek izan ziren: Peepetan ordainduko zion: erdia hurrengo Errege- dro Santxez Benesakoa zaharra, Sabat Landa, Diego
-egunean, eta beste erdia hurrengo Pazko garizu- Zuloaga, Martin Santxez Zuloagakoa alkatea, Pedro
makoan.
Santxez Benesakoa eta Joan Laborda (ikus [XVI. m.
(48-I) 26] agiria).
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
San Joan Etorra, Esteban Artiga eta Klemente Aisoro 1.15.2. Maria Akertzaren tutore Beltran Oñatz(ikus [XVI. m. (48-XI) 15] agiria).
Loiolakoak emandako ahalordea

1.15. Esteban Akertza, Maria Akertza eta
Beltran Oñatz-Loiola tutorearen agiriak
1.15.1. Esteban Akertzak Pedro Santxez
Benesakoarekin egindako zentsua
- 1546-VIII-5ean, Sevillan, Alonso Cazalla eskribauaren bidez, Hondarribiko Joan Santxez Benesakoak
Pedro Santxez Benesakoa anaiaren eta honen emazte
Grazia Montaoten izenean, Zestoako Esteban Akertzaren alde betiko zentsua sortu zuen. Esteban Akertzak
420.000 marai edo 1.120 dukat ipini zituen, eta senaremazteek urtero 30.000 maraiko (edo 80 dukateko)
zerga ordainduko zioten Estebani (ikus XII ZESTOA
XVI. MENDEAN (1546) liburuko [XVI. m. (46-VII) 9]
agiria).
- 1548-I-22an, Hondarribian, hauek elkartu ziren:
Martin Santxez Zuloagakoa alkatea, Joan Santxez
Benesakoa gaztea (eskribaua), Pedro Santxez Benesakoa eta emazte Grazia Montaot. Pedro eta Grazia
senar-emazteek, Esteban Akertza zenaren alde Joan
Santxez Benesakoak Sevillan sortutako betiko zentsua onetsi eta berretsi egin zuten.

- 1548-VI-3an, Azpeitian, bertako Asentzio Urkitza
eskribauaren aurrean Beltran Ibañez Oñatz-Loiolakoa
(Loiolako juauna) azaldu zen. Zestoako Esteban
Akertza zenaren eta Beltranen arreba Marina Usoa
Loiolaren alaba Maria Akertza adingabearen tutore
zen Beltran jauna.
Tutoretza hura Gipuzkoako korrejidoreak eman
zion, Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauaren aurean (ikus [XVI. m. (48-VI) 4] agiria).
Esteban Akertza zenak tratuak izan zituen Sevillan eta
Zestoan Martin Perez Artzubiagakoa zestoarrarekin (ikus
IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko
[XVI. m. (43-II) 29] agiria eta XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546) liburuko [XVI. m. (46-VII) 22] agiria).
Hain zuzen Martin Perez Artzubiagakoak auzia
ipini zion Maria Akertza adingabeari, eta Beltran tutoreak ahalordea eman zien Azpeitiko Joan Martinez
Artsuagakoa eskribauari eta Gipuzkoako korrejimenduko hamar prokuradoreri. Hauek ziren prokuradoreak: Jeronimo Atxaga, Joan Heredia, Andres Martinez Aroztegikoa, Asentzio Zabala, Pedro Zabala,
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Fernan Perez Zabalegikoa, Joan Martinez Arriolakoa,
Pedro Fernandez Laspiurkoa, Pedro Salzedo (edo Pedro Gartzia Salzedokoa) eta Joan Eldua.

(45-IV) 13] agiria eta XIII ZESTOA XVI. MENDEAN
(1547) liburuko [XVI. m. (47-V)] 16 agiria).

- 1548-II-4an, Sevillan, Joan Portes eskribauaren
Ahalordea zutenek Zestoako alkatearen aurrean aurrean hauek azaldu ziren: batetik, San Joan Eizagieta Gipuzkoako korrejidorearen aurrean Beltran jau- rre (Maria Akertzaren izenean), eta, bestetik, Bernalna eta Maria Akertza adingabea ordezkatuko zituzten. do Bergara lonjako artekaria.
Ahalordean lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Tomas Egurtza apaiza, Dionisio Egurtza eta Joan Martinez Sarakoa (ikus [XVI. m. (48-VI) 4] agiria).
1.15.3. Beltranen ahalordeaz San Joan Eizagirrek
Maria Otxoa Akertzakoarekin izandako tratua
Esteban Akertza merkatari zestoarrak, 1547. urtean
hil zenak, Maria Akertza alaba adingabea utzi zuen
oinordeko unibertsal, eta haren ondasunak kudeatzeko tutore Beltran Oñatz-Loiola zen. Esteban zenak
hainbat negozio zituen, batez ere Sevillan, Indietako
merkataritzan buru-belarri ibili zelako.

San Joanek eta Bernaldok auzia zuten Sevillan
Alonso Carvajal alkatearen aurrean. Lehenago Esteban Akertza zenak mandoa eman zion Bernaldori,
eta San Joanen arabera, zorretan zeukan. Bernaldok
zioenez, ordea, hark bere artesarien bidez mandoa ordainduta zeukan.
Dena den, bien erabakiz auzia Sevillan bizi zen
Antonio Isasi gipuzkoarraren esku utzi zuten. Hura
hautatu zuten arbitro bakartzat, eta 10 eguneko epean
emango zuen epaia. Epea luzatzeko aukera eman zioten arbitroari.

Epaia betetzen ez zuen aldeak 50.000 maraiko isuHark utzitako ondasunak eta egin zizkioten zorrak na ordaindu beharko zuen. Lekuko Martin Ledesma
kobratzeko, Beltranek ahalordea eman zion Azpeiti- eta Diego Portal izan ziren.
ko San Joan Eizagirre eskribauari, eta 1548. urtean
- 1548-IV-9an, Sevillako Gradas kalean, Melchor
Sevillan zebilen bere eginkizuna betetzen (ikus XI
ZESTOA XV. MENDEAN (1545) liburuko [XVI. m. Portes eskribauaren aurrean San Joan Eizagirre azpei-

50. irudia. Sevillako
Maestranza.
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San Joan Eizagirrek aginduta, Melchor Portes estiarra agertu zen. Bertan zegoen Sevillako Gonzalo
kribauak errekerimendua irakurri zion Jeronimo CaSanchez de Liebana alkatea ere.
tanori. Dei egin zien hainbat pertsonari. Hain zuzen
Esteban Akertza zenaren alaba Maria Akertzaren hauek ziren dei egindakoak: Joan Bautista Catano,
izenean, gutun bat zeukan San Joanek. Esteban Aker- Martin Valcazar, Joan Fromista, Pedro Castro, Gontza zenari bidali zioten gutunak zioenez, Joan Olarte zalo Sanchez, Joan Martzana, Polo Costan? Espinola,
ontzi-maisuaren itsasontzia 12-15 bat egun lehenago Fernando de la Fuente, Joan Pardo, Rafael Sobranis,
iritsi zen. Bertan Rodrigo Alvarezen arropak etorri zi- Francisco Llardo, Pedro Joan Llardo, Pedro Molineren, Cartagenara Alonso Marchenari bidaltzeko. Gu- do, Constantin Imperiali, Joan Nuñez, Fernan Perez
tunean, besteak beste, itsasontziko kargaren salmen- Jarada, Francisco Espindola, Alonso Aleman, Francisco Nuñez, Rodrigo Ruiz Origondo?, Alonso Gotari buruzko xehetasunak adierazten ziren.
mez de la Serna eta Diego de la Torre.
San Joan Eizagirrek zioenez, gutun hura Indietara
Esteban Akertza zenari 1545. urtean aipatutakoek
bidali behar zuen, eta Gonzalo Sanchez alkateari eskea
egin zion, bere aginpidea erabiliz gutun haren kopiak es- aseguru-poliza saldu zioten. Estebanek urre eta zilakribauak atera zitzan; San Joan Eizagirre beldur baitzen rretan 6.000 dukat inguru zeuzkan Indietako Honduras lurmuturrean, Caballos eta Trujillo hirietako porezbeharrez edo, gutun originala galdu egin zitekeelako.
tuetan. Frantzisko Olazabal zenak edo besteren batek
Alkatearen aginduz, Meltxor Portes eskribauak kargatu behar zizkion Santa Maria de Guadalupe
kopiak atera zituen. Lekuko Diego Portes eta Joan galeoian edo beste ontziren batean. Handik Sevillara
ekarri behar zizkioten Esteban Akertza zenari, eta biSanta Maria (Sevillako eskribauak) izan ziren.
daiako arriskuagatik ordaindu zien Estebanek asegu- 1548-IV-30ean, Sevillan, Joan Portes eskribaua- ru-poliza lehentxeago aipatutakoei 1545-VII-15ean.
ren aurrean, San Joan Eizagirre eta Luis de Castro
Gero, ordea, Santa Cruz izeneko itsasontzian, Gonmerkatari sevillarra (San Salvador auzoan bizi zena)
elkartu ziren. Luisek San Joani urrezko 11 peso (1 zalo de la Vega ontzi-maisuak Honduras lurmuturrepeso = 450 marai) eta 6 “tomin” eman zizkion, hain ko Cabalos portuan, 1546. urtean, urrezko 4.060 peso
zuzen Indietako Panamako Nombre de Dios hiritik kargatu zituen. Orduan Estebanen Gomez Albizurre?
Joan Fernandez Polainok Esteban Akertza zenaren- ordezkari edo faktoreak bere nagusi Estebanentzat bidali zituen, baina ezinbestean itsasontzia Habanako
tzat bidali zituelako.
San Cristobalera iritsi zen.
Urre hura San Joanek Sevillako Alonso Carvajal
Harrezkero urre hura Kubako Habanako Joan Roalkatearen apirileko 27ko aginduaren bidez kobratu
jas gobernadoreordeak zeukan, eta San Joan Eizagizuen Joan Iñiguezen bankuan.
rrek Maria Akertzarentzat Sevillara ekarri nahi zuen.
Lekuko Joan Santa Maria eta Luis Frias eskribau
Lehen aseguru-poliza kobratu zutenei galdetu egin
sevillarrak izan ziren.
zien San Joanek, ea lehengo polizarekin beste bidaia
- 1548-X-15ean, Sevillan, Melchor Portes eskri- hau babestu nahi zuten ala polizagatik kobratu zutena
bauaren aurrean, San Joan Eizagirre azpeitiarra aur- (bakoitzari zegokion partea) itzuli nahi zuten. Errekekeztu zen, Maria Akertza adingabearen ordezkari rimendu-idaztia Baltzola lizentziatuak egina zen.
gisa. Bertan zen Jeronimo Catano Azelingoa genoarra
Hauek ziren dirua itzuli nahi zutenak: Jeronimo
ere (Joan Bautista Catano eta Francisco Espindola geCatano, Joan Bautista Catano, Francisco Espindola,
noarren ordezkaria).
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Costantin Espindola, Polo Centurion, Martin Valcazar, Fernando Castro, Joan Fromista, Fernando de la
Fuente, Bautista Brine?, Francisco Llardo, Pedro Joan
Llardo, Alonso Aleman, Alonso Sanchez de la Serna,
Alonso Gomez de la Serna eta Diego de la Torre.
Beste hauek informazioa jaso eta ez zuten erantzunik eman. Hona zeintzuk ziren: Jeronimo Catanio,
Pedro Castro, Gonzalo Sanchez, Fernan Perez Jarada
eta Joan Martinez.

Joan Eizagirre azpeitiarrari buruzko idazpenak zeuden: urriaren 29koak eta 30ekoak.
- 1548-X-18an, liburuan azaltzen denez, Maria
Akertzarentzat urrea itsasontzian Habanatik Sevillara
ekartzeko San Joanek aseguru-polizagatik zorrak egin
zituen.

Egindako zor haien hartzekodunak hauek ziren:
Pedro Jerez, Fernando Lopez, Diego Ruiz Carrato?,
Pedro Durango, Jaime Torregrosa, Tome Garcia, PeEta Habanatik Sevillarako bidaiarako lehen egin- dro Joan Llardo, Ruiz Diaz eta Polo Constantin.
dako asegurua mantendu nahi zutenak hauek ziren:
Rodrigo Ruiz de Giron eta Francisco Nuñez.
Hurrengo egunean, hilaren 19an, egindako zorren
hartzekodunak hauek ziren: Errodrigo Baltza, Alonso
Sevillako Joan Santa Maria eta Luis Frias eskri- Diaz de Llerena, Mexikoko Diego Baltza, Alonso Esbauak izan ziren lekuko.
pinosa, Diego Alvarez, Rodrigo Marchena eta Mexikoko Gonzalo Jorge.
San Joan Eizagirrek Sevillan 1548-X-23an zioenez, Joan Martzana Bizkaira joana zen Sevillatik, eta
- 1548-X-27an, Sevillan, Melchor Portes eskribauaAgustin Imperial Genoara joana. Joan Pardo hil egin ren aurrean Azpeitiko San Joan Eizagirre azaldu zen.
zen eta oinordekorik ezin zen aurkitu. Rafael Subrani- Beltran Oñatz-Loiolaren ahalordea zuen (Maria Akersik porrot egin zuen eta ezin zuten aurkitu.
tzaren tutorearena), eta aitortu zuenez, Sevillako alkate
batek bahituta zeuzkan Zestoako Frantzisko Olazabal
Sevillan, Domingo Lizarraratsek zuen bankuan, zenaren ondasunak, Domingo Lizarrarats zestoarraren
Francisco Mino eskribauak zioenez, hirugarren kon- mende, eta haien bahitura San Joanek kendu egin zuen
tu-liburuan (1548ko abuztuaren 22an hasitakoan) San (ikus [XVI. m. (48-II) 8] agiria). Frantziskoren emazte

51. irudia. Sevillako
katedrala eta Giralda.
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Maria Otxoa Akertzakoa alargunaren eta bere bi seme
Frantzisko eta Joan Olazabalen ahalordea zeukan Pedro Dorrekoa zumaiarrak jasoko zituen ondasunak
(ikus XIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1547) liburuko
[XVI. m. (47-XII) 3] agiria).
Geroago, Beltran Oñatz-Loiolak San Joan Eizagirreri 1547-X-7an eman zion ahalordea, honek Sevillan aitortu egin zuen Zestoako Pedro Akoak Maria
Otxoa Akertzakoa zestoarraren ahalordeaz 400 dukat
ordaindu zizkiola Domingo Lizarraratsek Sevillan
zeukan bankuan, Frantzisko Olazabal zenak Esteban
Akertzari egindako zorrak ordaintzeko. Pedro Akoari ahalordea Maria Otxoak Zestoan Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean urriaren 12an eman zion (ikus
[XVI. m. (48-X) 16] agiria).
Kontuak egingo zituzten, eta Frantziskok Estebani
400 dukat baino gehiago zor bazizkion, Pedro Akoak
diferentzia ordainduko zuen, eta alderantziz bazen,
San Joan Eizagirrek ordainduko zuen diferentzia
(ikus [XVI. m. (48-II) 8] agiria).
1.15.4. San Joan Eizagirrek Sevillatik Maria
Akertzaren ondasunei buruz bidalitako lehen
gutuna

zen, eta Martin Gastiaren ondasun-altxamenduaz agiriak
zituen, hizkuntza arrotzean eginak. San Joan Eizagirrek
gai hartaz Beltran Oñatz-Loiolak zer nahi zuen ezer gutxi
zekien, eta Gipuzkoan zebilen Oribarkoarekin (Orioko
Joan Lopez Oribarkoarekin) edo beste norbaitekin bidalita, haren agiriak eta iritzia eduki nahi zituen.
Palermoko ehun haiek Zumaiako Joan Fernandez
Dornutegikoa zenak ekarri zituen bere itsasontzian
Esteban Akertza zenarentzat Sevillara, eta Joan Fernandezen Zumaiako etxean agiriak egongo omen ziren gai hartaz. Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
ere agian bere laguntza eman omen zezakeen.
San Joan Eizagirrek Sevillan zuen beste gai nagusi bat, Indietako Habanatik Sevillara Maria Akertza adingabearentzat iritsitako urrearena zen. Pazko
bezperan heldu omen zen urrea, eta Pedro Durango
(Domingo Lizarrarats bankariaren langilea) etorri
zitzaion. Domingo Lizarraratsek urrea jasoko omen
zuen eta Beltrani bi edo hiru mila koroa bidaliko
omen zizkioten. Bestela urrea bahitu egingo omen
zioten Kontratazio Etxekoek.
San Joanek ez zuen bide hura onartu, eta berak
kobratu nahi zuen Habanatik etorritako urre guztia.
Berez, erregistroko agiriaz eta beste agiriak aurkeztuta urrea eskatu zuen. Sevillako Kontratazio Etxekoek
bertako Martin Alonso legegizonaren esku utzi zuten gaia. Pedro Andonaegi ontzi-maisuak hartu zuen
urrea Habanan Sevillarako, erregistroak zioenez.

- 1548-XII-18an, Sevillatik, ahalordea zuen San Joan
Eizagirre azpeitiarrak gutuna bidali zion Azpeitiko
Beltran Oñatz-Loiola jaunari. Beltran jauna 1536.
urtean Joana Errekalde-Idiakaitzekin ezkondu zen.
Esteban Akertza zenaren alaba adingabe Maria Akertzaren tutore izendatu zuen korrejidoreak Beltran, eta
Martin Alonso lizentziatuak fidantzak eskatu zizBeltranen aginduz ari zen San Joan Sevillan Maria kion San Joan Eizagirreri, eta azpeitiarra ez zegoen
Akertzaren ondasunak kobratu nahian.
ados neurri harekin, Gipuzkoako Francisco Castilla korejidorearen aginduz egindako bere agiriak behar bezaSan Joan Eizagirrek zioenez, Siziliako Palermotik la aurkeztu zituelako. Martin Alonsok zioenez, ordea,
Martin Gastia bizkaitarrak Sevillara Esteban Aker- Beltran Oñatz-Loiolaz gain Maria Akertza adingabeak
tzaren ehunak ekarri zituen, eta oihal haien ondasun- beste tutoreren bat ere eduki omen zezakeen, eta beste
-altxamendua egina zegoen. San Joanek salgai haien tutorerik ez zegoela frogatu beharko zuen.
agiririk ez zeukan, eta ez zekien nola eskuratu.
Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats bankari zesGipuzkoan Joan Arrizabalaga Andres Martinez Ma- toarrak bere burua eskaini zion San Joani fidatzaile
lleakoaren eta beste zenbaiten negozioak bideratzen ari izateko (ikus [XVI. m. (48-XII) 8] agiria).
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1.15.5. San Joan Eizagirrek Sevillatik Maria
Akertzaren ondasunei buruz bidalitako bigarren
gutuna
Egun berean, hau da, 1548-XII-18an, Sevillatik,
ahalordea zuen San Joan Eizagirre azpeitiarrak beste gutun bat (luzeagoa) bidali zion Azpeitiko Beltran
Oñatz-Loiolari, hau da, Esteban Akertza zenaren Maria Akertza alaba adingabearen tutoreari. San Joanek
Sevillan kobrantzak burutzeko egindako eta egin
beharreko lanen berri eman zion.
Sevillako Kontratazio Etxean zailtasun handiak
izan zituen urrezko 500 peso (1 peso = 8 erreal) kobratzeko. Pedro Urkizurekin konpondu behar izan
zuen, 50 dukat emanda. Kontratazio Etxeko Martin
Alonso lizentziatu eta aholkulariak ere ez zizkion agiriak onartu. Sevillarako, Indietarako edo Beizamarako ere ez omen zuten balio. Esteban zenaren herentzia
onartuz egindako agiria falta omen zen.
San Joan azpeitiarrak 500 peso edo 136.000 marai
bidali zizkion Beltrani, eta Pedro Gartziaren agiri bat
ere bai.

52. irudia. Loiolako dorretxea.

Domingo Azpeitia jauna Cadiztik Sevillara itzulia gobernadoreordeak, Gonzalo de la Vegak, Zestoako
zen, eta Inkisizioan lan egiten zuen. Pedro Gartziaren Esteban Akertza zenarentzat zeuzkan urreak Maria
aginduz Esteban zenaren arropak saldu eta San Joanek Akertza alabaren izenean Espainiara etor zitezen.
dirua Beltrani bidaliko zion. Domingok eta emazteak
Indietako Hondurasen zituen negozioez, itsasoan
asko lagundu omen zioten San Joani Sevillan.
zebiltzanen berriak zituen. Alonso Castillo hil egin
San Joan Eizagirrek eskatuta, Pedro Urrunok? on- omen zen, eta Joan Flores nahiz Francisco Hernandasunen liburua egin zuen, eta Esteban zenak eginda- dez de Gibraleon bidaian omen ziren. Sevillako Zarate
koa ere bazeukan, baserrien eta ganaduen berri ema- kontulariaren iritziaz ere jakinaren gainean utzi zuen
nez. Seguru kobratzeko ondasunak eta zalantzazkoak San Joanek Beltran. Gainera zehaztu egin zizkion Indietako Honduras, Habana, Peru, Santo Domingo, Mezerrendatu zituzten.
xiko (edo Espainia Berria) eta Amerikako kontinenteko
Negozio haiei amaiera emateak luze jotzen omen “Tierra Firme”rako (Panama alderako) bidali beharrezuen, Frantzisko Ibañez eskribauak eta Martin Zabalak ko mezu eta agiriak. Habanako ondasunak ekartzeko
Lope Ortiz, Pedro Ureta, Cristobal Romero gaztea eta
jakinaraziko ziotenez; baita Agirre lizentziatuak ere.
Diego Felipe ontzi-maisuentzat izango ziren.
Esteban zenarena zen Habanako urreari buruz,
Peruko ondasunetan Pedro Gerrenzuri, Joan Ibañez
San Joan Eizagirrek zioenez Errege-kontseiluan
zedula lortu behar zen Indietako Kuban Joan Rojas eta Domingo Tolosak (Perun zeudenek) parte hartuko
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zuten. “Tierra Firme” edo Panama alderako kontuan
hartu beharrekoak hauek ziren: Andres Guerrero, Jeronimo Oñati, Joan Lariz eta San Pedro Urista.

hau da, Asentzio Eizagirreren etxean zegoen ostatuan.
Indietara indiarra edo beltza bidaltzeagatik zegoen balioaz ere aipamena egin zion San Joanek Beltrani.

Hondurasko gaietarako parte har zezaketenak
San Joan Eizagirrek gaixo topatu zuen Sevillan
Francisco Hernandez de Gibraleon, Joan Flores, Die- Joan Agirre (izen-deitura berekoaren semea), eta aitago Garcia de Almonte eta Joan Lerma ziren. Alonso ri laguntzera joan zedin ahaleginak egin zituen.
Castillo hil egin omen zen.
Migel Durango Indietara Esteban zenaren itsasonEspainia Berrirako, hau da, Mexikorako, Gregorio tzi batean ontzi-maisu joan omen zen. Urre asko ekarri
Ruiz zen Kontratazio Etxean zeuden 500 pesoak bida- omen zuen. Domingo Lizarrarats fidatzaile omen zen,
li zituena. Zer agiri behar zituen jakinarazi zion San eta Esteban zenak onik atera omen zuen fidantzatik.
Joanek Beltran tutoreari gutunean.
Frantzisko Ibañez eskribauak laguntza handia
Sevillan Pedro Durangok Esteban Akertza zenare- eman omen zion Sevillan San Joan Eizagirreri, eta
kin izandako tratuen liburua zeukan. Pedro Molinedo Beltrani Azpeitira 400 koroa eramango omen zizkion;
merkatariak, Frantzisko Ibañezek eta Zestoako Mar- baita urrezko katea, domina eta seroraren katilua ere.
tin Lizarrarats ere laguntzaile izan zituen San Joan Eizagirrek. Esteban Akertza zena Cadiza joan ondorenSiziliako diruez Pedro Durangorekin eta Orioko
go kontuak erakutsi zizkion Pedrok San Joani, hark Joan Lopez Oribarkoarekin hitz egin zuen San Joaegindako zorrekin, eta paper-orria bidali zion Beltrani nek. Ondasunak Cazalla? herrian saldu omen ziren,
tratuen kontu haiekin.
eta Gipuzkoara zihoan Joan Lopezek jakinaraziko
omen zion gaiaz zekiena.
Sevillan Domingo Lizarrarats zestoarrak asko
lagundu zion San Joani, Estebanen itsasontziaren
Melchor Torresentzat eta Gabrielentzat Sevillara
prezioaz eta pleitamenduez. Itsasontziaren dirua bidali beharreko ahalordea eta agiriak ere eskatu zizPedro Garciak jarri omen zuen. Aizarnako Arano kion San Joanek Beltrani (ikus [XVI. m. (48-XII) 9]
etxea ere hizpide izan zuten.
agiria).
Esteban Akertza hil ondoren, Indietatik urrezko
600 peso ere etorri omen ziren Estebanen itsasontzian. Pedro Durangok omen zeuzkan liburuan kontu
haiek denak. Domingo Lizarrarats zestoarra fidatzaile izanik, Kontratazio Etxetik urrea eta zilarra atera
omen zituzten. Esteban zenak Domingo bankariarekin kontu korrontea omen zeukan, eta 83.000 marai
zor omen zizkion Estebanek Domingori.

Esteban Akertzaren ondasunei buruz, adierazi
beharra dago Estebanek, bizi zela, Valentzian Ausias
Fernandez notarioaren aurrean aseguru-poliza ordaindu ziola Francisco Espinosa Montexa merkatariari.
Panamako Nombre de Dios hiritik Sevillara La Trinidad izeneko itsasontzian kargamentua ekartzeko.
65.625 marai zor zizkion Francisco Espinosak Estebani, itsasontzia hondatu egin zelako, Zestoan 1548.
urtean Domingo Amilibia eskribauaren bidez jasotaJoan Malluegirekin ere Sevillan kontuak garbitu ko testigantzaren arabera.
behar zituen San Joan Eizagirrek, eta delako Joan etortzen ez bazen, San Lucar-era joatekoa zen San Joan.
Bestalde, Sevillako Sebastian Gonzalez jaunak
Esteban Akertzari 87 kintal burdina zor zizkion, eta
Gaspar jauna Sevillan Domingo Azpeitiaren mende hiri hartako Melchor de Leonek 10.300 marai zor
omen zebilen, Domingo Gartzia Lasaokoaren ostatuan, zizkion.1
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53. irudia. Sevilla.
Guadalquivir ibaia eta
Urre-dorrea

1.16. Domingo Aranbururen auzi eta
agiriak
1.16.1. Domingo Aranbururen lursail-salerosketa
eta arbitroek emandako epaia

Potzuetako etxe ondoan zegoen lursailak (bere sagarrondoekin) mugakide hauek zituen: alde batetik
Iraeta etxekoen lurrak; beste aldetik Domingo Aranbururen eta Urrutikoetxekoen lurrak eta Iribarrena
aldeko sakonunea; Gorosarri aldera Martin Aranoren
lurrak; eta Altzolarats aldera Iribarrenetik Urbietako
bidea.

- 1548-I-19an, Aizarnako Potzuetan, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu
Ormazarraga aldeko lursailaren mugakide honako
ziren: batetik, Martin Arano eta emazte Maria Perez
Potzuetakoa, eta, bestetik, Domingo Aranburu (Po- hauek ziren: Iribarreneko lurrak, Domingo Aranburutzuetakoa, Maria Perezen anaia) eta emazte Maria renak eta Aranburukoak; eta beste aldean Aizarnatik
Iraetako bidea eta Iribarreneko hariztia.
Aranburu.
Saldutako bi lursailen saneamenduaz eta segurtaMartinek eta Maria Perezek Aizarnan zeuzkaten bi
lursail saldu zizkieten Domingo Aranbururi eta emaz- sunaz Martin Arano eta Maria Perez emaztea arduteari. Lursail bat Potzueta etxearen ondoan zegoen eta ratuko ziren, eta horretarako bermeak eman zituzten,
sagarrondo batzuk zituen barnean. Beste lursaila Ai- zenbait legeri uko eginez eta ondasunak hipotekatuz.
zarnako Ormazarraga izeneko lekuan zegoen.
Martin Aranok eta emazteak fidatzailetzat DominBi lursailak aditu hauek neurtu eta balioetsi zituz- go Aizpuru eta Domingo Aranguren (Potzuetakoa)
ten: Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin- aurkeztu zituzten. Laurek zin egin zuten saldutako bi
-maisuak, Zestoako Martin Ezenarro zurgin-maisuak lursailen saneamendua eta erantzukizuna bere gain
eta Zarauzko Pedro Olarria hargin-maisuak. Bi lur- hartu zutela. Domingo Aranburuk eta emazteak (hau
sailek guztira 175 sagarrondoko azalera zuten, eta 10 da, erosleek) bi lursailetan egindako hobekuntza, lanbesoko neurriko sagarrondo bakoitzak 3 erreal balio daketa eta abarren erantzukizuna ere saltzaileek eta
zituen. Erosleek 525 erreal (hau da, prezio osoa) or- fidatzaileek hartu zuten bere gain. Bestela 525 errealeko isuna ordainduko zuten.
daindu zieten saltzaileei.
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54. irudia. Aizarnako
Arano.

Lekuko hauek izan ziren: Joan Otxoa Artazubiagakoa (Aizarnako erretorea), Joan Artazubiaga eta Martin Zuube (Joan Zuube “Arotzarte”ren semea).

ko korrejimendura. Egoera hartan, bi aldeek auzia
etenda utzi eta desadostasunak ebazteko arbitro epaileak izendatzea adostu zuten.

Ondoren, Martinek eta Maria Perezek Potzueta
Maria Perez Potzuetakoak Zestoako Antonio Lizaondoko lursailera sartu zituzten, eskutik helduta, Do- rrarats bikarioa izendatu zuen arbitro, eta Domingo
mingo Aranburu eta emaztea. Hauek sagarrondoen Aranburuk Zestoako Joanes Garratza apaiza. Behar
adar batzuk moztu eta jabetza bere gain hartu zuten.
izanez gero, hirugarren arbitroa Arroako Domingo
Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua izango zen.
Gauza bera egin zuten geroago Ormazarragako
lursailean. Haren jabetza ere, bertara sartuta, DominArbitroek 10 eguneko epea zuten beren epaia emago Aranbururen eta Maria Aranburu emaztearen esku teko, baina epea luzatu ahal izango zuten. Arbitroen
geratu zen (ikus [XVII. m. (48-I) 22] agiria).
epaia bi aldeek beteko zuten, eta betetzen ez zuen aldeak 20.000 maraiko isuna ordainduko zuen.
- 1548-X-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Maria
Maria Perez Potzuetakoak eta Domingo AranbuRuiz Potzuetakoa (Martin Arano senarraren baime- ruk zin egin zuten konpromiso-agiri hark zioena bete
naz), eta, bestetik, Arroako Domingo Aranburu.
egingo zutela.
Bi aldeak auzitan zebiltzan, Maria Perezek eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal Indo,
senarrak Domingori saldutako lur batzuen prezioaz. Domingo Aisoro eta Esteban Eztiola (ikus [XVI. m.
Domingok zioenez, berak Maria Perezen eta senarra- (48-X) 25] agiria).
ren zor batzuk ordaindu zituen, baina ez zioten balio
hura lurren ordainketan deskontatzen uzten.
- 1548-XI-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta JoaAuzian herriko alkateak epaia Maria Perezen alde nes Garratza apaiza aurkeztu ziren. Biak arbitro epaieman zuen, baina Domingok gora jo zuen Gipuzkoa- le ziren Domingo Aranburu eta arreba Mari Perez Po- 82 -
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tzuetakoaren auzian. Epaia emateko epea luzatu egin Hain zuzen San Joan Amilibiari eta Domingo Arrezuten, eta Maria Perezek epe horretan Martin sena- txe-Etxenagusiari ordaindutako zorragatik zen.
rraren ahalordea eta baimena ekarri behar zituen, han
emango zuten epaia onartu egingo zuela segurtatuz.
Otsaileko Andre Mariaren egunean ordainduko
zizkien Domingok 5 dukatak Maria Perezi eta Martini.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola Horrenbestez, bi aldeek elkarri ordainagiria emango
semea eta Joan Perez Altzolaraskoa (ikus [XVI. m. zioten.
(48-XI) 1] agiria).
Epaian bi aldeei “betiko isiltasuna” ezarri zieten
- 1548-XII-17an, Zestoako Lizarrarats etxean, arbitroek, eta gai berarekin ezingo zuten inoiz auzitaEsteban Eztiola bertan zela, Antonio Lizarrarats eta ra jotzerik izango. Arbitroek bideratutako auzi haren
Joanes Garratza arbitroek epaia eman zuten Arroako gastuak bi aldeek erdi bana ordainduko zituzten.
Domingo Aranburuk eta emazteak Maria Perez
Potzuetakoarekin eta Martin Arano senarrarekin
Epaia jakinarazi zutenean, bertan ziren Maria
zuten auzian. Lur batzuen prezioei buruzkoa zen Perez Potzuetakoa, Domingo Aisoro eta Domingo Lidesadostasuna.
zarrarats (Joan Lizarraratsen semea) (ikus [XVI. m.
(48-XII) 6] agiria).
Domingo Aranburu eta emaztea kondenatu egin zituzten Maria Perezi eta Martin senarrari 51 dukat eta 1.16.2. Domingo Aranbururen obligazio-agiri eta
8 erreal ordaintzera. Kopuru hari Domingok 16 dukat ahalordeak
deskontatu egingo zizkion, Martin Aranok eta Maria
Perezek hasikin edo primiziak jaso, baina Domingok - 1548-VIII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriordaindu zituelako. Domingok beste 21 erreal ere bauaren aurrean hauek elkartu ziren: Aizarnako Dodeskontatuko zizkien Maria Perezi eta Martini, Do- mingo Aranburu eta emazte Maria Aranburu, eta Aimingok kartzelan gastatu zituelako.
zarnazabalgo Maria Etxabe (Joan Perez Mantzizidorkoaren alarguna). Bi aldeek elkarren arteko tratuen
Kopuru horiez gain, Domingok beste hauek ere kontuak egin zituzten, eta senar-emazteek alargunari
deskontatuko zizkien: dukat bat, haiengatik Fernando obligazio-agiria eman zioten. 13,5 dukateko zorra huOlazabal medikuari ordaindu ziolako; eta 3 dobloi (6 rrengo iraileko San Migel egunetik urtebetera ordaindukat) eta 16 erreal, Maria Perezenengatik eta Mar- duko zioten.
tinengatik Martin Artzuriaga merioordeari ordaindu
zizkiolako, San Joan Amilibiari eta Domingo ArreLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ezenarro,
txe-Etxenagusiari haien zorra ordaintzeko.
Martin Ondalde gaztea eta Joan Perez Altzolaraskoa
(ikus [XVI. m. (48-VIII) 17] agiria).
Horrez gain arbitroek kondenatu egin zituzten Domingo eta bere emaztea Maria Perezi eta Martini bes- 1548-X-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauate 5 dukat ordaintzera, Aranburu etxearengan eta ber- ren bidez Domingo Aranburuk (emaztea ere ordezkatako ondasunengan izan zitzaketen eskubideengatik. tuz) ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Andres Martinez AroztegikoaBestalde, Domingo Aranburuk 13 dobloi eta erreal ri, Fernan Perez Zabalegikoari, Jeronimo Atxagari,
bat Esteban Eztiolari gordailuan utzi zizkion, eta haiek Pedro Salzedori eta Pedro Fernandez Laspiurkoari.
Maria Perezi berehala eman beharko zizkion, baina 3 Domingok eta emazteak auzia zuten Martin Aranoredobloi eta 16 errealeko deskontua egingo zion, kopu- kin eta honen emazte Maria Perez Potzuetakoarekin,
ru hura Martin Artzuriaga merioordeari eman ziolako. eta ahalordea zutenek ordezkatuko zituzten.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Legarda,
Jakobo Ipintza eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
m. (48-X) 6] agiria).

Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joanes Ibañeta apaiza eta Frantzisko Artiga, eta Arroako Joan Ermua
(Arroakolako olagizona) (ikus [XVI. m. (48-V) 13] agiria).

- 1548-XI-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Potzuetako Domingo Aranburu, Maria Anburu emaztea eta Joanes Garratza apaiza agertu ziren. Domingok beste biei ahalordea eman zien,
Domingori eta emazteari egin zizkieten zorrak kobra
zitzaten. Zordunak auzitara eramateko eta haren ordezkari izateko ahalmena zuten; baita auziak arbitro
epaileen esku uzteko ere.

1.18. Maria Zuube, Domingo Zuube eta
Madalena Zuuberen agiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
Martin Gaintza eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
m. (48-XI) 8] agiria).

1.17. Blas Artazubiagaren agiriak
- 1548-III-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Maria Asentzio Olani eta bere fidatzaile Domingo Amilibia eskribaua, eta,
bestetik, Blas Artazubiaga. Blasek Maria Asentziori maileguz 4 dukat eman zizkion, eta honek zorra hurrengo
iraileko San Migel egunean ordainduko zion. Horrenbestez bien arteko kontuak garbituta geratuko ziren.

- 1548-II-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean, Etorrazpin maizter zegoen Joango Ameznabar
(Azpeitiko Arraiokoa) eta Maria Zuube bildu ziren.
Mariak Joangori maileguz abere bat eta dirua eman
zion (guztira 7 dukat eta 2,2 errealeko balioa), eta honek zorra bi epetan ordainduko zion: erdia Pazko garizumakoan, eta beste erdia ekaineko San Joan egunean.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Egaña,
Grazian Ezenarro eta Pedro Olaskoaga (ikus [XVI.
m. (48-II) 1] agiria).
- 1548-II-4an, Zestoako Artiga etxe aurrean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik, Azkoitiko Mikeleitza Olarrain, eta, bestetik,
Zestoako Domingo Zuube.

Mikeleitzak eta Domingok haurra izan zuten, Domingotxo izenekoa, eta ama azkoitiarrak auzia ipini
zion aita zestoarrari, umea elikatzeko laguntza eskaMaria Asentziok konpromisoa hartu zuen Domin- tuz. Egun hartan, ordea, biak ados jarri ziren, eta orgo Amilibia fidantza hartatik onik ateratzeko. dura arte Domingok emandakoaz gain, Mikeleitzak 5
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: dukat jasoko zituen haurra elikatzeko.
Grazian Arzallus, Grazian Ezenarro eta Sebastian
Dukat bat orduantxe ordaindu zuen Domingok, eta
Ezenarro (ikus [XVI. m. (48-III) 13] agiria).
beste 4 dukaten obligazio-agiria eman zion Mikelei- 1548-V-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- tzari, hurrengo iraileko San Migel egunean ordainren aurrean Aizarnako Martin Azkue eta Zestoako Blas tzeko konpromisoa hartuz. Mikeleitzak zin egin zuen
Artazubiaga eskribaua bildu ziren. Martin Aizarnako akordio haren aurka ez zuela egingo.
Gorosarriaundi baserrian Blas nagusi zela egon zenean,
Korrejidoreari eskea egin zioten, bien arteko auzia
errentagatik eta Blasek eman zizkion ganaduengatik,
bertan behera utz zezan. Lekuko zestoar hauek izan
56 dukat eta 13 txanponeko zorra egin zion.
ziren: Frantzisko Artiga, Esteban Artiga eta Joan ZuuLehenago, 1547-VII-18an, Martinek 40 dukat be zurgina (ikus [XVI. m. (48-II) 6] agiria).
eman zizkion Blasi, eta egun hartan beste 16 dukat
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
eta 13 txanpon. Horrela zor osoa ordaindu zion, eta
Domingo Zuube errementariak 4 dukateko obligazioBlasek ordainagiria egin zuen Martinentzat.
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55. irudia. Zestoako
Amilibiak.

agiria eman zion Mikeleitza Olarraini, Iraileko San
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz (ikus Fernando Olazabal medikua, Domingo Aisoro eta Es[XVI. m. (48-II) 7] agiria).
teban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-III) 4] agiria).
- 1548-IX-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriOndoren, oso antzeko beste obligazio-agiri bat
bauaren aurrean Madalena Zuube agertu zen. Mada- idatzi zuen Esteban Eztiola eskribauak. Hain zuzen
lenak auzia zuen Gipuzkoako korrejidorearen aurrean, lehengo datuez gain Domingo Otaegi Deba parteko
Zestoako alkateak haren aurkako epaia eman ondoren. Olazabalgoikoan bizi zela eta, 25 urte bete gabea
zelako, agiriak zioenaren aurka ez joateko egindako
Madalenak ahalordea eman zien korrejimenduko zina erantsi zion (ikus [XVI. m. (48-III) 5] agiria).
prokuradore hauei: Andres Martinez Aroztegikoari, Jeronimo Atxagari, Fernan Perez Zabalegikoari,
- 1548-III-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriPedro Salzedori eta Pedro Fernandez Laspiurkoari. bauaren aurrean Grazian Ezenarro jostuna eta AizarHuek ordezkatuko zuten Madalena auzian.
nako Arangurengo Domingo Aranguren maizter azkoitiarra elkartu ziren. Domingok Graziani obligazioLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal, -agiria eman zion, egin zizkion arropengatik hurrengo
Pedro Ipintza eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. Pazko garizumakotik 15 egunera 27 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
m. (48-IX) 42] agiria).

1.19. Grazian Ezenarroren eta Bizente
Ezenarroren tratu eta agiriak

Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arrona, Joan
Oliden, Domingo Gorosarri eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-III) 16] agiria).

- 1548-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Grazian Ezenarro jostuna eta Domingo Otaegi bildu ziren. Domingok Graziani 18 errealeko zorra
egin zion, arropak josi zizkiolako, eta zor hura hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion.

- 1548-V-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Tomas Narruondo (Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunaren morroia) eta Grazian Ezenarro
aurkeztu ziren. Grazianek Tomasi maileguz oinetako
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56. irudia. Aizarnako
Ezenarrogoikoa.

eta arropatan 18 errealeko balioa eman zion, eta Tomasek zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko zion. 20 eta 25 urte bitartekoa zelako, zin
egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela.

Akoakoa gaztea azaldu ziren. Joan Martinezi Nikolasek lehenago 13 dukateko zorra egin zion, eta egun hartan 6 dukat itzuli zizkion. Ondorioz, Joan Martinezek
ordainagiria eman zion.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian EtorraeLekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Elgoibar,
txea, Martin Artzubiaga eta Joan Olazabal (ikus [XVI. Klemente Aisoro apaiza eta Esteban Edarritzaga (ikus
m. (48-V) 4] agiria).
[XVI. m. (48-I) 45] agiria).
- 1548-VIII-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean Aizarnako Bizente Ezenarro
(Maria Etxegarairen senarra) eta San Joan Etxegarai
agertu ziren. San Joanek Bizenteri, Mariaren seniparteagatik lehenago emandakoez gain, egun hartan 20
dukat (Gaztelako 220 erreal emanda, hau da, 1 dukat
= 11 erreal izanik) ordaindu zizkion.

- 1548-II-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Zestoako
Joan Otaegi eta bere bi fidatzaileak (Martin Otaegi anaia
errezildarra eta Esteban Edarritzaga zestoarra), eta, bestetik, Maria Anton Indo alarguna. Maria Antonek Joani
5 anega linazi maileguz eman zizkion (1 anega linazi =
16 erreal izanik), eta 80 errealeko zorra Joanek hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zion.

Bizentek San Joani emandako ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Grazian Arzallus eta Grazian
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Etorraetxea (ikus [XVI. m. (48-VIII) 15] agiria).
Domingo Etxauzelin, Blas Amilibia eta Joan Indo.

1.20. Maria Anton Indo, Martin Indo,
Kristobal Indo eta Nikolas Lizasoetaren
agiriak

Jarraian, Joan Otaegik konpromisoa hartu zuen
bere bi fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko
(ikus [XVI. m. (48-II) 19] agiria).

- 1548-VI-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1548-I-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Zestoako Nikolas Lizasoeta eta Joan Martinez bauaren aurrean Zestoako Maria Anton Indo eta Ai- 86 -
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zarnazabalgo Domingo Amilibia eta arreba Katalina
elkartu ziren. Katalinaren senar San Joan Etxegarai
Bizkaian gaixo zegoen, eta hura handik etxera ekartzeko Katalinak eta Domingok Maria Antoni mandoa
maileguz hartu zioten, bidaia egiteko. Eguneko erreala ordainduko zioten Maria Antoni.

tik, Zestoako Nikolas Lizasoeta. Nikolasek aita-semeei
zaldi gorria saldu zien 11 dukatean, eta hauek zorra hil
bereko San Joan egunean ordainduko zioten. Zaldia hipotekatuta geratu zen, zor osoa ordaindu arte.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Akoa, Joan
Legarda, Joan Olazabal eta Esteban Eztiola semea
Obligazio-agirian lekuko honako hauek izan ziren: (ikus [XVI. m. (48-VI) 12] agiria).
Grazian Etorraetxea, Joan Olazabal eta Domingo Lizarrarats? (ikus [XVI. m. (48-VI) 5] agiria).
- 1548-VIII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Indo eta Domingo Aizpuru azaldu zi- 1548-VI-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ren. Martinek Domingo preso zeukan herriko kartzelan,
bauaren aurrean Maria Anton Indo alarguna agertu zen. Debako Joan Zigaranen eskariz eta korrejidorearen aginAhalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko duz. Egun hartan Domingok Martini 4 dukat eta 2 erreal
prokuradore hauei: Fernan Perez Zabalegikoari, Joan eman zizkion, Joan Zigarani zorra ordaintzeko. Martin
Herediari, Andres Martinez Aroztegikoari, Asentzio Artzuriaga merioordeak libre utzi zuen Domingo.
Zabalari, Jeronimo Atxagari eta Pedro Zabalari.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo LizaMaria Antonek auzia zuen Bidaniko Joan Lopez- rrarats, Joan Perez Altzolaraskoa eta Joan Indo (ikus
en emazte eta seme-alabekin, eta ahalordea zutenek [XVI. m. (48-VIII) 19] agiria).
ordezkatuko zuten. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Joan Olazabal, Joango Zuube eta Joango Olaberria
- 1548-IX-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri(ikus [XVI. m. (48-VI) 9] agiria).
bauaren bidez Kristobal Indok ahalordea eman zien
Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Fer- 1548-VI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- nan Perez Zabalegikoari, Andres Martinez Aroztegiren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Debako Joan koari, Pedro Fernandez Laspiurkoari eta Pedro MarZinkunegi izen-deitura bereko semearekin, eta, beste- tinez Salzedokoari. Kristobalek auzia zuen Azpeitiko

57. irudia.
Motrollamendiko Indo.
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- 1548-VIII-15ean, Itziarren, Debako Joan Perez
Joan Martinez Etxaungoarekin?, eta ahalordea zuteArriolakoa eskribauaren aurrean Arroako Joan Perez
nek ordezkatuko zuten.
Areitzagakoa agertu zen. Zumaiako Arteaga etxeko
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente eta Arroakola burdinolako Maria Lopez AldamarAisoro, Domingo Urbieta eta Martin Indo (ikus [XVI. koa jabearen ordezkari izanik, ahalordea eman zion
Arroako Migel Igartzari.
m. (48-IX) 28] agiria).

1.21. Joan Perez Areitzagakoaren eta seme
Joan Areitzagaren agiriak
- 1548-IV-22an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Arroako Martiz Luberriaga eta
Joan Perez Areitzagakoa elkartu ziren. Arroako eliztarrek Debakoekin auzia izan zuten, eta, ondorioz,
Joan Perezek Martizi 6 dukat eman zizkion. Haien ordainagiria eman zion Martizek Joan Perezi.

Joan Perez Areitzagakoak Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei ere eman zien ahalordea:
Pedro Gartzia Salzedokoari, Joan Herediari, Andres
Martinez Aroztegikoari, Fernan Perez Zabalegikoari,
Pedro Fernandez Laspiurkoari, Asentzio Zabalari, Jeronimo Atxagari, Pedro Zabalari eta Joan Elduari.

Joan Perez arroarrak bere ahalordea Valladolidko
Kantzelaritzako prokuradore hauei ere eman zien:
Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Astorgari, Joan CortiLekuko Arroako San Joan Amilibia (Igartzakoa) guerari, Joan Olaberriari eta Pedro Salazarri.
eta Zestoako Esteban Eztiola semea izan ziren (ikus
Maria Lopezek, Arroakolaren jabe zelako, eskubi[XVI. m. (48-IV) 13] agiria).
deak zituen Debako Kontzejuaren basoetan, eta ahalordea zutenek eskubideak defendatuz auzitara eramango zituzten Debako Kontzejua eta ikatza egiteko
herri-basoak erosi zituztenak.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Perez Etxezarretakoa, Bartolome Plazaola eta Joan Lopez Leizaolakoa.
Jarraian, leku berean eta Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean, debar hauek aurkeztu ziren: Joan
Perez Etxezarretakoa, Bartolome Plazaola, Joan Errementari, Joan Lopez Leizaolakoa eta Joan Perez Areitzagakoa. Joan Lopez Leizaolakoa beste senar-emazte
batzuen ordezkari ere bazen, eta Joan Perez Areitzagakoa Maria Perez Aldamarkoarena.
Debako Plazaola, Leizaola, Arroakola eta Narruondoko burdinolen jabe edo maizter ziren han bildutakoak, eta auzitara eraman nahi zituzten Debako
Kontzejua eta ikatza egiteko herri-basoak erosi zituztenak, haien eskubideak alde batera utzi zituztelako.

58. irudia. Arroakolako armarria.

Auzia bideratzeko ardura Joan Lopez Leizaolakoari eman zioten. Eginkizun hartan etxetik kanpo zebi- 88 -
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lenean 2,5 erreal kobratuko zituen eguneko, eta gastu nean, haur batentzako esnea eramango zuten Altzolaguztien kontu eman beharko zuen. Maileguz 6 kintal rats jauregira.
burdina pletinaren balioraino hartu ahal izango zuen.
Eman zioten ahalordeaz, obligazio-agiriak, ordainagiMaizterrek soroetako itxiturak eta hesiak egoera
riak, etab. eman ahal izango zituen.
onean mantenduko zituzten. Gainera Urdanetako
hariztian eta gaztainadian hagaz jota ez zuten ezkurrik
Lekuko hauek izan ziren: Pedro Aiziro, Bizente eta gaztainarik botako, Maria Perez nagusiak urtero
Sorazu eta Martin Gartzia Leizaolakoa (ikus [XVI. hango ezkurra eta gaztaina sal zitzan.
m. (48-VIII) 10] agiria).
Saroeberrin maizterrek zaldi bakarra (eta ez gehia- 1548-IX-21ean, Itziarren, Debako Joan Perez go) eduki ahal izango zuten etxeko lanetarako, eta
Arriolakoa eskribauaren aurrean Arroako Joan Arei- idiekin jornalaren truke kanpokoei ez zieten lanik
tzaga (Joan Perez Areitzagakoaren semea) eta Itziar- egingo. Beste ofizioetan ere ez ziren lanean arituko.
ko Santuru Erreten elkartu ziren. Santuruk Joani idi Maria Perezek behar zuenean, Saroeberriko maizteparea saldu zion 18 dukatean, eta honek zorra bi epe- rrek idiekin garraio-lanak egingo zizkioten, otordua
tan ordainduko zion: 12 dukat hurrengo Domu Santu nagusiaren kontu izanik.
egunean eta beste 6 dukat hurrengo urteko San Joan
egunean, ekainean.
Maria Joangok eta Joanek Urdanetatik Maiagako
bide azpian ez zituzten ahuntzak edukiko. Bestela,
Obligazio-agirian lekukoetako bi Martin Artzu- egindako kaltea ordaindu egin beharko zuten. Gaineriaga eta Martin Ariztondo izan ziren (ikus [XVI. m. ra Saroeberriko sagastiak behar bezala aitzurtu eta si(48-IX) 34] agiria).
maurtuko zituzten. Sagastietako sagarra erdi bana izango zen nagusiarentzat eta maizterrentzat. Ganaduak ere
1.22. Maria Perez Arronakoaren tratu eta erdi bana haziko zituzten. Erdia Maria Perezena ez zen
ganadurik ez zen haziko Saroeberrin. Txerramak eta
agiriak
txerrikumeak ere erdi bana haziko zituzten.
- 1548-IV-16an, Zestoako Altzolarats jauregian, EsteSaroeberriko lurretan nagusiak sagarrondo berriak
ban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
batetik, bertako Maria Perez Arronakoa (San Joan aldatu nahi zituenean bete beharreko baldintzak ere
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna), eta, zehaztu zituzten.
bestetik, Maria Joango Egia (Joan Arrutiren alarguErrenta aldia amaitzen zenean, Maria Joango eta
na) eta Joan Iruretagoiena suhia. Maria Perez nagusiak bere Aia edo Saizko Saroeberri baserria bere lu- Joanek baserrian utziko zituzten bertako lastoak eta
rrekin errentan 8 urterako eman zien Maria Joangori simaurrak. Errenta aldia amaitu baino urtebete leheneta suhiari. Errenta aldia urte hartako hurrengo Domu ago, bi aldeek elkarri abisua emango zioten, baserrian
jarraitzeko ala baserria uzteko.
Santu egunean hasiko zen.
Errenta gisa urtero bi maizterrek Maria Perezi lortutako zereal eta liho guztien laurdena emango zioten,
bakoitza bere garaian. Gainera Eguberrietan bi kapoi
eta udan 6 gazta (bakoitza bi libra baino gehiagokoa)
ere emango zizkioten. Maizterrek beren etxerako lortutako alea Altzolarasko errotan eho beharko zuten,
eta Altzolaraskoen beste baserriekin txandan zegokie-

Errenta-kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zestoako Pedro Iribarrena eta Joan Martinez Akoakoa
gaztea, eta Saiazko Martin Egia eta Joan Altzola (ikus
[XVI. m. (48-IV) 10] agiria).
- 1548-V-29an, Zestoako Altzolarats jauregian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
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59. irudia. Urdanetako
Saroeberri.

batetik, Maria Perez Arronakoa (San Joan Perez Idia- mak, arkuak, izkinak, leihoak eta gezileihoak eraiki
kaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna), eta, bestetik, zituen. Urdanetako elizako patronatua Maria PerezeArroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua. na zen, eta erretore-etxean elizako erretorea edo erretoreordea biziko zen, eta elizako patroia era bai, nahi
Domingok Maria Perezi Urdanetako Maiaga base- zuenean.
rrian hormak, leihoak, ateak, gezileihoak, etab. eraiki
Domingok egindako lanak ikertu eta balioetsi egin
zizkion. Lan haien prezioa, 21 dukat ken 1,5 erreal
izan ezik, Maria Perezek ordaindu egin zion, eta Do- zituzten Zarauzko Pedro Olarria harginak eta Zestoako San Joan Amilibia harginak, hurrenez hurren
mingok kobratutakoaren ordainagiria eman zion.
Maria Perezek eta Domingok aukeratuta. 64 dukaHorrez gain Domingok Urdanetako elizaren ondo- teko lana egin zuen Domingok, eta haiek kobratuta
ko etxean lanak egin zituen, eta Maria Perezek haien- zeuzkanez gero, ordainagiria eman zion Maria Perez
Arronakoari. Maria Perezek ere ordainagiria eman
gatik 11 dukat eta 2,5 erreal zor zizkion.
zion Domingori, aipatutako lanengatik.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako AntoEsandako lanez gain, lizentziatu zenaren aginduz
nio Lizarrarats bikarioa, eta Saiazko Joan Urdaneta eta
Kristobal Aranburu (ikus [XVI. m. (48-V) 17] agiria). Domingo Arretxe-Etxenagusiak hareharria garraiatzen eta elizako kanpaiarentzat leihoa egiten gastuak
- 1548-VI-29an, Zestoako Altzolarats jauregian, egin zituen: 8 dukat ken 27 txanponekoa, eta 3 dukat
Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu eta 7 errealekoa, hau da, guztira 11 dukat eta 2 erreaziren: batetik, Maria Perez Arronakoa (San Joan Pe- lekoa zen gastua.
rez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna), eta.
Beraz, kopuru hura Domingok Urdanetako elizabestetik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia harko administratzaileari kobratuko zion. Ordainagirian
gin-maisua.
lekuko hauek izan ziren: Zestoako Antonio LizarraLehenago lizentziatuarekin egindako kontratuaren rats bikarioa, Jose Ezenarro eta Arbeko Joan Uhegun
arabera, Domingok Urdanetako erretore-etxeko hor- maizterra.
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Ondoren Joan Urdaneta azaldu zen, hots, Urdanetako elizako administratzailea, eta onetsi eta berretsi
egin zituen Maria Perezek eta Domingok egindako
agiri guztiak (ikus [XVI. m. (48-VI) 28] agiria).

hasierarako ordainduko zion, burdinak (bandakoak,
2 “ertz” pisukoak) Beduako edo Oikiako errenterian
emanda.

Joan Ondaldek konpromisoa hartu zuen bere bi fida- 1548-IX-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- tzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko. Lekuko azpeibauaren aurrean Maria Perez Arronakoa alarguna eta tiar hauek izan ziren: Frantzisko Zarate, Lazaro Errekalde
Martin Zuube “Arotzarte” elkartu ziren. Ana Perezek eta Domingo Elizalde (ikus [XVI. m. (48-I) 30] agiria).
Martini lehenago 10 dukateko zorra egin zion. Haietako 7 dukat itzuliak zeuzkan Ana Perezek, eta egun
- 1548-IV-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrihartan azken 3 dukatak ordaindu zizkion. Ondorioz, bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zestoako
Martinek ordainagiria eman zion alargunari.
Martin Ondalde, eta, bestetik, Azkoitiko Joan Martinez
Urritzagakoa eta emazte Maria Martin Errazkin. LeheLekuko Pedro Iribarrena, Grazian Arzallus eta Es- nago Martinek senar-emazteei mandar zamaria saldu
teban Eztiola semea izan ziren (ikus [XVI. m. (48-IX) zien, eta egun hartan 13 dukateko prezioa osatzeko azken ordainketa egin zioten Martini. Ondorioz, Martin
39] agiria).
Ondaldek ordainagiria eman zien, lekuko hauek izanik:
Pedro Arretxe apaiz lizentziatua, Martin Azkue eta Joan
1.23. Joan Ondalderen eta Martin
Martinez Akoakoa (ikus [XVI. m. (48-IV) 17] agiria).
Ondalderen tratu eta agiriak
- 1548-I-23an, Azpeitian, Martin Perez Eizagirrekoa
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Zestoako Joan Ondalde, bere fidatzaile Joan Kortazar eta
Joan Esnalekin, eta, bestetik, Azkoitiko Joan Olazabal. Joan Olazabalek Joan Ondalderi maileguz 80
kintal burdinaren prezioa (1 kintal = 14,5 erreal izanik) eman zion, eta honek zorra hurrengo apirilaren

- 1548-VII-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Frantzisko Artiga eta Martin Ondalde hauspagina elkartu ziren. Frantziskok Martini
hauspo-oholak, larruak eta beste zenbait gauza eman
zizkion, eta egindako 3 dukat eta 6 errealeko zorra
hurrengo abuztuaren amaieran ordainduko zion Martinek Frantziskori.

60. irudia.
Motrollamendiko
Ondalde.
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Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Arrona, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. m. (48-VII) 19] agiria).

1.24. Martin Enbilen eta Mateo Enbilen
agiriak

- 1548-X-29an, Zumaian, Esteban Eztiola eskribaua- 1548-VIII-31n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Zumaiako
bauaren bidez Joan Ondaldek ahalordea eman zien Martin Diaz Mirubikoa zenaren Marta Ganboa alaraita Martin Ondalderi eta anaia Martin Ondalderi. guna eta Antonio Oikia seme eta oinordekoa, eta, besJoan Ondalderi egin zizkioten zorrak kobratzen saia- tetik, Aizarnazabalgo Mateo Enbil.
tuko ziren, eta zordunak auzitara eramateko ahalmena
zuten; baita auziak arbitro epaileen esku uzteko ere.
Lehenago, 1541-IV-28an, Zumaian, Martin Diaz
zenak 43,5 kintal burdina, 17 dukat eta 10 txanpon
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, eman zizkion Mateori, eta Enbil etxearen ondasunak
Grazian Ezenarro eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (48- lotuta zentsua sortu zuten, Mateok urtero 1.687 maVIII) 29] agiria).
raiko zerga ordaintzekotan. Orduan lekuko zumaiar
hauek izan ziren: Joan Santxez Zumaiakoa meza-mu- 1548-IX-14an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- tila, Antonio Oikia, Joan Martinez Zumaiakoa eta Tobauaren aurrean Martin Ondalde gaztea eta Domingo mas Sasiola.
Garratza jostuna elkartu ziren. Domingok Martini 46
erreal balio zuten arropak eman zizkion, eta Martinek
Dena den, egun hartan Mateo Enbilek Antoniori
zorra hil hartan, San Migel egunean, ordainduko zion. eta Martari 1548. urteko zerga ordaindu zien, hau da,
Martin Ondaldek lehenago Domingori egindako beste 4,5 dukat edo 1.687 marai (1 dukat = 375 marai izazor batzuk ere ordaindu gabe zeuzkan.
nik). Gainera, Martin Perez Artzubiagakoaren bidez
43,5 kintal burdina pletina, 17 dukat eta 10 txanpon
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: ordaindu zizkien. Beraz, zentsua indarrik gabe eta baSan Joan Amilibia, Domingo Zuube eta Esteban Ez- liogabetuta geratu zen. Antoniok eta Martak ordainagiria eman zioten Mateori
tiola semea (ikus [XVI. m. (48-IX) 23] agiria).

61. irudia. Zumaiako
eliz ataria.
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Agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako Joan Zu- zioten Joan Bengoetxeari, haien izenean Martin Enbil
gasti, eta Zumaiako Pedro Indo eta Fernando Dornu- saldutako sagastira sartu eta jabetza eman ziezaien.
tegi (ikus [XVI. m. (48-X) 36] agiria).
- 1548-XII-16an, Zestoako Urbietan, Esteban EzEgun eta leku berean, hau da, 1548-X-29an, Zu- tiola eskribauaren aurrean Joan Bengoetxea eta Marmaian, Mateo Enbilek obligazio-agiria eman zion tin Enbil agertu ziren. Joanek Martin, eskutik helduta,
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari. Hil haren sagastira sartu zuen. Martinek sagarrondo batzuen
amaieran 43 kintal burdina, 21,5 dukat eta 10 txan- adarrak moztu eta lurra aitzurtu zuen, jabetza bere
pon emango zizkion Mateok Martin Perezi. Hain zu- gain hartu zuela adieraziz.
zen kopuru horixe eman zion Martin Perezek Mateori, Zumaiako Martin Diaz Mirubikoarekin sortutako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiozentsua desegiteko eta baliogabetzeko.
la semea, Txomin Buniasoro eta Sebastian Arreitza
(ikus [XVI. m. (48-XII) 5] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Indo
eta Esteban Eztiola semea, eta Zumaiako Anton Oikia 1.25. Joan Etxenagusiaren, Domingo
(ikus [XVI. m. (48-X) 37] agiria).
Arretxe-Etxenagusiaren eta Iñigo

Goiatzen agiriak

- 1548-XII-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zestoako - 1548-I-28an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
Urbietan bizi zen Aiako Joan Aialdeburu eta emazte eskribauaren bidez, Arroako Migel Zubeltzuk ordainMaria Egaña, eta, bestetik, Zestoako Martin Enbil.
agiria eman zion Joan Etxenagusiari. Joanek lehendik
zorretan zeuzkan 4 dukat ordaindu zizkion Migeli, eta
Senar-emazteek Martini Urbietan sagastia saldu honek ordainagiria eman zion.
zioten, bertako itxiturekin eta gainerako zuhaitzekin. 13 sagarrondoko azalera zuen, eta mugakide
Lekuko Martin Ondalde, Martin Indo eta Fernando
hauek zituen: Martin Enbilen etxea; Legazpi (edo Mendoza izan ziren (ikus [XVI. m. (48-I) 41] agiria).
Urola) ibaia; Aizarnazabalgo zubirako bidea; eta
Aizarna aldetik, Altzolarats errekako zubitxorako
- 1548-II-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribidea.
bauaren aurrean Petri Arezti eta Arroako Joan Etxenagusia aurkeztu ziren. Petri Fernando Olazabal meSagastia 7 dukat eta 3,5 errealean saldu zioten, eta dikuaren Gallari baserrian maizter zegoen, eta kontraez zeukan zergarik edo inolako zor edo loturarik. Joan tua egina zuen Joanekin Edarritzaga bailaran maizteeta Maria emaztea arduratuko ziren sagastiaren sa- rrak ikatza egin ziezaion. Ordura arte Joanek zenbait
neamenduaz, eta horretarako bermeak eman zituzten. ordainketa egin zion Petriri, eta egun hartakoarekin
Martinek prezio osoa ordaindu zien.
batera guztira 16 dukat eta 2 erreal ordaindu zizkion.
Beraz, kopuru osoaren ordainagiria eman zion.
Senar-emazteek zin egin zuten salmenta-agirian
agindutako guztia beteko zutela.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Gabiria,
Kristobal Indo eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezena- m. (48-II) 16] agiria).
rro, Domingo Gorosarri eta Esteban Eztiola semea.
- 1548-VIII-20an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriJarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako
Joan Aialdeburuk eta Maria Egañak ahalordea eman Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako San Joan
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62. irudia. Goiazko
Apaiz-etxea.

Amilibia, eta, bestetik, Aizarnako Pedro Egaña. LehenLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzuago Pedrok beste biei Blas Artazubiaga eskribauaren biaga, Joan Olazabal eta Esteban Eztiola semea (ikus
aurrean 10,5 kintal burdinako zorra egin zien, eta or- [XVI. m. (48-IX) 10] agiria).
daindu egin zielako, Domingok eta San Joanek ordainagiria eman zioten.
- 1548-XII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Iraetako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola burdinolaren hornitzaile zen Iñigo Goiatz olagizona,
semea, Domingo Arrona eta Joan Martinez Akoakoa eta, bestetik Fernando Zabala ikazkina.
semea (ikus [XVI. m. (48-VIII) 14] agiria).
Iñigok Zestoako Kontzejuari Pagio eta Amilibia
- 1548-IX-3an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola arteko basoa hartu zion, eta han Fernandok 100 karga
eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Irae- ikatz (Iñigok erabiltzen zuen neurrikoak) egingo ziztako burdinolako Iñigo Goiatz olagizon azpeitiarra, kion adostutako prezioan.
eta, bestetik, Itziarko eta Arroako eliztar hauek: Joan
Perez Areitzagakoa, Joan Zugasti, Santuru Erreten,
50 karga ikatz hurrengo Pazko garizumakoa baiMartin Usarraga eta Joan Armendia. Hauek bi elizeta- no lehen egingo zizkion, eta beste 50 karga hurrengo
ko eliztarren ahalordea zuten.
Pazko maiatzekoa baino lehen. Iñigok Fenandori 6
dukat aurreratu zizkion egin behar zuen lanagatik, eta
Itziarko eta Arroako elizetako eliztarrek auzia gainerakoa lan osoa amaitutakoan ordainduko zion.
zuten Deban izandako zenbait alkate eta ofiziale- Fernandok bere lana esandako epeetan egiten ez bakin, eta auzi hartarako Iñigok 30 kintal burdina- zuen, Iñigori eragindako kalteak ordaindu egin beharren balioa (1 kintal = 15 erreal izanik) maileguz ko zituen.
eman zien aipatutako bost eliztarrei. Hauek zorra
hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean orKontratuan lekuko Joan Arano, Esteban Eztiola eta
dainduko zioten Iñigori, burdinak Beduako edo garratzatar bat izan ziren (ikus [XVI. m. (48-XII) 14]
Oikiako errenterian emanda.
agiria).
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- 1548-XII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Joan Igarategi eta Iraetako
Iñigo Goiatz olagizona aurkeztu ziren. Iñigok Joani
maileguz 3 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal
= 18 erreal izanik) eman zion, eta Joanek Beduako
errenterian hurrengo inauterietako asteartean burdinak emanda ordainduko zion zorra.

Ordura arte Beltran Arizmendi prokuradoreak
egindako lana ontzat hartuz, ahalordea zutenek ordezkatuko zuten Joan Fernandez Arreitzakoa auzian.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro,
Grazian Arzalluz eta Martin Andikano (Joan Fernandez Arreitzakoaren morroia) (ikus [XVI. m. (48-VI)
19] agiria).

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren Joan
- 1548-VII-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriMartinez Legardakoa, Esteban Eztiola semea eta bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Debako
Martin Gaintza (ikus [XVI. m. (48-XII) 16] agiria).
Bartolome Plazaola (gure ustez Debako Lasturko
Plazaola burdinolaren jabea), eta, bestetik, Zestoako
Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina.
1.26. Joan Fernandez Arreitzakoa

hauspaginaren tratu eta agiriak

Joan Fernandezek Bartolomeri bere burdinolarako
- 1548-VI-15ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- hauspoak egingo zizkion hurrengo urriaren 20rako,
bauaren aurrean Joan Fernandez Arreitzakoa haus- han burdina lan zedin. Hauspoen prezio osoa 64 dukatpagina aurkeztu zen. Auzia zuen Hernaniko Pedro ekoa zen. Egun hartan eskura 28 dukat aurreratu zizAierdi eta lagunekin, eta ahalordea eman zien honako kion Bartolomek, beste 4 dukat hauspaginak Bartohauei: Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Martinez lomeri hauspoak ematen zizkion egunean ordainduko
Salzedokoari, Fernan Perez Zabalegikoari, Andres zizkion, eta azken 32 dukatak hurrengo abuztuko AnMartinez Aroztegikoari, Joan Herediari, Asentzio Za- dre Mariaren egunetik urtebetera.
balari, Jeronimo Atxagari eta Pedro Zabalari. AhalorJoan Fernandezek hauspoak Zestoan emango zizdea eman zien, halaber, Valladolidko Kantzelaritzako prokuradore hauei: Joan Otxoa Urkizukoari, Joan kion Bartolomeri, eta honek garraiatuko zituen bere
Angulori, Joan Antezanari, Joan Lazkanori eta Joan kontura burdinolaraino. Kontratuan lekuko honako
hauek izan ziren: Zestoako Esteban Edarritzaga eta
Cortiguerari.

63. irudia. Txiribogako
Auspagindegi.
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Grazian Etorraetxea, eta Debako Pedro Olaberria
- 1548-IX-29an, Zestoako errebalean, Blas Arta(ikus [XVI. m. (48-VII) 3] agiria).
zubiaga eskribauaren aurrean Arroako Arbeko Esteban Oliden eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa
- 1548-VII-16an, Zestoako errebalean, Blas Arta- hauspagina agertu ziren. Aizarnazabalen Estebanek
zubiaga eskribauaren aurrean zestoar hauek aurkeztu Joan Fernandezi behia eta bere txahala hartuta 5 duziren: batetik, Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagi- kateko eta karga bat ikatzeko zorra egin zion, eta dena
hurrengo Domu Santu egunean ordainduko zion.
na, eta, bestetik, Joan Fernandez Olazabalgoa.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Zestoako eta Aizarnako elizetako hamarrenen erdia jasotzeko eskubidea, errege-mesedez, Donostiako Urbieta, Joan Arbestain eta Domingo Aizpuru (ikus
Joan Idiakaitzek, ama Grazia Olazabalek eta Tolosa- [XVI. m. (48-IX) 44] agiria).
ko Katalina Iurramendi amamak zuten.

1.27. Pedro Altzolaratsen kontratu eta
1548. urteko hamarrenen erdi hura kobratzeko es- agiriak

kubidea Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak bereganatu zuen lehenago, kandela piztuta
enkantean 100 dukateko eskaintza eginda. Egun hartan, hain zuzen, 100 dukat haiek ordaindu zizkion Joan
Fernandez Olazabalgoari, hau Joan Idiakaitzen, Grazia amaren eta Katalina amamaren ordezkari zelako.

- 1548-I-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Azpeitiko Joan
Perez Altubekoa, eta, bestetik, Zestoako Pedro Altzolarats.

Joan Perezek Pedrori ferratzeko 60.000 iltze egin
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: eta Zestoara etxera ekarriko zizkion. 1.000 iltzek haJoan Ereño, Domingo Zuube eta Domingo Aranburu. rategiko 9 libra pisatuko zuten, eta Pedrok pisatzen
Argitu beharra dago Grazia Olazabalen senarra, hau Urreztin ikusi ahal izango zituen.
da, enperadorearen Alonso Idiakaitz idazkaria, 1547.
urtean hil zela. Grazia Olazabalek eta Alonso IdiakaiJoan Perezek 30.000 iltze otsailaren amaieran emantzek sortu zuten Donostian San Telmo komentua (ikus go zizkion zestoarrari, eta beste 30.000 martxoaren
[XVI. m. (48-VII) 15] agiria).
amaieran. Pedro Altzolaratsek egun hartan prezio osoa
(220 erreal eta 10 marai) ordaindu zion Joan Perezi.
- 1548-IX-10ean, Itziarren, Debako Joan Perez
Arriolakoa eskribauaren aurrean Zestoako Joan FerJoan Perez Altubekoak fidatzaile gisa Joan Perez
nandez Arreitzakoa hauspagina eta Debako Sasiola Gortakoa aurkeztu zuen. Honek erantzungo zuen bere
altxorzaina elkartu ziren.
ondasunekin Joan Perez Altubekoak kontratua betetzen ez bazuen. Joan Perez Altubekoak, berriz, konZestoarra altxorzainarentzat burdinolarako haus- promisoa hartu zuen fidatzailea fidantza hartatik onik
poak egiten ari zen, eta haiek ordaintzeko debarrak 63 ateratzeko. Kontratuan lekuko hauek izan ziren: Zesdukat eta mandarra eman zizkion. Joan Fernandezek toako San Joan Etorra, Joan Legarda eta Grazian Ezelanak hurrengo Domu Santurako amaitzeko konpro- narro, eta Azpeitiko Martin Barrenetxea (ikus [XVI.
misoaz, ordainagiria eman zion Sasiola altxorzainari. m. (48-I) 42] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Martin Gartzia Arriolakoa
- 1548-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaapaiza, Berriatuko Pedro Santxez Ibarguengoa? eta ren aurrean Katalina Amilibiak (San Joan Etxegarairen
Elgoibarko Martin Andikano (ikus [XVI. m. (48-IX) emazteak) 5 dukaten ordainagiria eman zion Pedro
19] agiria).
Altzolaratsi. Lehenago Pedrok (eta Paginoko Martin
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maizterrak) idia erosi zioten San Joani, eta Pedro Al- 1.28. Domingo Aizpururen tratu eta
tzolaratsen emazte Grazia Ortiz Txurrukakoak zorra- agiriak
ren azken zatia (5 dukatekoa) ordaindu zion Katalinari.
- 1548-VII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Artzu- bauaren aurrean Aizarnako Domingo Aizpuru eta Mabiaga, Esteban Eztiola semea, Sebastian Ezenarro eta ria Urbieta (Aizarnako elizako serora) agertu ziren.
Joan Elizalde (ikus [XVI. m. (48-XI) 9] agiria).
Lehenago Joanes Potzueta apaizarenak ziren, Ai- 1548-XII-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zarnako elizaren atzean zeuden eta elizarenak ziren
bauaren aurrean Pedro Altzolarats eta Getariako Joan lurretako sagastietako sagarrondoak Domingo AizAsu aurkeztu ziren. Pedrok Joani 5 dukatean zezen- pururen eskuetara etorri ziren, Zestoako alkatearen
koa saldu zion, eta getariarrak zorra hurrengo Urte aginduz. Joanes Potzuetak Iraetako andrearen lursaila
Berri egunetik urtebetera ordainduko zion.
ere (Aranburukoei erosia) bazeukan errentan, eta hura
ere Domingoren eskuetara etorri zen; baita Aizarnako
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Fran- elizaren beste lursail bat ere.
tzisko Artiga, Grazian Ezenarro eta Joan Zubiaurre
(ikus [XVI. m. (48-XII) 19] agiria).
Egun hartan, Domingo Aizpuruk Maria serorari
sagarrondoak eta errentan hartutako lurrak (Joanes
- 1548-XII-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Potzuetak zeuzkan baldintzekin) saldu zizkion, hau
bauaren aurrean Zestoako Pedro Altzolaratsek Arroako da, 11 dukat ken 3 errealean. Horiez gain Domingok
Joan Zugastiri zaldi arre orbanduna saldu zion 16 duka- Mariari ohe osoa saldu zion 4 dukatean. Ohea Joanes
tean. Joanek hantxe ordaindu zion prezio osoa Pedrori. Potzueta apaizarena izan zen.
Salmenta-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Domingo Zuube eta Domingo
Etxauzelin (ikus [XVI. m. (48-XII) 21] agiria).

Maria Urbietak prezio osoa ordaindu zion Domingori, eta hau arduratuko zen ondasunen saneamenduaz. Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez

64. irudia. Arroako
Zugastiberri.
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Egiakoa (Iraetako jauna), Domingo Garratza eta Do- tzuetak utzitako sagarrondoak eta ohea saldu zizkion
mingo Ezenarro mazolaria.
Domingok serorari, eta hura zen ordaina.
Jarraian, Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa
andreak ontzat eman zuen Domingo Aizpuruk Maria
Urbietari egindako salmenta. Lekuko honako hauek
izan ziren: Joango Olaberria, Pedro Zubiaurre eta Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) (ikus [XVI.
m. (48-VII) 1] agiria).

Bestalde, Grazia Egaña alargunari ere ordainagiria
eman zion, Iraetako Maria Perezen eskutik beste 2 kintal burdina kobratu zituelako. Grazia Egañari Domingok Joanes Potzuetak utzitako 12 liburu saldu zizkion.
Liburuak Graziaren biloba Grazian Aranorentzat ziren,
eta ordaindutako 2 kintal burdinekoa zen prezioa.

- 1548-VII-2an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriLekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Martinez
bauaren aurrean Pedro Ausoroetxea eta San Joan Egaña Egiakoa (Iraetako jauna), Grazian Ezenarro eta Jako(Aizarnako elizako administratzaileak) aurkeztu ziren. bo Ipintza (ikus [XVI. m. (48-VII) 13] agiria).
Bezperan Domingo Aizpuruk Joanes Potzueta zenak eduki zituen elizaren lurreko sagarrondoak eta
eskubideak Maria Urbietari saldu zizkion. Salmenta
hura bi administratzaileek ontzat eman zuten. Lekuko
zestoar hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Joan Igartza maisua eta Joan Martinez Akoakoa.

- 1548-IX-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Debako Joan Zigaran eta Aizarnako
Domingo Aizpuru bildu ziren. Aizarnako Domingo
Arangurenek 4 dukateko zorra egin zion Debako Joan
Zigarani, eta honek ondasunak exekutatu egin zizkion. Egun hartan, ordea, Domingo Aizpuruk 4 dukatak eta auzi-gastuak ordaindu egin zituen. Ondorioz,
Jarraian, elizako bi administratzaileak ere bertan Joanek ordainagiria eman zion.
egonik, Domingo Aizpuruk Maria Urbieta eskutik
helduta, elizaren atzeko sagastira sartu zuen. Han saLekuko Zestoako Nikolas Martinez Egiakoa eta
garrondo bati Mariak adarra moztu zion eta lurra azta- Pedro Ausoroetxea eta Zumaiako Joan Etxabe izan
rrikatu ere egin zuen. Horrela lehen Joanes Potzuetak ziren (ikus [XVI. m. (48-IX) 6] agiria).
han zituen eskubideen jabe egin zen.
- 1548-IX-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriOndoren, Iraetako etxekoen sagastira joan ziren Do- bauaren aurrean Aizarnako Bizente Ezenarro eta Domingo Aizpuru eta Maria serora. Han lehenago Joanes mingo Aizpuru elkartu ziren. Egun hartan Bizentek
Potzuetak zeuzkan eskubideak Domingok Mariari eman Domingori maileguz Gaztelako 40,25 erreal eman
zizkion, eskutik heldu eta sagastira sartuta. Mariak saga- zizkion, eta Domingok zorra hurrengo Eguberrietan
rrondo bati adarra moztu zion, eta lurreko belar batzuk ordainduko zion.
ere moztu zituen, eskubideen jabetza bereganatuz.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: SaiazLekuko Pedro Iribarrena, Pedro Ausoroetxea eta San ko Elkanoko Joan Lertxundi, Zestoako Esteban EzJoan Egaña izan ziren (ikus [XVI. m. (48-VII) 5] agiria). tiola semea eta Domingo Aranguren (ikus [XVI. m.
(48-IX) 8] agiria).
- 1548-VII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnako Domingo Aizpuru, Maria 1.29. Joan Arberen eta Martin Aranoren
Urbieta (Aizarnako elizako serora) eta Grazia Egaña kontratu eta agiriak
azaldu ziren. Domingok Mariari ordainagiria eman
zion, Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren es- - 1548-II-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
kutik 6 kintal burdina kobratu zituelako. Joanes Po- aurrean Arroako Maria Egaña eta Joan Arbe aurkeztu
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65. irudia. Beaingo
San Lorente. (Indalezio
Oihangurenen
argazkia) 1918.

ziren. Lehenago, bien arteko auzian Joan Zugasti eta
Domingo Arretxe-Etxenagusia arbitroek epaia eman
zuten, eta Joan Arbe Mariari dirua ordaintzera kondenatu zuten. Zorraren zati bat (5 dukat eta 3 erreal ken
7 maraikoa) Joan Arberen anaia San Joan Arbek eman
zion Mariari, eta honek kopuru haren ordainagiria eman
zion. Zorraren gainerakoa geroago ordainduko zion.

mazolaria zen, eta Martin burdinolatako urtzailea.
Bizentek Martinekin kontratua egin zuen, hurrengo
iraileko San Migel egunetik hurrengo ekaineko San
Joan egunera arte Martinek Bizkaiko Karrantzako
bailarako burdinolan Bizenterentzat lan egin zezan.

Bizentek ohiko jornala ordainduko zion Martini,
baina Martinek lanak ongi egingo zituen hutsik egin
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: San gabe. Lanera hutsik egiten bazuen, Bizentek Martinen
Joan Elgoibar, Esteban Eztiola semea eta Domingo kontura beste ofizial bat ekarri ahal izango zuen. MarAisoro (ikus [XVI. m. (48-II) 22] agiria).
tin Aranok Bizente Ezenarrori lehenago 38 errealeko
zorra egin zion, eta zor hura lehen jornaletik hartuko
- 1548-VI-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zion Bizentek.
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Beduako Beainen bizi zen Fernando Arantza, eta, bestetik,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Martin Arano eta emazte Maria Perez Potzuetakoa. Martin Ondalde eta Joan Zuube (ikus [XVI. m. (48Fernandok senar-emazteei ordainagiria eman zien, VII) 9] agiria).
elkarren artean ordura arte izandako tratuen kontuak
egin zituztelako.
- 1548-IX-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, MarLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arro- tin Arano, eta, bestetik, San Joan Amilibia eta Arroan
na, Pedro Akoa eta Joanes Garratza (ikus [XVI. m. bizi zen Domingo Arretxe-Etxenagusia. Martinek
(48-VI) 8] agiria).
beste biei 7 dukat hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko obligazio-agiria eman zien. Hortik
- 1548-VII-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- at, elkarren artean egun hartara arte baso-kontuengabauaren aurrean zestoar hauek elkartu ziren: Bizen- tik eta abarrengatik bi aldeek elkarrekin izandako trate Ezenarro eta Martin Arano. Bizente burdinolatako tuen kontuak egin zituzten.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal, mingo Amilibia eskribaua eta Esteban Eztiola semea
Gregorio Elizalde eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI. (ikus [XVI. m. (48-I) 10] agiria).
m. (48-IX) 15] agiria).
- 1548-I-9an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1548-X-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ren aurrean, Arroako Joan Martinez Baltzolakoa agerbauaren aurrean Arroako Joan Arbe eta Martin Az- tu zen. Ahalordea eman zien Sevillan zebiltzan Frankaeta azaldu ziren. Joanek Martini maileguz 8 kintal tzisko Txurrukari eta Martin Lizarraratsi.
burdina pletinaren balioa (1 kintal = 15 erreal izanik)
eman zion, eta Martinek zorra hurrengo martxoko
Joan Martinezen seme Grazian Baltzolak, Espainia
Andre Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak Berriko Mexiko hiritik edo Indietako beste lekuren
Beduako errenterian emanda.
batetik, 40.000 marai bidali zituen Sevillara aitarentzat, eta Sevillan Domingo Lasao zestoarrak omen
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Fer- zeuzkan.
nando Olazabal medikua eta Esteban Eztiola semea
(ikus [XVI. m. (48-X) 24] agiria).
Frantziskok eta Martinek diru hura Domingori kobratu eta Joan Martinez aitari bidaliko zioten, bideko
- 1548-XI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- arriskua Joan Martinezek bere gain hartuta.
bauaren aurrean Arroako Joan Arbe eta Martin Azkaeta elkartu ziren. Joanek Martini maileguz 6 kintal
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolaburdina pletinaren balioa (1 kintal = 15 erreal izanik) rats, Domingo Zuube eta Esteban Eztiola semea (ikus
eman zion, eta Martinek zorra hurrengo urteko mar- [XVI. m. (48-I) 14] agiria).
txoko Andre Mariaren egunean ordainduko zion, burdinak Beduan emanda.
- 1548-VII-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal, Getariako Arretxeko Sebastian Zabalaga eskribaua azalEsteban Eztiola semea eta Martin Gaintza (ikus [XVI. du ziren. Sebastianek Pedro Martinezi 10 dukateko zorra
m. (48-XI) 12] agiria).
ordaindu zion, eta honek hari ordainagiria eman zion.

1.30. Pedro Erkisketaren, Joan eta Pedro
Martinez Baltzolakoaren agiriak
- 1548-I-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean, Arroako Joan Errementari eta Pedro Erkisketa azaldu ziren. Lehenago, 1545-XII-7an, Arroako
Martin Kortazar zenak obligazio-agiria eman zion Pedro Erkisketari. Hain zuzen Martin zenak egindako
zor hura egun hartan Joan Errementarik Pedro Erkisketari ordaindu zion, eta egun hartara arte izandako
gainerako tratuen zorrak ere bai.

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Martin Indo eta
Domingo Garratza, eta Getariako Domingo Segurola
eskribaua (ikus [XVI. m. (48-VII) 11] agiria).

1.31. Altzolarats jauregiko Martin Egia eta
Iraetako Iñigo Goiatz Paskual Olanorekin
auzitan
1.31.1. Auzia Debako Migel Suso alkatearen
aurrean

- 1547-I-20an, Deban, San Joan Arriola alkateordearen
Ondorioz, Pedrok ordainagiria eman zien Joan eta Sebastian Arriola eskribauaren aurrean, enkantean,
Errementariri eta Martin Kortazar zenari, lekuko Debako Paskual Olanok urte hartako alkabala arrotza
zestoar hauek izanik: Martin Perez Lilikoa (edo Idia- kobratzeko eskubidea bereganatu zuen, hau da, herrian
kaizkoa, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren semea), Do- arrotz ziren personei, herrian saldutako salgaiengatik
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ehuneko bat kobratuko zien (ikus XIII ZESTOA XVI.
MENDEAN (1547) liburuko [XVI. m. (47-I) 24] agiria).
- 1548-I-10ean, Deban, Migel Suso alkatearen aurrean
eta Joan Perez Arriolakoa eskribauaren aurrean, Migel
Igartza azaldu zen Paskual Olanoren izenean, eta demanda aurkeztu zuen Aiako Martin Egiaren (Altzolarats
jauregiko burdinolako olagizonaren) eta Azpeitiko Iñigo
Goiatzen (Iraetako burdinolako olagizonaren) aurka.
Martin Egiak Debako lurretan zegoen Iraetako
burdinolako Iñigo Goiatzi 50 kintal burdina saldu zizkion (1 kintal = 1 dukateko prezioan). Salmenta haren
alkabalarik ez zioten ordaindu Paskuali, eta honek auzitara eraman zituen Debako alkatearen aurrera.
Alkateak gutun bidez dei egin zien Martini eta Iñigori,
6 eguneko epean aurkez zitzen. Lekuko Paulo Artzuriaga
bikarioa eta Pedro Ormaetxea apaiza izan ziren. 1547an
Paskual Olanok jasotzen zuen alkabala arrotza, eta “koadernoko legeak” zioen epean Martinek eta Iñigok ez zuten salmentaren berri eman. Legeak agintzen zuen zigorra ezar zezala eskatu zion Migel Igartzak alkateari.
66. irudia. Debako elizaren ataria.

- 1548-I-17an, Iraetako burdinolan, Esteban Eztiola eskribauak Debako alkateak bidalitako gutunaren
berri eman zion Iñigori.

- 1548-II-7an, Zestoako Altzolarats jauregiko
Olaetxean, Esteban Eztiola eskribauak Martin Egia- 1548-I-23an, Deban, Miguel Suso alkatearen au- ren emazteari eman zion Debako alkatearen gutunarrean Migel Igartza aurkeztu zen. Iñigo Goiatz ez zen ren berri. Lekuko Esteban Eztiola semea eta Kataliagertu eta “koadernoaren” arabera kondena zezala es- na Sustraieta (Joan Ezenarroren emaztea) izan ziren,
beste lekuko gizonik han ez zegoelako.
katu zion alkateari.
- 1548-II-6an, Deban, Iñigo Goiatz bertako alkatearen aurrean aurkeztu zen, Paskual Olanorekin zuen
auzian zin egin eta aitorpena egitera. Martin Egiak dirua zor zion Iñigo Goiatzi, eta ordaintzeko 50 kintal
burdina eman zizkion Iraetako burdinolan (1 kintal =
13,5 erreal edo = 14 erreal izanik).

- 1548-II-9an, Deban, Paskual Olanoren izenean
Migel Igartzak eskea egin zion alkateari Iñigo Goiatz
preso har zezan. Alkateak Migel Igartzaren eskearen
kopia beste aldeari eman eta erantzun egin beharko
zuten. Joan Ugarte eta Martin Ugarte debarrak izan
ziren lekuko.

Egun hartantxe, Joan Perez Arriolakoa eskribauak,
Alkateak aitorpen haren kopia Paskualen aldeari
eman eta erantzuna ekarriko zuten. Joakin Erreten eta Iñigoren prokuradore Joakin Erreten debarrari eman
Joan Oliden izan ziren lekuko, Joan Perez Arriolakoa zion alkatearen erabakiaren berri. Lekuko Debako Nikolas Gaintza eta Otxoa Akeberro? izan ziren.
eskribauaren aurrean.
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Egun berean Martin Egiak eta Iñigo Goiatzek erantzun egin zioten Paskual Olanoren aldeari. Haiek ziotenez, Iraetako eta Altzolarats jauregiko burdinoletan
landutako burdinak saltzen zirenean, aspaldi-aspalditik ez zen alkabalarik ordaintzen. Gainera, Altzolarats
jauregiko burdinolak ezarrita zeukan erregeari (edo
haren pribilegioz bere mertzenarioei) urtero 6 kintal
burdinako alkabala besterik ez zuela ordaindu behar
(ikus [XVI. m. (48-I) 16] agiria).
1.31.2. Auziaren jarraipena alkatearen aurrean
- 1548-II-13an, Deban, Martin Egiak Migel Suso alkateari 50 kintalen salmentaren berri eman zion, Iñigo
ere hantxe izanik. Debako Joan Arriola eta Kristobal
Sorarte izan ziren lekuko. Martinek eta Iñigok Joakin
Erreten fidatzailetzat aurkeztu zuten. Domingo Arriola apaiza eta Domingo Plaza debarrak izan ziren lekuko. Martinek eta Iñigok konpromisoa hartu zuten Joakin Erreten fidantza hartatik onik ateratzeko. Lekuko
hauek izan ziren: Martin Otxoa Irarrazabalgoa (edo
Irarrezabalgoa) eta Kristobal Arias.

- 1548-II-20an, Deban, Migel Igartzak Paskualen
izenean, Berriatua batxilerraren idaztiaz beste aldekoak kondena zitzala, auzi-gastu eta guzti, eskatu
zion alkateari. Martin Otxoa Altzolakoa eta Domingo
Itziar izan ziren lekuko.
- 1548-II-23an, Deban, Martinek alkateari zioenez,
urtero Altzolarasko jauregiko burdinolan erregeari
(eta bere mertzenarioei) ordaintzen zion alkabala, aspaldi-aspaldiko ohiturari jarraituz, eta ez zeukan beste
ezer ordaindu beharrik.
Sebastian Arriola eskribaua hantxe izanik, San
Joan Arriolak aurkeztu zuen eskea.
- 1548-II-27an, Deban, San Joan Arriolak Migel Suso alkateari Martin eta Iñigoren izenean auzia
amaitutzat jo zezala eskatu zion. Fidatzailetzat Migel
Ibañez Sasiolakoa eta Joakin Erreten aurkeztu zituen.
Joan Ibañez Hernanikoa eta Joan Ugarte debarrak
izan ziren lekuko.
Alkateak bi aldeei 9 eguneko epea eman zien beren
testigantzat aurkez zitzaten.

Ondoren Martin Egiak ahalordea eman zien San
Joan Arriolari eta Joan Erreteni, auzian ordezka zeza- 1548-III-3an, Migel Igartzak Paskual Olanoren
ten. Lekuko Debako hauek izan ziren: Iñigo Goiatz,
izenean epe luzeagoa eskatu zion alkateari, beste 20
Kristobal Arias eta Martin Otxoa Ullangoa?.

67. irudia. Debako
Andre Maria elizaren
klaustroa.
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egun, bere testigantzak jaso eta aurkezteko. Deban
zeuden Pedro Garcia de la Quadra eta Joan Fernandez
Olaberrietakoa izan ziren lekuko.

Egun hartan Arroan, Iñigok eta Martinek Debako
Peru Joan Arano eta Aizarnako Pedro Iribarrena lekukoak aurkeztu zituzten. Zin egin zuten Arroako Fernando Sorazabal eta Joan Ermuaren aurrean.

Migel Suso alkateak agindua bidali zien Joan Perez
Egun berean, Iraetako burdinolan, Martin Egiak
Arriolakoa eskribauari auziko bi aldeek aurkeztutako
lekukoei, zin eginarazita, testigantzak jaso ziezaz- lekukotzat Martin Arano aurkeztu zuen. Honek ere
kien. Migel Igartzari ere jakinarazi zioten testigantzak zin egin zuen Domingo Arretxe-Etxenagusiaren eta
noiz eta nola jaso behar zituen Joan Perez Arriolakoak Nikolas Martinez Egiakoaren aurrean.
(ikus [XVI. m. (48-I) 16] agiria).
- 1548-III-6an, Iñigok lekukotzat Aizarnazabalgo Domingo Amilibia, Zestoako Martin Ondalde eta
1.31.3. Martin eta Iñigoren lekukoei hartutako
Joan Artiga aurkeztu zituen. Hauek ere zin egin zuten
testigantzak
Arroako Pedro Otalora eta Migel Ibarrolaren aurrean.
1548-III-5ean, Arroan, Joan Perez Arriolakoa eskriLehenbizi Peru Joan Aranok (50 urteko adinekoak)
bauarengana Iñigo Goiatz eta Martin Egia hurbildu
ziren. Debako alkateak aginduta lekukoen testigan- erantzun zien galderei. Azken 14 urteetan entzuna
tzak hartu behar zituen. Fernando Sorazabal eta Peru zuenaren arabera baiezkoa erantzun zien galderei.
Aurreko urtean Azkoitiko Martin Perez Idiakaizkoa
Joan Arano debarrak izan ziren lekuko.
emazteak eraman omen zituen 6 kintal burdinak.
Martin Egiak ahalordea eman zion Iñigo Goiatzi,
Pedro Iribarrenak 68 urte zituen, eta galdehonek testigantzak hartzeko lekukoak aurkez zitzan.
Peru Joan Arano eta Pedro Iribarrena izan ziren leku- rei baiezkoa erantzun zien. Azkoitiko Martin Perez
ko. Martin eta Iñigoren lekukoei egin beharreko gal- Idiakaizkoa izan omen zen mertzenarioa. Bere inguderak, prestatu zituen San Joan Idiakaitz batxilerrak. ruko zaharrenek ziotenez, Altzolarasko jauregiko burdinolakoek aipatutako 6 kintal horiek baino ez omen
Hauek ziren galderak:
zituzten ordaindu. Inguruko burdinoletan ere ohitura
1) Ea ezagutzen zituzten Martin Egia, Paskual Olano bera omen zegoen.
eta Aiako partean Altzolarats jauregiko burdinola.
Gero Aizarnako Martin Aranok (52 urtekoak)
2) Ea zekiten aspaldi-aspalditik Altzolarats jaure- erantzun zien galderei. Baiezkoa erantzun zien. Saiaz,
giko burdinola erroldatuta zegoela eta urtero erre- Azpeitia eta Zestoako burdinoletan ohitura bera omen
geari eta bere mertzenarioei 6 kintal burdina pleti- zegoen.
na ordaintzen zizkiola.
42 urteko Domingo Amilibiak (Aizarnazabalgoak)
3) Ea zekiten azken 100 urte baino gehiagotan bur- ere baietz erantzun zien galderei.
dinolako jaun eta maizterrek beste zergarik ez zuMartin Ondaldek 66 urte zituen eta Altzolarats jautela ordaintzen han landutako burdinengatik.
regiko burdinolan 7 urtez maizter edo olagizon izan
4) Ea zekiten ohitura hori ezarritako legea bezala- zen. Urtero 6 kintal ordaintzen zizkioten erregeari (edo
honen mertzenarioei). Martin Perez Idiakaizkoa azkoikoa zela.
tiar mertzenarioak eramaten zituen. Behin Zumaiako
5) Ea orain arte esandakoa inguru haietan ezaguna Joan Saez eskribauak eskatu omen zion alkabala, Oikira burdinak saldu zituelako, baina ez zion ordaindu.
zen.
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Zestoako Joan Artigak 55 urte zituen, eta baiezkoa
erantzun zien galderei. 20 bat urte lehenago Sebastian
Artazubiaga aitaginarreba izan omen zen maizter Altzolarats jauregiko burdinolan.
- 1548-III-31n, Deban, Migel Suso alkateari Migel
Igartzak epe luzeagoa eskatu zion bere testigantzak
jasotzeko. Alkateak baiezkoa eman zion, lekuko Migel Ibañez Sasiolakoa eta Joan Fernandez Olaberrietakoa izanik.
- 1548-V-11n, Deban, Migel Igartzaren eskariz Joan
Perez Arriolakoa eskribauak Itziar, Arroa eta beste leku
batzuetako lekukoen testigantzak hartuko zituen. Debako Martin eta Iñigoren San Joan Arriola ordezkariari
berri eman zion (ikus [XVI. m. (48-I) 16] agiria).
1.31.4. Paskualen lekukoei hartutako testigantzak

arrotzaren biltzaile izan zela, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean egindako agiriaz.
3) Ea zekiten Martin Egia ez zela Debakoa eta Iñigori 50 kintal burdina Debako partean, Iraetako
burdinolan, eman zizkiola.
4) Ea zekiten aurreko urtean Martinek Iñigori 50
kintal saldu eta ez zutela alkabalarik ordaindu.
5) Ea zekiten Iraetako eta Altzolarats jauregiko
burdinolak beste burdinolak bezalakoak zirela eta
alkabala arrotza ordaindu egin behar zutela.
6) Ea zekiten orain arte esandakoa inguru hartan
ezaguna zela.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Olano eta Bizente Sorazu debarrak.

- 1548-V-12an, Paskual Olanoren aldeak lekukoentzat galdera hauek aurkeztu zituen:

- 1548-V-16an, Migel Igartzak lekukotzat Bizente
Sorazu aurkeztu zuen. Iraetako burdinolan Joan Olea
1) Ea ezagutzen zituzten auziko bi aldeak, Iraeta- tiratzailea eta Domingo Sorazu urtzailea aurkeztu ziko eta Altzolarats jauregiko burdinolak eta Martin tuen. Zin egin zuten egia aitortuko zutela.
Egiak Iraetan Iñigo Goiatzi saldutako burdinak.
Bizente Sorazuk 35 urte zituen, eta baiezkoa erantzun
2) Ea zekiten 1547. urtean Paskual Olano alkabala zien galderei. Bizentek zioenez, Bergarara saltzen zituen

68. irudia. Iraetako
burdinola zegoen
lekua.
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burdinengatik 2 marai ordaintzen zituen alkabala arrotza- le izateko pertsona hauek, susmagarriak zirelako: Begatik. Joan Olea ijezle edo tiratzailea zen Iraetako burdin- reziartua batxilerra, Zarautz lizentziatua, Ertzilla liolan. 27 urte zituen eta baiezkoa erantzun zien galderei. zentziatua, Mantxola lizentziatua, Untzai lizentziatua,
Galban lizentziatua, Bereziartua lizentziatua, Muxika
27 urteko Domingo Sorazu Iraetako burdinolan batxilerra, Miranda batxilerra eta Iribe doktorea.
urtzaile zen, eta galderei baiezkoa eman zien.
- 1548-VIII-3an, Deban, San Joan Arriola alka- 1548-V-26an, Deban, Migel Suso alkateari San teordearen aurrean aipatutako legegizonak alde batera
Joan Arriolak, Martin eta Iñigoren izenean, testigan- gera zitezela eskatu zuen. Lekuko Sebastian Arriola
tzak aurkeztu zizkion. Alkateak argitaratzea agindu eta Martin Ondalde izan ziren.
zuen. Sebastian Arriola eta Anton probestuordea izan
- 1548-VIII-16an, Deban, San Joan Arriola
ziren lekuko (ikus [XVI. m. (48-I) 16] agiria).
alkateordeak Joan Matusin izendatu zuen epaile auzi
hartan epaia eman zezan. Domingo Olano eta Martin
1.31.5. Auzian emandako epaia
Otxoa Altzolakoa izan ziren lekuko.
- 1548-VII-23an, Deban, Miguel Igartzak, bere aldeaJoan Matusinek bere epaian, kondenatu egin ziren arrazoiak azalduz, eskea egin zion Joan Ibañez
Hernanikoa alkaterodeari, Zandategi lizentziatuaren tuen Martin Egia eta Iñigo Goiatz 9 eguneko epean
Paskual Olanori alkabalaren bikoitza eta auzi-gastuak
agiriaz, beste aldea kondena zezan.
ordaintzera. Bereziartua lizentziatua izan zuen ahol- 1548-VII-30ean, Deban, San Joan Arriolak bere kulari.
aldeak zituen arrazoiak azaldu zituen, San Joan Idia- 1548-VIII-20an, Deban, Joakin Erretenek, Markaitz batxilerraren agiriaz. Debako Joan Ugarte eta
tin eta Iñigoren izenean, epaiarekin ados ez zeudelako
Martin Otxoa Altzolakoa izan ziren lekuko.
gora jotzeko asmoa jakinarazi zuen, bere arrazoiak
Egun berean Joakin Erretenek, Martin eta Iñigoren azalduz. Anton Zerain eta Kristobal Sorarte izan ziren
izenean, gaitzetsi egin zituen auzian epaile-laguntzai- lekuko.

69. irudia. Arroako
Igartzatxikiko txabola.
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Egun berean, Migel Igartzak Paskual Olanoren bestetik, Bizkaiko Orozko herriko Joan Orozko. Biek
izenean Joan Matusin epaileari ontzat eman zion Mar- elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituzten, eta
tinek eta Iñigok epaiaren aurka gora jotzea. Debako bizkaitarrak 6 dukat zor zizkiola erabaki zuten.
Domingo Saroeberri apaiza eta Joan Ugarte izan ziren
lekuko (ikus [XVI. m. (48-I) 16] agiria).
Joanek zorra bi epetan ordainduko zion: 3 dukat
hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean, eta bes1.31.6. Auzia Gipuzkoako korrejidorearen esku
te 3 dukat hurrengo ekaineko San Joan egunean.
- 1548-VIII-21ean, Deban, Sebastian Arriola eskribauaren aurrean, Joakin Erretenek Martin eta Iñigoren izenean Joan Perez Arriolakoa eskribauari auziaren prozesuaren kopia eskatu zion, korrejidorearen
aurrean aurkezteko. Horretarako zilarrezko erreala
aurreratu zion. Lekuko Debako Blas Arrubia eta Frantzisko Alvarado izan ziren.

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Arzallus eta Pedro Arzallus, eta Egiako Joanes Aialde eta
Lazaro Arrona (ikus [XVI. m. (48-XII) 12] agiria).

1.32. Joan Ganbara eta Bartolome
Txiribogaren tratu eta agiriak

- 1548-I-12an, Zestoako errebalean, Blas Artazubia- 1548-VIII-23an, Azkoitian, Francisko Castilla ga eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik
korrejidore eta lizentziatuak zioenez, Martinek eta Tolosako Martin Astigarreta bastagina, eta, bestetik,
Iñigok auzia haren esku utzi zuten. Horretarako dei Zestoako Maria Anton Indo alarguna, bere seme Joan
egin zion Paskual Olanori, jakinarazpena Joan Perez Ganbara adingabearekin.
Arriolakoa eskribauak eginda hiru eguneko epean auzitara aurkez zedin.
Bi aldeek kontratua egin zuten Martinek Joani
bastagintzako ofizioa 4 urtez irakats ziezaion. Joanek
- 1548-VIII-27an, Itziarren, San Joan Arriolak Iñi- lan egingo zuen ofizio hartan Martinentzat, eta honek
go Goiatz eta Martin Egiaren izenean prozesuaren ofizioa behar bezala irakatsiko zion.
kopia eskatu zion Joan Perez Arriolakoa eskribauari. Anton Artzuriaga eta Martin Otxoa Irarrazabalgoa
Maria Antonek fidatzaile Joan Fernandez Arreitzakoa
izan ziren lekuko.
aurkeztu zuen, Maria Antonek eta Joan Fernandezek 8
dukat ordainduko zizkioten bi epetan Martini, honek
- 1548-VIII-31n, Deban, Joan Perez Arriolakoak Joan Ganbara elika zezan. Zapatak ere emango zizkion
Paskual Olanoren prokuradore Migel Igartzari jakina- Martinek. Maria Anton amak emango zizkion jantziak.
razi zion korrejidorearen agindua. Martin Ansola eta
Pedro Aiziro izan ziren lekuko.
Lehen egunetik izango zituen Joan Ganbarak ofizioko tresna eta erremintak. Joan Ganbara ikasleak,
- 1548-IX-3an, Azkoitian, Joan Elduak korrejido- adingabea zelako, zin egin zuen kontratuak zioena
reari adierazi zionez, beste aldea ez zen auzitara azal- bete egingo zuela.
du (ikus [XVI. m. (48-I) 16] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Armendia,
1.31.7. Joan Orozkok Martin Egiari emandako
Domingo Etxauzelin eta Martin Zuube (ikus [XVI. m.
obligazio-agiria
(48-I) 17] agiria).
- 1548-XII-21ean, Aizarnan, Esteban Eztiola esLehenago Bartolome Txiribogari eta Domingo
kribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Mar- Arrona fidatzaileari Martin Diaz Mirubikoak ondasunak
tin Egia aiarra, Altzolarats jauregiko olagizona, eta, exekutatu egin zizkien, zorrak bere epeetan ordaindu
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ez zizkiotelako (ikus XII ZESTOA XVI. MENDEAN
(1546) liburuko [XVI. m. (46-II) 18] agiria). Hain
zuzen Zestoako Domingo Arrona zen Bartolomeren
fidatzailea, eta 1547. urtean ere Domingori exekutatu
zizkion ondasunak Martin Diaz Mirubikoak.
- 1548-I-14an, Azpeitian, Francisco Castilla
korrejidoreak agindua bidali zien Antonio Paramato
merio nagusiari eta merioordeei. Bartolome
Txiribogak Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari 227,5
kintal burdina pletina, 151 dukat eta 317 marai zor
zizkion guztira, eta hamar epetan (hamar urtean)
Domingo Arrona fidatzaileak ordaindu zituen.
Domingo Arronari Zestoako Agirre baserria,
Arroako Etxeandia, Zestoako hiribilduko etxea eta
beste zenbait ondasun exekutatu eta enkanterako
pregoiak egin zizkioten. Enkantean Domingo Arronak
erreal bat eskaini zuen ondasunengatik, baina jabetza
hartzera ez zen agertu.
Ondorioz, korrejidoreak agindua eman zion
merio nagusiari, ondasun haien jabetza Martin
Diaz Mirubikoari eman ziezaion. Frantzisko Perez
Idiakaizkoa eskribauak idatzi zuen agindua.

70. irudia. Txiriboganagusiren armarria.

Joanen suhi Martin Kortazar zenak zeukan kontuliburua eta txostena aztertu zituen, Joanek Martini
- 1548-V-28an, Zumaian, Joan Arbestain eskri- egindako zorrak adieraziz. Hamalau kapitulu edo
bauaren aurrean Martin Diaz Mirubikoa agertu zen. idazpen zituen liburuak:
Bartolome Txiribogaren zorra 10 epetan Domingo
Arrona fidatzaileak ordaindu ziolako, ordainagiria
1) Martin Kortazarrek Joan Ermuari 36 dukat maieman zion. Ahalordea ere eman zion Domingori, zor
leguz eman zizkion.
hura guztia Bartolome Txiribogari kobra ziezaion.
2) Joan Ermuak egindako zorragatik Martinek
Dena den, Martin Diaz zumaiarra ez zen arduratuArroako Domingo Larretxeri 11 dukat ordaindu
ko Txiribogako ondasunen saneamenduaz.
zizkion.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Zumaiako Antonio Oikina, Joan Gurmendi gaztea eta Joan Errezusta
(ikus [XVI. m. (48-I) 19] agiria).

3) Joanek Martini 7 dukat eta 9 errealeko zorra egin
zion, Martinek Joan Uraini? ordaindu zizkiolako.

1.33. Joan Ermuaren tratu eta agiriak

4) Martinek Joanen ordez 42 erreal ordaindu zizkion Cordoba izeneko bati.

- 1548-VI-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Joan Ermua (edo Errementari) azaldu zen.

5) Martinek Joanen ordez Arroako Joan Armendiari 2,5 kintal burdina eman zizkion.
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6) Joan Zugastiri emandako 20 dukatetatik zati
Ermua baserrian erositako sagardoen kontuak ere
bat gehi 2,5 dukat zor zizkion Martin Kortazar argitu zituzten. Zor haiek guztiak Martin Kortazarren
zenari.
oinordekoek kobratzekotan geratu ziren.
7) Fernando Sorazabali emandako 2 dukat eta
erreala zor zizkion Joanek Martini.
8) Joan Urbietari emandako 1,5 kintal burdina ere
zorretan zeukan Joan Ermuak.
9) Behiengatik beste 1,25 kintal burdina zor zizkion Joanek Martini.
10) Arteagako andreari ordaindutako 24 erreal ere
zor zizkion Joanek Martini.

Lekuko Arroako hauek izan ziren: Joan Martinez
Usarragakoa, Joan Etxeberria eta Joan Sorazu (ikus
[XVI. m. (48-VI) 16] agiria).
- 1548-VI-14an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Grazia Kortazar alarguna (Martin
Kortazarren arreba), Joan Ermua eta Oleako (Arroakolako) Anton Ermua semea azaldu ziren. Joan Ermua
Arroakolaren jabe eta bertako olagizona zen. Martin
Kortazar zena, berriz, Joan Ermuak suhia zuen.

Egun hartan Joanen eta Martinen arteko tratuen
11) Domenja Ibarrolari ordaindutako 2 dukatak ere kontuak egin zituzten kontu-liburuaren eta txostenaren bidez. Joan Ermuak Martin Kortazarri 74 dukat
zor zituen Joanek.
eta 5,25 kintal burdina zor zizkion. Martin Kortaza12) eta 13) Joanek ikatzak emanda ordaindu ziz- rrek Anton Ermuari 46 dukat eta 2,5 erreal zor zizkion Martin Kortazarri burdinak. Mendozari (me- kion, Antonek Martinen zorrak ordaindu zituelako.
rioordeari) auzi-gastuengatik emandako dukata Grazia Kortazarren oniritziaz, Antonek Martinengandik hartzeko zeukan kopuru hura aita Joani eman
zor zion Joanek Martini.
zion, aitak Martini egindako zorretik deskontatzeko.
14) Burdinolako errenta eta lanengatik 10 dukat Martin Kortazarren ondorengoei ordainagiria eman
zien Antonek.
zor zizkion Martini.

71. irudia. Arroako
Ermuaren aurriak.
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Beraz, deskontua eginda, Joan Ermuak Martin
Kortazarri 28 dukat ken 2,5 erreal eta 5,25 kintal burdina zor zizkion. Gainerakoa Antonek Julian Otalorari eta Graziak Zestoako Maria Martinez Baltzolakoari (Pedro Artzubiagaren emazteari), Maria Martinez
Goienagakoa debarrari eta Bermeoko Paulo Bermeori
Martinen zorrak ordaintzen erabilia zen.

dainagiria eman zion, ordura arte elkarrekin izandako
tratuen kontuak egin zituztelako.
Lekuko Zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza,
Klemente Aisoro eta Domingo Ezenarro (ikus [XVI.
m. (48-I) 20] agiria).

- 1548-I-22an, Arroan, Joan Martinez Aroztegikoa
Grazia Kortazarrek eta Arroako bikario Joan So- eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik,
razu batxilerrak atera zituzten kontu hauek Martin Bizente Sorazu, eta, bestetik, Martin Ibarrola (bere
Kortazarrek Erromara joan zenean (han hil omen zen) ama ere ordezkatuz). Ibarrola ondoko basoa saldu
uzitako kontu-liburutik.
zion Martinek Bizenteri, lepatzeko eta ikatza egiteko,
baina egurra ateratzen hasi ondoren, Martinek auzia
Beraz, Martin Kortazarren ondasunetatik 30 du- ipini zion Bizenteri korrejidorearen aurrean.
kat kobratu behar zituen Graziak, eta Joan Sorazuk
62,5 erreal, erakutsi zuen mailegu-agiriaren arabera.
Egun hartan, ordea, auzia utzi eta arbitro epaileak
Joan Ermuak obligazio-agiria eman zien Graziari eta izendatu zituzten, haien epaia betetzeko konpromisoaz.
bikarioari, hurrengo San Joan egunetik urtebetera zor Martin Ibarrolak arbitro Arroako Joan Perez Areitzahaiek ordaintzeko konpromisoa hartuz.
gakoa izendatu zuen, eta Bizente Sorazuk Azpeitiko
Iñigo Goiatz. Bi arbitroak ados jartzen ez baziren, hiruAgirian lekuko Arroako hauek izan ziren: Mar- garrena aukeratu ahal izango zuten beste biek.
tin Azkaeta, Migel Ibarrola eta Julian Otalora (ikus
[XVI. m. (48-VI) 17] agiria).
Epaia emateko 15 eguneko epea zuten, eta epaia
betetzen ez zuen aldeak 30 dukateko isuna ordainduEgun eta leku berean, hau da, 1548-VI-14an, ko zuen: erdia errege-altxortegirako eta beste erdia
Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Grazia obeditzen zuen aldearentzat.
Kortazar alargunak ahalordea eman zion Arroako
Julian Otalorari. Graziak 30 dukat zor zizkion Juliani,
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiaeta Joan Ermuak beste 30 dukat Graziari. Beraz, koa (Iraetako jauna), Arroako Joan Sorazu batxiler eta
ahalordeaz Julianek zuzenenan kobratuko zizkion 30 bikarioa, eta Andres Gartzia Berasiartukoa.
dukatak Joan Ermuari.
- 1548-II-5ean, Arroan, bi aldeek onartu egin zuten
Lekuko arroar hauek izan ziren: Joan Sorazu bika- arbitroak izendatuz egun batzuk lehenago egindako
rioa, Migel Ibarrola eta Julian Otalora (ikus [XVI. m. agiria. Martin Azkaeta eta Joan Sorazu izan ziren le(48-VI) 18] agiria).
kukoetako bi.

1.34. San Joan Amilibiaren, Martin
Ibarrolaren eta Joan Martinez
Etxabekoaren agiriak
- 1548-I-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Errezilgo Joan
Zabala zurgin-maisua, eta, bestetik, Zestoako San
Joan Amilibia hargin-maisua. Joanek San Joani or-

Ondoren Iñigo Goiatz eta Joan Perez Areitzagakoa
arbitroek beren epaia eman zuten. Martin Ibarrola eta
ama kondenatu egin zituzten Bizenteri 50 erreal ordaintzera, honek egur gutxiago jaso zuelako. Zigorra bi
epetan ordainduko zioten Bizenteri: erdia Pazko garizumakoan eta beste erdia ekaineko San Joan egunean.
Basoan ezer geratu bazen, egur hura Martinentzat
izango zen (ikus [XVI. m. (48-I) 29] agiria).
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- 1548-I-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoak
eta Grazia Agirrek ahalordea eman zieten korrejimenduko Beltran Arizmendiri, Andres Martinez Aroztegikoari eta beste lau prokuradoreri. Joan Martinezek eta
Graziak auzia zuten Joan Gorostiagarekin eta Paskuala Etxaberekin korrejidorearen aurrean, eta ahalordea
zutenek ordezkatuko zituzten.

zion Francisco Heredia de Alcocer ordaintzaileari,
Alonso Idiakaitzen oinordekoei eta Grazia Olazabali
ordainketa egin ziezaien.

- 1549-V-17an, Valladoliden, Karlos enperadoreak gutuna bidali zion Francisco Heredia de Alcocer ordaintzaileari. Alonso Idiakaitz zenagatik guztira
300.000 marai zeuzkan kobratzeko Alonsoren familiak. Horietatik 134.166 marai Alonsoren oinordeAgirian lekuko hauek izan ziren: Sebastian Gaz- koek kobratuko zituzten, eta 165.834 marai Grazia
tanbide, Domingo Aisoro eta Pedro Martinez Baltzo- Olazabal alargunak (ikus [XVI. m. (48-II) 15] agiria).
lakoa (ikus [XVI. m. (48-I) 38] agiria).
- 1548-II-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Maria Mar1.35. Maria Joanez Idiakaizkoaren,
tin Ozpizukoa (Pedro Zigoarraga maisuaren alargun
Martin Arzallusen eta Alonso Idiakaitzen
azkoitiarra), eta, bestetik, Zestoako Martin Arzallus.
agiriak
Lehenago, Esteban Eztiolaren aurrean, Maria Martini
1548-I-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren Zestoako Gregorio Elizaldek 6 dukat eta 3 errealeko
aurrean Iraetako Maria Joanez Idiakaitz-Lilikoa an- zorra egin zion, Martin Arzallus fidatzaile izanik.
drea eta Martin Egaña elkartu ziren. Maria Joanezek
Egun hartan Martin Arzallusek 4 dukat eta 4
Martini maileguz 4 dukat eman zizkion, eta honek zoerreal ordaindu zizkion, eta Maria Martinek zorraren
rra handik urtebetera ordainduko zion.
zati haren ordainagiria eta ahalordea eman zizkion,
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: kopuru hura Gregoriori kobra ziezaion.
Martin Esteban Makatzaga, Domingo Aisoro eta GraLekuko zestoar hauek izan ziren: Jakobo Gesalazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (48-I) 43] agiria).
ga, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea (ikus
- 1548-II-11n, Augustan (agian Siziliakoan) Karlos en- [XVI. m. (48-II) 10] agiria).
peradoreak bere gorteko kontulariei agindua bidali zien.
- 1548-II-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola
Bere idazkari Alonso Idiakaitz Saxonian (Elba ibaiaren ondoan) etsaiek hil egin zuten 1547ko ekainaren 11 inguruan. eskribauaren bidez Martin Arzallusek ahalordea
eman zien bere seme Grazian Arzallusi eta Grazian
Karlos enperadoreak mesede egin zion Zestoako Etorraetxeari. Gregorio Elizalderen fidatzaile zelako,
probestu zen eta Zestoako elizetatik hamarrenak kobra- Martinek Azkoitiko Maria Martinez Ozpizukoari 4
tzen zituen Alonso Idiakaitzen Grazia Olazabal alargu- dukat eta 4 erreal ordaindu behar izan zizkion, eta
nari. Alonso Idiakaitzen oinordekoek Alonsoren sol- ahalordea zutenek zor hura Gregoriori kobratuko
data eta gastuengatik (1547ko ekaina bitartekoagatik) zioten Martinentzat.
zegokiona kobratuko zuten, eta handik 1547. urtearen
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Elgoibar,
amaiera artekoa (Alonso bizirik egon izan balitz bezala), Grazia Olazabalek jasoko zuen errege-mesedez. Joan Fernandez Arreitzakoa eta Esteban Eztiola (ikus
[XVI. m. (48-II) 21] agiria).
Frantzisko Eraso idazkariak idatzi zuen agindua.
- 1548-IV-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola
- 1548-V-12an, Valladoliden, orduan prinze zen
Felipe II.ak aitaren agindua betearazteko idaztia egin eskribauaren eta Joan Perez Lilikoa alkatearen aurrean
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Martin Arzallus (Maria Joanez Artazubiagakoaren
alarguna) seme Grazian Arzallusekin aurkeztu zen.
Grazian semea 25 urte bete gabea zen eta 14 urte
baino gehiago zituen. Legezko zaintzailea behar
zuen. Maria Joanez zenak testamentuan Martin aita
izendatu zuen zaintzaile, eta Martinek eskea egin zion
alkateari izenda zezan.
Alkateak Grazian Arzallus adingabeari galdetu
zion zaintzaile nor aukeratzen zuen, eta aita Martin
Arzallus hobetsi zuen. Martinek zin egin zuen semea
eta bere ondasunak zintzo eta leial kudeatuko zituela,
eta haren erruz semeak kalterik bazuen, aitak bere
ondasunetatik ordainduko zion. Grazian Etorraetxea
aurkeztu zuen fidatzailetzat.
Martin Arzallusek konpromisoa hartu zuen Grazian
Etorraetxea fidantza hartatik onik ateratzeko. Agirian
lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilibia eskribaua, Gabriel Artzubiaga eta Esteban Eztiola semea.
Ondoren alkateak, bere aginpidea erabiliz,
zaintzaile-kargua Martin Arzallus aitari eman zion, eta
ahalordea ere bai, Grazian semea eta bere ondasunak
(auzitan edo auzitik kanpo) ongi kudea zitzan.
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Martin Arzallusek ahalordea eman zien zestoar hauei:
Blas Artazubiagari, Grazian Etorraetxeari eta Domingo Gorosarriri. Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei ere eman zien ahalordea: Beltran Arizmendiri, Andres Martinez Aroztegikoari, Pedro Fernandez
Laspiurkoari eta Asentzio Zabalari.

72. irudia. Tolosa. Idiakaitz jauregiko armarria.

1.36. Esteban Artiga, Frantzisko Perez
Idiakaizkoa, Pedro Akoa eta Fernando
Zubeltzuren agiriak
- 1548-II-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean Debako Maria Asentzio (Domingo Ezpeletaren
alarguna) eta Zestoako Esteban Artiga bildu ziren. Estebanek Domingo zenari 24,5 errealeko zorra egin zion,
eta obligazio-agiriaren bidez zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordainduko zion Maria Asentziori.

Martinek ahalordea eman zien, halaber, Valladolidko
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban EdarriKantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Cortiguera- tzaga, Domingo Gorosarri eta Beltran Amilibia (ikus
ri, Pedro Angulori, Joan Olaberriari eta Ruiz Antezanakoari. [XVI. m. (48-II) 20] agiria).
Martin Arzallusen ustetan, Maria Nikolas ZabalaLasaorekin, honen seme Joan Gartzia Lasaokoarekin
eta Indamendiko Arbe baserrikoekin auzia izango
zuen, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten (ikus
[XVI. m. (48-IV) 3] agiria).

- 1548-II-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Katalina Indo (Urbietakoa)
bere senar Martin Indorekin, eta Frantzisko Perez Idiakaizkoa elkartu ziren. Lehendik Frantzisko Perezek
eta fidatzaile Errodrigo Idoiagak Katalinari 130 kintal
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73. irudia. Aizarnako
Ezenarroazpikoa.

burdinako zorra egin zioten, eta ordura arte zenbait zenbait lekutan egin zizkieten zorrak kobratu egin zizatitan Katalinari guztira 12 dukat ordaindu zizkioten. tuzten, eta Domenjarekin kontuak garbitu zituzten.
12 dukat haien ordainagiria eman zien Katalinak, eta
zin egin zuen agiriaren aurka ez zela joango.
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola semea, Domingo Amilibia eta Domingo
Lekuko zestoar eta zumaiar hauek izan ziren: Joan Aisoro (ikus [XVI. m. (48-III) 1] agiria).
Pagino, Joan Martinez Indokoa eta Martin Indo (ikus
[XVI. m. (48-II) 26] agiria).
1.37. Katalina Akertza, Maria Perez

Artzubiagakoa, Maria Domingez
- 1548-II-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Segurolakoa eta Kristobal Artzubiagaren
bauaren aurrean, Pedro Akoa eta Grazian Ezenarro agiriak
jostuna agertu ziren. Grazianek Pedrori lehendik zor
zion urrezko koroa ordaindu egin zion, eta Pedrok ordainagiria eman zion Graziani.

- 1548-III-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Katalina Akertza
(Pedro Akoaren emaztea), eta, bestetik, Joan BengoeLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amili- txea eta anaia Domingo Goiburu oikiarra. Lehenago bi
bia eskribaua, Martin Perez Artzubiagakoa eta Este- anaiek Katalinari 20 kintal burdinako zorra egin zioten,
ban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-II) 28] agiria). eta ordaindu ziotelako ordainagiria eman zien. Katalinak
zin egin zuen ordainagiriak zioena bete egingo zuela.
- 1548-III-1ean, Zestoako Artigatxikin, Esteban
Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: bateLekuko Zestoako eta Arroako hauek izan ziren:
tik Domenja Zuube (Joan Amilibia hargin-maisuaren Joan Perez Altzolaraskoa, Joan Arbestain eta Anton
alarguna), eta bestetik, Fernando Zubeltzu eta Kristo- Baltzola (ikus [XVI. m. (48-III) 6] agiria).
bal Artzubiaga suhiak.
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak auzia zuen
Domenjak emandako ahalordeaz, bi suhiek Joan Valladolidko Kantzelaritzan Azpeitiko Martin Perez
Amilibiari eta Domenjari Aiako Lokaten eta beste Munoakoarekin, Gipuzkoako korrejidoreak eman- 112 -
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dako epaiaren ondoren (ikus XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545) liburuko [XVI. m. (45-I) 3] eta XIII
ZESTOA XVI. MENDEAN (1547) liburuko [XVI. m.
(47-XII) 8] agiriak).
- 1548-III-6an, Valladoliden, Martin Perez Artzubiagakoaren izenean Joan Otxoa Urkizukoa prokuradoreak eskea egin zien Kantzelaritzako epaileei,
berrikuspen-mailan zuten auzia amaitutzat jo zezaten.

Martin Fernandez Lertxundikoari eta Bartolome Iñurritzari, Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia,
Beltran Arizmendi, Andres Martinez Aroztegikoa,
Jeronimo Atxaga eta Fernan Perez Zabalegikoa prokuradoreei, eta Valladolidko Kantzelaritzako Joan
Otxoa Urkizukoa, Joan Cortiguera, Ruiz Antezanakoa, Pedro Angulo eta Joan Olaberria prokuradoreei.

Joan Kamio zenak eta Maria Domingezek, Maria
Martinez Lizasokoarekin (Martin Lizasoren alabarekin)
Beste zenbait eske egin ondoren, 1548-III-23an eta honen tutore Fernando Olazabal medikuarekin, auepaileek behin-betiko epaia eman zuten, Azpeitiko zia izan zuten, eta korrejidoreak bere epaia emana zuen.
Martin Perez Munoakoa kondenatuz. Lehenago apelazio-mailan Kantzelaritzan emandako epaia zuzena
Ahalordea zutenek auziari jarraipena emango ziozen, eta hura berretsi egin zuten epaileek. Azpeitiarra ten, Maria Domingez Segurolakoaren izenean, amaiauzi-gastuak ordaintzera ere kondenatu zuten.
tu arte. Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: San
Joan Elgoibar, Domingo Amilibia eskribaua eta EsteBlas Rodriguez eskribauak eman zien Joan Otxoa ban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-III) 19] agiria).
Urkizukoari eta Joan Angulori (bi aldeen prokuradoreei) epaiaren berri (ikus [XVI. m. (48-III) 7] agiria).
- 1548-III-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Kristobal Artzubiaga eskribaua eta
- 1548-III-22an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Madalena Artzubiaga arreba elkartu ziren.
bauaren aurrean Maria Domingez Segurolakoa zarauztarra (Joan Kamioren alarguna) agertu zen.
Kristobalek lehenago gurasoen eta anaia Martin
Artzubiagaren zor asko ordaindu zuen, eta Madalena
Ahalordea eman zien honako hauei: Zestoako Gra- arreba bere anaia Kristobalen alde bere seniparteari
zian Ezenarrori eta Domingo Gorosarriri, Zarauzko agiri bidez uko egina zegoen.

74. irudia. Debako
Olazabal-Elortza.
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Agiri hura onetsiz eta berretsiz, Madalenak 20 dukaten ordainagiria eman zion Kristobal anaiari, honek diru hura bi alditan eman ziolako: 16 dukat egun
hartan urrezko koroa eta errealetan, eta beste 4 dukat lehenago. Madalenak zin egin zuen ordainagiriak
zioena bete egingo zuela.

- 1548-III-28an, Zestoan, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Bartolome Etxabe eta
Aizarnazabalgo
Etxabegoiko
Joan
Martinez
Etxabekoa azaldu ziren.

- 1548-V-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Debako Joan Olazabalek obligazio-agiria eman zion Kristobal Artzubiaga eskribauari.
Kristobalek Joani 6 dukat maileguz eman zizkion, eta
Joanek zorra hurrengo Eguberrietan itzuliko zion.

Hala ere, bien artean kontuak argituta, Martin
Etxabe zenak eta semeak zor haiek denak ordainduta zeuzkaten; baita Bartolomeren ama Maria Joango
Etxaberi (Martin Etxaberen arrebari) hiru seme-alabetako bat izanik zegokion seniparte osoa ere.

Bartolomek zioenez, Martin Etxabe zenak Etxabebeko etxeko Joan Etxabe zenari eta honen emazte
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal Indo, Maria Joango Etxaberi (Bartolomeren gurasoei) zoJoan Akoa eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI. m. (48- rrak utzi zizkien, eta Joan Martinezek arduratu behar
III) 21] agiria).
zuen bere gurasoen zorrez.

Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako FranOndorioz, Bartolome Etxabek ordainagiria eman
tzisko Artiga, Joan Artiga eta Esteban Eztiola semea, zion Joan Martinez Etxabekoari. Lekuko hauek izan
eta Azpeitiko Domingo Mendiolatza (ikus [XVI. m. ziren: Gregorio Elizalde, Domingo Gorosarri eta Este(48-V) 10] agiria).
ban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-III) 23] agiria).

1.38. Otxoa Martinez Beduakoa,
Bartolome Etxabe eta Ana Aisororen
agiriak

- 1548-IV-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Ana Aisoro alarguna eta Getariako
Maria Elkano bildu ziren. Anak ordainagiria eman
zien Maria Elkanori, Joan Martinez Elkanokoa anaiaJoan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo ri eta fidatzaileei, elkarrekin izandako tratuen kontuak
eta Oikiako parrokietako patronatua eliztarrentzat egin zituztelako.
berreskuratzearren, Otxoa Martinez Beduakoak
Maria Elkanok Anari emandako ardo batzuk Anak
gastuak egin zituen. Martin Otxoa Oikia eta
Aizarnazabalgo eliztarrei gastu haiek kobratu ezinik Getariako Joan Isastiri eman zizkion, eta haiek baino
ibili eta hil egin zen. Geroztik Martin Otxoaren ez zeuzkan kobratzeko Joanengandik.
ondorengoak zebiltzan auzitan korrejidorearen
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
aurrean zorra kobratu nahian (ikus V ZESTOA XVI.
MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (36-I) 4] Joan Olazabal, Esteban Eztiola semea eta Domingo
Etxauzelin (ikus [XVI. m. (48-IV) 4] agiria).
eta [XVI. m. (37-V) 10] agiriak).
- 1548-III-27an, Azpeitian, Otxoa Martinez Beduakoa zenak auzian egin zituen gastuak aztertu eta
egiaztatu egin zituen Joan Akemendi eskribau azpeitiarrak. Korrejidoreari adierazi zionez, Otxoa Martinez gizon zintzoa zen eta ontzat eman zituen. Zarauzko Beltran Mendia eskribauak ere aztertu zituen
gastu haiek (ikus [XVI. m. (48-III) 22] agiria).

- 1548-V-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Arroako
Martitz Luberriaga, eta, bestetik, Ana Aisoro alarguna. Anak Martitzi zaldi beltza bere basta eta uhalekin
saldu zion, eta Martitzek 5 dukateko zorra bi epetan
ordainduko zion: erdia hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean, eta beste erdia hurrengo Eguberrie-
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75. irudia. Aizarnako
Gorosarri.

tan. Zor osoa ordaindu bitartean zaldia hipotekatuta urtean, 1547.ean, Aizarnako Arano baserria, sagasgeratu zen Anaren alde.
tia, ganaduak, etab. saldu zituelako, Azpeitiko Joan
Martinez Lasaokoari alkabala gisa urrezko 16 dukat
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Eze- ezarri zizkioten. Joan Martinez Lasaokoak Arano banarro eta Domingo Aisoro, eta Arroako Joan Igarategi serria, sagastia eta ganaduak Esteban Akertza zenari
saldu zizkion, eta, gainera, Domingo Arronari ikatza
(ikus [XVI. m. (48-V) 18] agiria).
eta burdin mea saldu zizkion. Guztiagatik 6.000 marai
- 1548-VII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ordaindu behar zizkion Zestoako Kontzejuari, erregebauaren aurrean Zestoako Ana Aisoro eta Domingo -alkabalengatik.
Gartzia mandazaina azaldu ziren. Domingok Anari
Zor hura Joan Martinezek ordaintzen ez zuelako,
dukat baten obligazio-agiria eman zion. 7 erreal maileguz eman zizkion, eta beste 4 erreal auzi-gastuenak Maria Akertzaren tutore Beltran Oñatz-Loiola jaunak
ziren (11 erreal = 1 dukat). Domingok zorra hurrengo ordaindu zizkien alkabala haiek Kontzejuko Martin
Gorosarriri (alkabala-biltzaileari) eta Pedro AltzolaSantiago egunean ordainduko zion.
ratsi (fiel eta altxorzainari). Hauek ordainagiria eman
Lekuko Martin Indo, Grazian Arzallus eta Joan zioten Beltrani, eta eskubidea ere bai, zorra Joan MarOlazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (48-VII) 7] agiria). tinezi kobra ziezaion.

1.39. Martin Gorosarriren eta Grazia
Gorosarriren tratu eta agiriak

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilibia eskribaua, Grazian Etorraetxea eta Martin Artzubiaga (ikus [XVI. m. (48-IV) 6] agiria).

- 1548-IV-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Zestoako Kontzejuko Martin Gorosarri eta Pedro Altzolarats, eta
Azpeitiko Beltran Oñatz-Loiola jauna (Esteban Akertza zenaren Maria Akertza alabaren tutorea). Aurreko

- 1548-IX-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Martin Legarda eta Grazia Gorosarri azaldu ziren. Martinek Graziari 2 dukat
maileguz hartu zizkion, eta bi epetan ordainduko zion
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zorra: dukat bat hurrengo Domu Santu egunean, eta 1.40. Santuru Erreten, Joan Larretxe,
beste dukata hurrengo urteko zaldun-inaute egunean. Esteban Oliden eta Katalina Olidenen

agiriak

Zestoako Kontzejuak Graziaren Joan Majado Pozakoa senar zenari eta ondorengoei 50 dukat, 4 erreal - 1548-IV-13an, Arroako Azkaeta baserrian, Zestoako
eta 8 marai zor zizkien, eta haietako 2 dukat eman Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu
zizkioten Martin Legardari.
ziren: batetik, Itziarko Santuru Erreten, eta, bestetik,
Domingo Areitzagaren Marina Sanz Goikoleakoa
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Este- alarguna.
ban Edarritzaga, Frantzisko Artiga eta San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (48-IX) 46] agiria).
Marinak Santururi behi-aziendako 9 buru saldu
zizkion 28,5 dukatean. Ganadu haien saneamenduaz
- 1548-X-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Marina Sanz arduratuko zen, eta zin egin zuen ganabauaren aurrean Aizarnako Grazia Gorosarri aurkeztu duak inolako hipoteka edo loturarik ez zuela.
zen, bere alaba adingabearen tutore izanik. Graziak
ahalordea eman zien Poza hiribilduko (gure ustez BurAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Esteban
gosko hiribilduko) Diego Garcia del Amo? apaizari Eztiola semea, eta Arroako Martin Diaz Ermukoa eta
eta honen iloba Diego Quintanari. Bi hauek arduratu- Joan Diaz Ermukoa.
ko ziren Graziaren senar Joan Majado Pozakoa zenak
han utzitako ondasunak (higigarriak eta higiezinak)
Jarraian, Marina Sanzen Azkaeta baserrian bertan,
eta gauzak eskuratzen. Ondasun haiek Graziarentzat Santuru Erretenek behi-aziendako 9 buruak Marina
eta alabentzat kudeatu ahal izango zituzten, errentan Sanz Goikoleakoari utzi zizkion, Santururentzat erdi
emanez edo beste eraren batera ustiatuz.
bana haz zitzan. 28,5 dukat balio zuten ganaduek, eta
erdia 10 urteko epean ordainduko zion Marinak SanAhalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: An- tururi etekinetatik.
tonio Lizarrarats bikarioa, Nikolas Martinez Egiakoa
(Iraetako jauna) eta Martin Indo probestuordea (ikus
Beste inoren ganadurik ezingo zuen eduki Mari[XVI. m. (48-X) 1] agiria).
nak, eta ongi zainduko zituen behiak.
- 1548-X-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Poza herriko Diego Quintana eskribaua
eta Aizarnako Grazia Gorosarri alarguna aurkeztu ziren.
Diegok zioenez, Graziaren senar Joan Majado Pozakoa
zenak ondasunak zituen Poza herrian, eta haietaz Diego
Garcia del Amo apaiza eta Joan Manzanedo arduratzen
ziren, errentak kobratuz, adibidez. Joan Manzanedo, ordea, hila zen, eta Diego Garcia apaizak, beste eginkizun
batzuk zituelako, kargu hura utzi egin zuen.

Abereren bat galtzen bazen, Marinak seinalea eraman beharko zion Santururi, eta Marinak bere erruz
izandako kalteak berak ordaindu beharko zituen. Santuruk eta Marinak zin egin zuten kontratuak zioena
bete egingo zutela.

Ondoren, Arroako Joan Larretxe semeak obligazio-agiria eman zion Marina Sanz amari. Joan Larretxek
auzi kriminala izan zuen Joan Perez Areitzagakoaren
eta honen alabaren aurka. Probintziako korrejidoreak
Grazia Gorosarriri jakinarazi zion Diego Quintanak, Joan Larretxe errege-altxortegiari 6.000 marai orlekuko zestoar hauek izanik: Antonio Lizarrarats daintzera kondenatu zuen. Amak ordaindu zuen zigor
bikarioa, Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna) hura, 21 dukat Amador lizentziatuari emanda eta Joan
eta Martin Indo probestuordea (ikus [XVI. m. (48-X) Perez Areitzagakoari auzi-gastuengatik zegokiona
2] agiria).
emanda.
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Horrez gain, Marinak semeari egun hartan beste iraingarriak esan zizkiolako. Harekin sexu-harrema28,5 dukat maileguz eman zizkion errealetan eta do- nak izan omen zituen.
bloitan. Semeak obligazio-agirian konpromisoa hartu
zuen 49,5 dukat 4 urteko epean ordaintzeko. Zin egin
Egun hartan, ordea, alkatearen eta gainerakoen
zuen agiriak zioena bete egingo zuela.
aurrean Joan Larretxek beste aitorpen bat egin zuen,
barkamena eskatuz eta Ana Artiga birjina zela adieraziz.
Lekuko honako hauek izan ziren: Itziarko Santuru Ontzat eman zuen korrejidorearen epaia. Hain zuzen,
Erreten, Arroako Martin Diaz Ermukoa eta Joan Diaz orduan Ana Areitzagaren senarra Anton Olea zen.
Ermukoa, eta Zestoako Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (48-IV) 7] agiria).
Jarraian, Joan Perez Areitzagakoak, Ana alabaren
izenean, korrejidoreak epaian ezarritako 15.000 ma- 1548-IV-22an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola raiko zigorra eta auzi-gastuak kobratu egin zituen.
eskribauaren eta Debako Migel Suso (edo Goikoa) al- Kopuru haren zati bat Joan Perezek lehendik kobrakatearen aurrean, hauek agertu ziren: batetik, Joan Pe- tuta zeukan, eta azken zatia (28 dukatekoa) orduantxe
rez Areitzagakoa eta alaba Ana Areitzaga (Ana Bal- ordaindu zion Joan Larretxek. Ana Areitzagak ere ontzolaren alaba), eta, bestetik, Joan Larretxe (Martin tzat hartu zuen kobrantza hura, eta ordainagiria eman
Larretxeren eta Marina Sanz Goikoleakoaren semea). zioten Joan Larretxeri.
Bertan ziren arroar hauek ere: Joan Zugasti, Martin
Lekuko honako hauek izan ziren: Debako Migel
Akertza, Fernando Sorazabal, Martin Azkaeta, Martin Suso alkatea, Arroako Martin Azkaeta eta Joan ZuIbarrola, Joan Dominguez Areitzagakoa, Andres Erre- gasti, eta Zestoako Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
mentari, Beltran Ermua, Joan Etxeberria eta San Joan m. (48-IV) 11] agiria).
izeneko beste bat.
- 1548-IV-22an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola
Gipuzkoako korrejidore Alonso Herera lizentzia- eskribauaren aurrean Esteban Oliden eta Joan Larretuak 1545-XII-22an Azpeitian emandako epaiaz, Joan txegoikoa elkartu ziren. Estebanek Izarritzen, AzpeiLarretxe kondenatu egin zuen Ana Areitzagari hitz tiko partean, basoa zeukan hartuta, eta han Joanek 50

76. irudia. Arroako
Areitzaga-Zelaia.
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karga ikatz egingo zizkion (Liliko neurrikoak). EguLekuko hauek izan ziren: Debako Paulo Segura eta
rra Estebanek moztu eta emango zion Joani, eta honek Martin Ibarrola, eta Zestoako Esteban Eztiola semea
ikatzak txondor ondoan utziko zizkion eginda Esteba- (ikus [XVI. m. (48-IV) 14] agiria).
ni, hurrengo iraileko Andre Mariaren egunerako.
- 1548-IV-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriEstebanek 2 dukat aurreratu zizkion Joani, eta bauaren eta Joan Perez Lilikoa alkatearen aurrean
gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko zion. Lekuko hauek bildu ziren: Maria Egaña eta Inesa Egaña ahizhonako hauek izan ziren: Zestoako Esteban Eztiola pak (Joan Egaña eta Katalina Gebara zenduen alasemea, eta Arroako Fernando Sorazabal eta Joan Oli- bak), eta Martin Perez Artzubiagakoa.
den (ikus [XVI. m. (48-IV) 12] agiria).
Mariak 22 urte zituen, Inesak 18 urte, eta auzia
- 1548-VIII-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- zuten San Joan Egaña eta bere emaztearekin. 25 urte
kribauaren aurrean Zestoako Joan Ibañez Zubiaurre- bete gabeak zirelako, bi ahizpek zaintzailea behar zukoa eta Arroako Esteban Oliden (Arbebekoan bizi ten auzirako, eta eskea egin zioten alkateari lan harzena) azaldu ziren. Joan Ibañezek Estebani zaldi arre tarako Martin Perez izenda zezan. Honek zin egin
orbanduna saldu zion 8,5 dukatean, eta Estebanek zo- zuen ahizpen zaintzaile-lanak zintzo eta egoki beteko
rra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion.
zituela. Gainera fidatzaile gisa Domingo Arrona aurkeztu zuen.
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Domingo Amilibia eskribaua, Martin Indo eta GraLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Olazabal,
zian Arzallus (ikus [XVI. m. (48-VIII) 9] agiria).
Esteban Eztiola semea eta Joan Urbieta.
- 1548-IX-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Saiazko eta Zarauzko auzotar Joan
Lertxundi eta Arroako Katalina Oliden alarguna azaldu ziren. Katalinak Joani maileguz 5 dukat eman zizkion, eta Joanek zorra hurrengo urteko Pazko garizumakoan ordainduko zion.

Ondoren, Joan Perez alkateak, bere aginpidea erabiliz, Martin Perez izendatu zuen ahizpen zaintzaile,
eta ahalordea eman zion haien ondasunak behar bezala kudea zitzan. Martin Perez Artzubiagakoak konpromisoa hartu zuen Domingo Arrona fidantza hartatik onik ateratzeko.

Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Esteban Eztiola semea, Domingo Aizpuru eta Domingo Aranguren (ikus [XVI. m. (48-IX) 7] agiria).

Jarraian Martin Perezek, Maria eta Inesaren izenean, ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Fernando Perez Zabalegikoari, Andres Martinez Aroztegikoari, Jeronimo
1.41. Maria Loieta, Maria Ereño eta Pedro Atxagari eta Joan Zabalari. Ahalordea eman zien,
halaber, Valladolidko Kantzelaritzako prokuradore
Egañaren tratu eta agiriak
hauei: Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Cortiguerari eta
- 1548-IV-22an, Arroan, Zestoako Esteban Eztiola es- Ruiz Antezanakoari.
kribauaren aurrean Debako Maria Loieta eta Bartolome
Ahalordea zutenek bi ahizpak ordezkatuko zituzPlazaola elkartu ziren. Lehenago Mariak Joan Plazaola
apaiz zenari elizako hamarrenetatik 5 dukat eta 2 erreal ten San Joan Egañarekin zuten auzian eta beste auziehartu zizkion, eta zor hura Bartolome Plazaola oinor- tan (ikus [XVI. m. (48-IV) 15] agiria).
dekoari ordaintzeko obligazio-agiria egin zuen. Zorra
- 1548-IV-29an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eshandik 2 urtera ordainduko zion. Maria Loietak zin egin
kribauaren aurrean Zestoako Pedro Egaña eta Errezuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela.
- 118 -

(1548)

77. irudia. Aizarnako
Egañazpi.

zilgo Domingo Iturriaga aurkeztu ziren. Domingo,
Etxeberrikoen Antxiturbia baserrian maizter zegoen,
1545-VIII-16an egindako errentamendu-kontratuaren
arabera. Iragandako San Migel egunera arteko errentak ordaindu zizkion Domingok Pedrori, eta hurrengo
San Migel egunean Antxiturbia baserria utzi egingo
zuen Domingo Iturriagak.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Martin Azkue eta Martin Enbil (ikus [XVI.
m. (48-IV) 18] agiria).

1.42. Zestoako Domingo Amilibia
eskribauaren kontratu eta agiriak

maizterrari, eta errenta aldia hurrengo azaroan, Domu
Santu egunean, hasiko zen. Maizterrak nagusiei 17
anega gari emango zizkien urtero errenta gisa (8,5
anega Maria amari eta 8,5 anega Domingo semeari).
Baserrian Domingo Erkiziak erdi bana haziko zituen bertako ganaduak, hau da, behiak, ahuntzak, ardiak, txerriak, antzarak, erleak, etab. Idi parea eta zaldi bat maizterrarenak baino ez ziren izango. Baserrian
ezingo zen beste inoren ganadurik hazi. Maizterrak
ongi zainduko zituen ganaduak, eta bere erruz sortutako kalteak ordaindu egin beharko zituen.
Maizterrak bi txerrama bere txerrikumeekin haziko zituen, eta nagusiek urtero 2 anega zahi emango
zizkioten haiek erdi bana hazteko.

- 1548-V-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Maria
Maizterrak soroak ongi landu eta erabiliko zituen,
Arbestain (Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren
alarguna) eta seme Domingo Amilibia eskribaua, eta, eta errenta aldia amaitzen zenean egoera onean utziko
zituen; baita bertako hesi eta itxiturak ere.
bestetik, Azpeitiko Domingo Erkizia.
Baserrian zegoen sagarra eta gainerako fruituak erdi
Ama Maria Arbestainek Zestoako Etorrazpi baserriaren gozamenaren erdia berea zuen, eta beste erdia bana izango ziren, maizterrak pilatu ondoren. Maizterrak urtero nagusiei laiatutako lursaila utziko zien,
Domingo Amilibia seme eta jabeak zuen.
bertan anega erdi linazi erein zezaten. Gainera, errenta
Ama-semeek, hau da, nagusiek, Etorrazpi baserria aldian egunero maizterrak nagusiei haur bat elikatzeko
10 urterako errentan eman zioten Domingo Erkizia adina esne ekarriko zien, nagusiek haurra eduki ala ez.
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Maizterrak baserriko sagarrondoak urtean bitan
aitzurtuko zituen, eta bi urtez behin simaurtu.
Maizterrak ezingo zituen bertako zuhaitzak moztu edo
lepatu. Nagusiek maizterrak baino ganadu gehiago
jartzen bazuten, edo alderantziz, falta zen diferentzia
gutxiago ipini zuenak ganaduen irabazietatik
ordainduko zuen. Saltzen ziren ganaduen alkabalak
erdi bana ordainduko zituzten. Maizterrek gutxienez
urtean behin emango zien nagusiei ganaduen berri.

(483 maraiak auzi-gastuenak izanik), eta zor hura Pedro Ausoroetxeak ordainduko zien Joan Simonen oinordekoei Domingo Amilibiaren bidez. Joan Urbietak
diru kopuru haiek ikatza emanda ordaindu zizkion Pedro Ausoroetxeari. Lekuko zestoar hauek izan ziren:
Martin Zuube, Joan Urbieta eta Grazian Arzallus.

Jarraian, Domingo Amilibiak Mutrikuko Joan Simon Iturritza zenaren emazte Maria Martinez Ibarrolakoaren eta oinordekoen izenean, ordainagiria eman
Maizterrak nagusiei 8 gaztanbera emango zizkion zion Joan Urbietari, Joan Simoni egindako 6 dukat eta
urtero, eta kapoi parea ere bai Eguberrietan. Gaine- 8,5 errealeko zorra eta 483 maraiko auzi-gastuak orra, etxeko ukuiluak egoera onean edukiko zituen, daindu egin zizkiolako.
eta etxeko teilatua ere bai, nagusiek teilak, latak eta
iltzeak emanda. Arkume torroien larruak erdi bana
Lekuko Pedro Ausoroetxea, Martin Zuube hargina
izango ziren. Ganaduak saltzeko, maizterrak nagusien eta Grazian Arzallus izan ziren.
baimena beharko zuen, eta salmenta-prezio hartan nagusiek, nahi bazuten, erosi ahal izango zituzten.
Ondoren, leku berean, eta eskribau zein lekuko
berak hantxe izanik, Joan Urbietak obligazio-agiria
Maizterrak ezingo zuen burdinolatan, ikazkintzan edo eman zion Pedro Ausoroetxeari. Uztailaren 15erako
beste ofiziotan lan egin. Errenta aldiaren amaiera baino Zestoako Urbietako basoetan 120 karga ikatz emango
6 hilabete lehenago, bi aldeek elkarri beren asmoen berri zizkion, karga bakoitzagatik 2 erreal ordainduta.
emango zioten, baserrian jarraitzeko ala uzteko.
Egun hartan Pedrok Joani 6 dukat, 8,5 erreal eta
Domingo Erkizia maizterrak bi fidatzaile azpeitiar 483 marai ordaindu zizkion, eta gainerakoa Joanek
hauek aurkeztu zituen: Esteban Erkizia eta Ramus ikatza egin ahala ordainduko zion Pedrok (ikus [XVI.
Etxegarai. Kontratuan lekuko zestoar hauek izan zi- m. (48-V) 19] agiria).
ren: Jakobo Gesalaga, Martin Ondalde hauspagina,
Joan Ameznabar eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m.
- 1548-VII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola es(48-V) 1] agiria).
kribauaren aurrean Joan Amilibia hargin-maisuaren
Domingo Amilibia semea (Debako auzotarra) eta
Fernando Zubeltzu koinatua aurkeztu ziren. Domin1.43. Aizarnazabalgo Domingo
go Amilibiak Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari 3
Amilibiaren eta Arroako Domingo
kintal burdina pletinako zorra egin zion, eta Fernando
Amilibia harginaren agiriak
Zubeltzu zen fidatzailea.
- 1548-V-31n, Zestoako Amilibiko muinoan, bideguruZorra Domingorena baino ez zelako, honek ahalortzean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia, eta, dea eman zion Fernandori Domingok Amilibia etxean
bestetik, Zestoako Pedro Ausoroetxea. Pedrok Domingo- jasotzeko zeukan senipartetik gehienez 3 kintal eta
ri obligazio-agiria eman zion, 6 dukat, 8,5 erreal eta 483 kobrantza-gastuak jaso zitzan.
marai hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko.
Lekuko Zestoako Kristobal Indo, Domingo
Zestoako Joan Urbietak Mutrikuko Joan Simon Amilibia eskribaua eta Joan Oliden izan ziren (ikus
Iturritza zenari aipatutako kopuruko zorra egin zion [XVI. m. (48-VII) 16] agiria).
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78. irudia. Itziarko
Zubeltzutorre.

- 1548-VIII-20an, Aizarnako Etxegarain, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Katalina Amilibia eta senar San Joan Etxegarai,
eta, bestetik, Aizarnazabalgo Domingo Amilibia. Katalinaren seniparteagatik bi aldeak auzitan ibili ondoren, Domingo Amilibiak San Joani eta Katalina emazteari 112 dukat, behia umearekin, 4 ohe oso, kutxa eta
arropak eman zizkien, epaiak zioena betez.

1.44. Katalina Kortazar, Domenja
Akoabarrena, Martin Akertza eta Martin
Azkaetaren agiriak
- 1548-V-6an, Zestoako Urbietan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Katalina Kortazar
(Ereñokoa, Joan Kortazarren emaztea) azaldu zen.
Katalinak ahalordea eman zien Zestoako Martin Ondalderi eta Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari, Fernan Perez Zabalegikoari, Joan
Herediari, Pedro Zabalari eta Asentzio Zabalari.

Horrenbestez Katalina seniparte osoa kobratuta
geratu zen, eta senar-emazteek Domingori ordainagiria eman zioten, eta seniparteagatik zituzten eskubide
guztiak ere bai. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Katalinak auzia zuen Azkoitiko Joan Olazabalekin,
Pagino, San Joan Amilibia, Martin Gorosarri eta Joan eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten. Lekuko hoOlazabal (ikus [XVI. m. (48-VIII) 12] agiria).
nako hauek izan ziren: Martin Indo, Joan Narruondo eta
Joan Martinez Indokoa (ikus [XVI. m. (48-V) 2] agiria).
- 1548-XI-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Domingo Amilibia
- 1548-V-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaeta Mutrikuko Joan Ubee? elkartu ziren. Joanek Do- ren aurrean Domenja Akoabarrena (Martin Ibañez
mingori hezitako idi parea erosi zion 13 dukatean. Zubiaurrekoaren alarguna) agertu zen. Lehenago
Joanek zorra bi epetan ordainduko zion: 7 dukat hu- Domingo Amilibia eskribauaren aurrean Pedro Ezerrengo urteko Pazko garizumakoan eta 6 dukat hu- narrok eta Joan Ereño fidatzaileak 6 dukateko obligarrengo urteko San Migel egunean.
zio-agiria eman zioten Domenjari.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako DoGero, 1548-V-3an, Domenjaren Martin Zubiaurre
mingo Arantza, eta Zestoako Gregorio Elizalde eta Es- semeak 6 dukat haiek Pedrori kobratzeko eskubidea
teban Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-XI) 24] agiria). Joan Ereñori eman zion. Hilaren 6an, hau da, egun
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hartan, Domenjak onetsi eta berretsi egin zuen Martin
semeak Joan Ereñoren alde egindako agiria.

Arroarrek auzia zuten Itziarko Martin Ibiarekin,
eta ahalordea zutenek ordezkatuko zituzten. Lekuko
debar hauek izan ziren: Joan Areitzaga, Domingo
Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako Joan Etxenagusia gaztea eta Domingo Narruondo (ikus
Martinez Baltzolakoa eta Zestoako Esteban Eztiola se- [XVI. m. (48-V) 6] agiria).
mea eta Joan Elizalde Ikus [XVI. m. (48-V) 3] agiria).

1.45. Marina Artigaren eta Joan
- 1548-V-12an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- Olazabalen agiriak

ren aurrean Arroako Martin Akertza (Akertza baserriaren jabea) eta Maria Fernandez Igartzakoa (Joan Arberen alarguna) elkartu ziren. Martinek Maria Fernandezi
lehenago egindako 27 kintal burdinako zorra ordaindu
egin zion, eta honek Martini ordainagiria eman zion.

- 1548-V-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Marina Artiga azaldu zen. Bere senar Joan
Arretxe Indietan zebilen, Peruko probintzietan, eta
Karlos enperadoreak zedula argitaratu zuen, emazteak Espainiako erreinuetan zituztenei Indietatik itzul
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Arrona, Joan zitezen. Agindua betetzeko Joan Arretxek fidantzak
Agote eta Joan Ibarrola (ikus [XVI. m. (48-V) 5] agiria). eman omen zituen.
- 1548-V-13an, Arroan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean arroar hauek azaldu ziren: Martin
Azkaeta, Peru Joan Arano, Beltran Ermua, Domingo
Arretxe-Etxenagusia, San Joan Arbe, Joan Martinez
Usarragakoa, Domingo Ariztondo eta Fernando Sorazabal. Ahalordea eman zieten Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Pedro Gartzia Salzedokoari, Jeronimo Atxagari, Fernan Perez Zabalegikoari
eta Pedro Fernandez Laspiurkoari.

Lehenago Joan Arretxek salgaiz beteta zeukan
itsasontziaren bidaia asko atzeratu omen zen, eguraldi
txarragatik eta beste zenbait gertaeragatik.
Peruko probintzietan Lorentzo Aldaia kapitainaren
zerbitzura armadan lan egin zuen, Joanen itsasontzia
Trujilloko Diego Morak hartu zuelako. Itsasontziarekin Diego Mora, hain zuzen, Lagas? lizentziatu eta
gobernadorearen bila joan omen zen.

79. irudia. Artiga
baserria (desagertua).
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Marina Artigak zioenez, orduan senarra Indietatik
bidaltzen bazuten, kalte handia egingo zioten ondasunetan. Horregatik, eskea egin nahi zien enperadoreari eta Felipe II.a printzeari senarrari epea gutxienez
beste urte eta erdi luza ziezaioten, hango ondasunen
balioa eskura zezan.

Auzia Zestoako Martin Perez Artzubigakoaren eta
Azpeitiko Martin Perez Munoakoaren artekoa zen.
Auzia berez Martin Perez Artzubiagakoak hasi zuen
1543-XI-28an Gipuzkoako korrejidore Alonso Suarez Sedenori eskea eginda.

Hiru bat urte lehenago, Sevillan Martin Perez MuMesede hura lor zezaten, Marina Arretxek noakoaren seme Diego Munoak, Joan Luis Pangaroahalordea eman zien jaun hauei: Andres Areiltzari, laren morroi eta kutxazain zela, 39 dobloi (78 dukat)
Sebastian Rodriguezi eta Alonso San Joani.
lapurtuta ihes egin zuen. Gainera Martin Perez zestoarrari beste 17 dukat zorretan utzi zizkion. DiegoAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Es- ren aitak Martin Perez Artzubiagakoari zor osoa (95
teban Eztiola semea, Kristobal Indo, Domingo Gorosarri dukatekoa) ordainduko ziola agindu arren, azkenean
auzitara jo behar izan zuen.
eta Joan Ganbara (ikus [XVI. m. (48-V) 8] agiria).
Martin Perez Munoakoa, gainera, bere familiarekin
Madrila joatekoa zen. Bi aldeek korrejidorearen aurrean beren testigantzak aurkeztu eta Alonso Herrera
lizentziatu eta Gipuzkoako korrejidoreak epaia eman
zuen Azpeitian 1544-XII-9an. Martin Perez Munoakoa kondenatu egin zuen zestoarrari 95 dukat eta auzigastuak ordaintzera (ikus IX ZESTOA XV. MENDEAN
(1542-1543) liburuko [XVI. m. (43-X) 16], X ZESTOA
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztiola XVI. MENDEAN (1544) liburuko [XVI. m. (44-II)
semea, Grazian Ezenarro eta San Joan Elgoibar (ikus 16] eta XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545) liburuko
[XVI. m. (45-I) 3] eta [XVI. m. (45-VII) 1] agiriak).
[XVI. m. (48-VI) 3] agiria).
- 1548-VI-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Olazabalazpikoa baserriaren jabe Joan Olazabal, eta, bestetik, Baltzolaren jabe Joan Martinez Baltzolakoa. Joan
Martinezek Joan Olazabali maileguz 3 dukat eman
zizkion, eta honek hari zorra hurrengo San Joan egunean ordainduko zion.

Martin Perez azpeitiarrak korrejidorearen epaiaren
- 1548-VII-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Debako Joan Olazabal eta Zestoako aurka gora jo zuen Valladolidko Kantzelaritzara. Han
koinatu Kristobal Artzubiaga eskribaua elkartu ziren. Joan Angulo izan zen azpeitiarraren prokuradorea, eta
Kristobalek Joani maileguz, eta interesik kobratu Joan Otxoa Urkizukoa zestoarrarena.
gabe, 4 dukat eman zizkion, eta Joanek zorra hurrenBi aldeek beren arrazoiak azaldu ondoren,
go Eguberrietan ordainduko zion.
1545-XI-6an, Kantzelaritzako epaileek beren epaia
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Do- eman zuten. Martin Perez Munoakoak auziaren jamingo Arrona, Grazian Ezenarro eta Joanes Ibañeta rraipena behar bezala egin ez zuelako, kondenatu egin
zuten auzi-gastuak ordaintzera. Korrejidoreak emanapaiza (ikus [XVI. m. (48-VII) 22] agiria).
dako epaia zuzena zen. Gainera 500 maraiko isuna ordaindu beharko zuen, testigantzak ez aurkezteagatik.
1.46. Martin Perez Artzubiagakoaren

tratu eta agiriak

Martin Perez Munoakoak Kantzelaritzan gora
- 1548-V-23an, Valladolidko Kantzelaritzako epai- jo zuen epaiaren aurka, horretarako bere arrazoiak
leek behin betiko epaia zuen errege-gutun betearazlea emanda. Epaileek berrikuspen-mailan auzitara
hartu zituzten bi aldeak, eta 1548-III-23an beren
egin zuten erreinu eta jaurerrietako agintarientzat.
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80. irudia. Valladolidko
Kantzelaritza.

epaia eman zuten. Apelazio-mailan 1545-XI-6an lanak hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako
Kantzelaritzan emandako epaia zuzena zen eta amaituko zituen. Lortutako egurrarekin, ahalik eta azMartin Perez Munoakoak hirugarren instantzia karren, ikatza egin ahal izango zuen Domingok.
hartako auzi-gastuak ere (1.032 marai) ordaindu
egin beharko zituen.
Basoen saneamenduaz Martin Perez arduratuko
zen, eta Domingori biek adostutako diru-kopurua koEpaileetako bi Diego Garcia Gasca doktorea eta bratuko zion.
Diego de los Cobos lizentziatua izan ziren.
Kontratuan lekuko honako hauek izan ziren:
Ondoren, Martin Perez Artzubiagakoaren aldeak Arroako Domingo Agote apaiza eta Zestoako Grazian
Kantzelaritzako epaileen errege-gutun betearazlea Arzallus eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI. m.
eskatu zuten, epaiak bete zitezen, eta 1548-V-23an (48-XI) 19] agiria).
eman zioten. Martin Perez Munoakoak 6 eguneko
epean ordaindu beharko zizkion 1.032 marai zestoa- 1548-XII-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskrirrari. Bestela ondasunak exekutatu egingo zizkioten. bauaren aurrean Frantzisko Artiga eta Martin Perez
Artzubiagakoa aurkeztu ziren.
Lehentxeago aipatutako doktoreak, lizentziatuak
eta Castro lizentziatuak sinatu zuten gutun betearazZestoako Joan Paginok Frantziskoren aita Joan
lea (ikus [XVI. m. (48-V) 15] agiria).
Artiga zenari 9 dukateko zorra utzi zion, eta Joan aitak korrejidorearen aginduz Joan Paginori ondasunak
- 1548-XI-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- exekutatu egin zizkion. Frantzisko Artiga zen bere
bauaren aurrean Aizarnazabalgo Domingo Amilibia aita Joan Artiga zenaren oinordeko unibertsal, eta
eta Zestoako Martin Perez Artzubiagakoa elkartu ziren. horregatik Martin Perez Artzubiagakoak 9 dukatak
eta auzi-gastu zein exekuzio-gastuengatik 14 erreal
Martin Perezek Urbieta bailaran hartuta zeuzkan ordaindu zizkion Frantziskori. Frantziskok ahalordea
basoetako haritzak Domingok lepatu egingo zituen, eta eskubideak eman zizkion zorra eta gastuak Joan
beti ere zuhaitzari bi adar nagusi utzita. Lepatzeko Paginori kobra ziezazkion.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Igartza al- Joan Ondalde askatzea, baldin eta merioaren edo mekatea, Domingo Garratza eta Joanes Garratza apaiza rioordearen gastuak ordaintzen bazituen.
(ikus [XVI. m. (48-XII) 1] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Do- 1548-XII-5ean, Azpeitian, Esteban Eztiola eskri- mingo Aisoro eta Esteban Eztiola semea (ikus [XVI.
bauaren bidez Santxa Ausoroetxeak (Joan Paginoren m. (48-XII) 13] agiria).
emazteak) ahalordea eman zion Pedro Ausoroetxeari.
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak 70 kintal bur- 1.47. Katalina Ibiakaitz, Joan Zubiaurre
dina pletina zor zizkion Santxari, eta haiek kobratzen eta Joan Baltzolaren tratu eta agiriak
saiatuko zen Pedro. Zordunak auzitara eramateko
ahalmena ere bazuen.
- 1548-VI-4an, Zestoako Ibiakaitz etxean, Joan Perez
Lilikoa alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Gaintza, aurrean Katalina Ibiakaitz azaldu zen, bere semeMartin Perez Artzubiagakoa eta Esteban Eztiola alaba adingabeekin. Katalinaren senar Martin Oliden
semea (ikus [XVI. m. (48-XII-3)] agiria).
6 bat egun lehenago hil zen Bizkaiko Balmasedan, eta
seme-alaba hauek utzi zituen: Migel Oliden 8 urtekoa,
- 1548-XII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola Maria Oliden 11 urtekoa eta Maria Migel 2 urtekoa.
eskribauaren aurrean Martin Perez Artzubiagakoa eta
Azpeitiko Martin Zandategi bildu ziren. Martin PerezKatalina amak eskea egin zion alkateari bere hiru seek Martin Zandategiri lehenago Azpeitiko Asentzio me-alaben tutore izenda zezan. Zin egin zuen seme-alaUrkitza eskribauaren aurrean eskubidea eman zion bak eta beren ondasunak ongi kudeatuko zituela, gasZestoako Joan Ondalderi, Joan Paginori eta Joan tuen ordainagirien liburua datak ipinita eramango zuela,
Kortazarri 42 kintal burdina kobratzeko.
seme-alaben kontuak garbi erakutsiko zituela, etab.
Zorra ordaintzen ez zutelako, Joan Ondalde preso
Ondoren, Katalina Ibiakaitzek fidatzaile gisa Kriszegoen korrejidorearen aginduz, baina Martin Zanda- tobal Erretzabal aurkeztu zuen, hau da, Zestoako
tegik, bere eskubideak mantenduz, ontzat eman zuen Erretzabal etxearen jabea.

81. irudia. Arroako
Olidenaundi.
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Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian batean saldu zion, eta honek zorra hurrengo Pazko gaEtorraetxea, Grazian Ezenarro eta Domingo Etxauzelin. rizumakoan ordainduko zion.
Ondoren Zestoako Joan Perez Lilikoa alkateak, bere
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Pedro
aginpidea erabiliz, Katalina Ibiakaitz bere seme-alaba Akoa eta Domingo Ezenarro, eta Azpeitiko Domingo
adingabeen tutore izendatu zuen. Ahalordea eman zion Urruzuno (ikus [XVI. m. (48-VI) 20] agiria).
seme-alabak eta ondasunak kudeatzeko, auzietan defendatzeko eta tutore-lanak ongi betetzeko.
- 1548-VI-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Joan Baltzola eta AizarnazaJarraian, Katalina Ibiakaitzek konpromisoa hartu balgo Joan Atristain agertu ziren. Lehenago, Joan Atriszuen Kristobal Erretzabal fidantza hartatik onik eta tainek eta Zarauzko Martin Agotek 3,5 dukateko zorra
kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (48-VI) 6] egin zioten. Zorra ordaintzen ez zutelako, Joan Baltzoagiria).
lak bi zordunei ondasunak exekutatu egin zizkien.
- 1548-VI-4an, Zestoako Ibiakaitzen, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Katalina Ibiakaitz aurkeztu zen. Bere izenean eta bere hiru seme-alaba adingabeen izenean, Zestoako alkatearen aurrean inbentarioaren arabera onartu egin zuen senar Martin Oliden
zenak utzitako herentzia. Alkateak bere aginpidea
erabili zuen agiriari indar handiagoa emateko.

Egun hartan, ordea, Joan Atristainek Joan Baltzolari
3,5 dukatak, merio-gastuak eta gainerako auzi-gastuak
ordaindu egin zizkion, eta honek hari ordainagiria eta
ahalordea eman zizkion, Martin Agoteri bere zatia
kobra ziezaion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilibia eskribaua, Domingo Baltzola eta San Joan Amilibia (ikus [XVI. m. (48-VI) 21] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren Grazian Ezenarro,
Domingo Etxauzelin eta Grazian Etorraetxea (ikus
[XVI. m. (48-VI) 7] agiria).
1.48. Isabel Iraeta, Maria Perez

Idiakaizkoa eta Joan Ibañez
- 1548-VI-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Zubiaurrekoaren agiriak

bauaren aurrean Katalina Ibiakaitz eta Pedro Zubiaurre
bildu ziren. Katalina Martin Olidenen alarguna eta hiru - 1548-VI-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriseme-alaba adingabeen tutore zen.
bauaren bidez, Zestoako Maria Leundak ordainagiria
eman zion Isabel Iraetari. Isabelek maileguz 2 dukat
Ahalordea eman zion Zestoako Pedro Zubiaurreri, errealetan (1 dukat = 11 erreal izanik) eman zizkion
Martinek utzitako diru, ondasun, arropa, etab. Kata- Mariari, eta honek zorra 1549ko ekainean, San Joan
linarentzat eta seme-alabentzat jaso eta kobra zitzan. egunean, ordainduko zion.
Edozein zordun auzitara eramateko ahalmena zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aisoro,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Ezena- Esteban Eztiola semea eta Joanes Ibañeta (ikus [XVI.
rro, Joan Olazabal eta Domingo Ibiakaitz (ikus [XVI. m. (48-VI) 26] agiria).
m. (48-VI) 10] agiria).
- 1548-VII-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- 1548-VI-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- bauaren bidez Maria Perez Idiakaizkoak ahalordea
bauaren aurrean Azpeitiko Joan Badiola eta Zestoako eman zien Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore
Joan Zubiaurre (Zabaletako maizterra) azaldu ziren. hauei: Andres Martinez Aroztegikoari, Fernan Perez
Joan Zubiaurrek azpeitiarrari zaldia 4 dukat eta erreal Zabalegikoari, Joan Herediari, Domingo Aburruzari,
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Pedro Salzedori eta Pedro Ruiz Laspiurkoari. Maria
Perezek auzia zuen Zestoako Maria Martinez Lizarraraskoarekin, eta ahalordea zutenek auzian ordezkatu
egingo zuten.

ordaindu zion urrezko koroatan eta errealetan. Zaldiak berez gehiago balio zuen, baina Joan Ibañezek
lehenago Domingori zerbitzu batzuk egin zizkiolako,
prezio hura adostu zuten.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo
Salerosketan lekuko zestoar hauek izan ziren: GraArrona, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Joanes Ibañeta zian Arzallus, Domingo Zuube eta Domingo Goiene(ikus [XVI. m. (48-VII) 2] agiria).
txea (ikus [XVI. m. (48-X) 23] agiria).
- 1548-VII-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Etorragoiko Joan Ameznabar
maizterra eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa elkartu ziren. Joan Ibañezek Joan Ameznabarri zaldi zamari
gorri-beltza 6,5 dukatean saldu zion, eta honek hari
zorra bi epetan ordainduko zion: 3,5 dukat hurrengo Eguberrietan, eta beste 3 dukat hurrengo Pazko
maiatzekoan.

1.49. Maria Martinez Orroagakoaren eta
Joan Martinez Olotzagakoaren agiriak
- 1548-VII-13n, Aizarnazabalgo Kamio etxean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Debako Martin Etxabe apaiza azaldu zen. Mutriku eta Debako auzotar zen
Pedro Agirre merkatariaren (Maria Martinez Orroagakoa zenaren anaiaren) ahalordea erakutsi zuen.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Zubiaurre,
Pedro Agirreren eta honen emazte Maria San Joan
Joan Aizpuru eta Joan Pagino (ikus [XVI. m. (48-VII) Buztinagakoaren ordezkari zen Martin Etxabe, Deba8] agiria).
ko Sebastian Arriola eta Joan Perez Arriolakoa eskribauek idatzitako agirien bidez.
- 1548-X-21ean, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aiako Domingo Ostolatza
Maria Martinez Orroagakoa hila zen, eta Pedro
eta Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoa azaldu ziren. Agirreri hark utzitako ondasunen inbentarioa egitea
Domingok Joan Ibañezi zaldi gorri-beltza saldu zion komeni zitzaion. Maria Martinezen zerbitzari Maria
5,5 dukatean, eta honek aiarrari prezio osoa orduantxe San Joanek ondasun hauek aurkeztu zituen:

82. irudia.
Aizarnazabalgo Kamio
etxea.
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- Lehenik eta behin, Kamio izeneko etxea, bere
labe eta aurreko plazarekin.

-ehungailua, burdinazko laratzak eta 4 oin luzeko
eserlekua.

- Etxe azpiko sagastia, bere sagarrondo, pikondo,
zuhaitz eta itxiturekin.

- Urdaia, 3 oilo, 2 oilasko, kapoi bat eta txerri handia.

- Oihalezko 2 soineko erabili, bata urdin iluna eta
bestea urdin argia; soineko txiki beltza; oihal beltzeko soingainekoa eta erabilitako 2 kapa beltz.
- Anbar-aleak bere zetazko borla gorriaz, eta zilar
urreztatuzko gurutzea.
- Bolizko hautsontzia

- Ehungailuko tresneria, 2 zaku, ehuna garbitzeko
erratza, lihoa jotzeko mazoa, dolareko 3 mazo, aulki zaharra eta ore-azpila.
Martin Etxabe apaizak inbentarioan Debako Buztinagara eramandako gauzak ere sartu zituen. Hauek
ziren:
Maria Martinez Orroagakoaren gorputza estali
zuen izara, 2 ohe-burko, 2 zoronga eta beste izara bat,
ohe-estalkia, zilarrezko katilua (marko bat pisukoa)
eta oihalezko soineko berdea.

- 12 dukat balio zuen karea.
- Erabilitako 7 mahai-zapi txiki, beste 3 mahai-zapi berri eta mahai-zapi berriak.
- Erabilitako 7 izara, beste 2 izara berri, ohe-estalkizko sorta eta burkoa egiteko harizko ehuna.
- Holandako ehunezko emakume-mahukako 2 alkandora, “lepaestalki” deitutako 2 gorputz bere
mahukekin eta 2 zoronga erabili.

Inbentarioan lekuko Aizarnazabalgo hauek izan ziren: Joan Urainziar apaiza eta Martin Mirubia.
Ondoren, Martin Etxabek (Pedro Agirrerentzat) Aizarnazabalgo Kamio etxea eta bertako ondasunen jabetza bere gain hartu zuen. Etxera sartu, ateak ireki eta itxi,
sagarrondoari adarra moztu, lurra aitzurtu, etab. egin zituen horretarako (ikus [XVI. m. (48-VII) 12] agiria).

- 1548-IX-26an, Azpeitian, Kontzejuko Esteban
Arriaran fielak auzitara eraman zituen honako az- Ohe-estalkiei eransteko bi aurre landu eta 12 ha- peitiar hauek: Joan Martinez Olotzagakoa kontularia
ril, zoronga egiteko harizko 14 mataza eta haril (Zestoako Bekolako jabea), Martin Martinez Atxabat, irazkitako haria izaratarako (16 kana egiteko rangoa batxilerra, Frantzisko Atxaran semea, Teresa
Ugarte, Joan Otxoa Ondarkoa eta Joan Martinez Laadina), eta beste ohe-estalki bat.
saokoa idazkaria.
- 3 lumatxa, beste 3 ohe-estalki, burko bat, ezAuziperatuek Azpeitiko Amubeko herri-bidea oztainuzko pitxerra, 5 taiel, Talaverako lurrezko 5
plater, lurrezko 3 txarro zuri, zurezko mortairua, topatu eta okupatu egin zuten, eta auzian Nikolas Eloburdinazko 3 burruntzi, burdinazko 3 koilara, le- la, Tomas Zandategi eta lizentziatu zen Bereziartu altoizko bi argimutil, eztainuzko gatzontzia, “tupia” kateek epaia eman zuten. Auziperatuek bideko itxituizeneko galdaratxoa, laiak, aitzurra, 2 suil, 190 ra eta oztopoak beren kontura, hilabeteko epean, kenduko zituzten, lehen zuen zabalera osoa libre utziz.
liho-azao (”eskutea” deituak) eta zurezko 2 pala.
- Ehun gabeko haria, 30 kana ehun egiteko adinakoa.

Epaia betetzen ez zuenak 10.000 maraiko isuna or- Zurezko 2 aulki, hiru sagardo-upel, zurezko barrila, 2 galbahe, 2 otar, burdinazko bertzuna, hari- daindu beharko zuen: erdia errege-altxortegirako eta
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beste erdia Azpeitiko bideak konpontzeko. Auzi-gastuak bi aldeek erdi bana ordainduko zituzten.

Arbitroek 20 eguneko epea zuten epaia emateko,
baina epe hori luzatu ahal izango zuten. Epaia betetzen ez zuen aldeak 50.000 maraiko isuna ordaindu
Epaiaren berri Joan Martinez Olotzagakoari eta beharko zuen. Hiru ahizpek eta San Joan Egañak
Teresa Ugarteri eman zieten, eta epaiaren aurka Fran- zin egin zuten konpromiso-agirian agindutakoa bete
cisco Castilla korrejidorearengana gora jo zuten (ikus egingo zutela.
[XVI. m. (48-IX) 45] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joanes
1.50. San Joan Egaña, Joan Zinkunegi eta Ibañeta apaiza eta Esteban Eztiola semea, eta Arroako
Joan Igartza (ikus [XVI. m. (48-VII) 14] agiria).
Joan Otxoa Atazubiagakoaren agiriak
- 1548-XI-25ean, Zestoa eta Aizarna bitarteko Bideberrieta izeneko lekuan (oraingo Galtzadan) Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren:
batetik, Aizarnako Grazia Egaña, Ines Egaña eta Maria Egaña ahizpak (Joan Egaña zenaren eta Katalina
Gebararen alabak), eta, bestetik, San Joan Egaña eta
Maria Joanez Egañakoa emaztea. Maria Egaña Joan
Grazia, Maria eta Ines ahizpek beren aita zenari Aialdebururen emaztea zen, eta bai Maria Egaña eta
Egañazpin zegokion seniparteagatik auzia zuten San bai Ines Egaña 25 urte bete gabeak zirelako adminisJoan Egañarekin Francisco Castilla korrejidorearen tratzailea zuten.
aurrean. Egun hartan, ordea, auzia arbitro epaileen
Bi aldeak auzitan zebiltzan Gipuzkoako korrejidoesku uztea erabaki zuten. Hiru ahizpek Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa izendatu zuten arbitro, eta San rearen aurrean San Joan Egaña anaiak eta emazteak
Joan Egañak Blas Artazubiaga eskribaua. Bi arbitroak hiru ahizpei Egañazpi baserrian zegokien senipartea
ados ez bazeuden, hirugarren arbitroa aukeratu ahal ordaintzen ez zietelako. Egun hartan, ordea, beren
auzia arbitro epaileen esku uztea adostu zuten. San
izango zuten.
- 1548-VII-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Grazia
Egaña, Maria Egaña eta Ines Egaña (Joan Egañaren
eta Katalina Gebararen alabak), eta, bestetik, Aizarnako Egañazpiko nagusi San Joan Egaña, bere emazte
Maria Joanez Egañakoa ere ordezkatuz.

83. irudia. Aizarnako
bista.
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Joan Egañak eta emazteak Iraetako Nikolas Martinez gakoa erretorea azaldu zen. Esteban Edarritzagaren
Egiakoa jauna izendatu zuten arbitro, eta hiru ahizpek ondasunak exekutatu egin zituen, eta ahalordea eman
Blas Artazubiaga eskribaua.
zien Joan Artzazubiaga eta Grazian Ezenarro zestoarrei exekuzioaren segimendua egin zezaten.
Arbitroei beren epaia emateko 30 eguneko epea
eman zieten, baina epe hori luzatu ahal izango zuten.
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Zabala apaiza,
Bi arbitroek, bat ez bazetozen, hirugarren arbitroa Esteban Eztiola semea eta San Joan Areso azpeitiarra
izendatu ahal izango zuten.
(ikus [XVI. m. (48-VII) 25] agiria).
Bi aldeek arbitroek emandako epaia bete egingo zu- 1.51. Pedro Arrikibar, Joan Ereño, Joan
ten, eta betetzen ez zuen aldeak 50.000 maraiko isuna Akertza eta Domingo Lizarraratsen
ordainduko zuen. Erdia errege-altxortegirako izango agiriak
zen, eta beste erdia obeditzen zuen aldearentzat.
- 1548-VII-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriMaria Joanez, Maria, Grazia eta Ines Egañak zin bauaren aurrean Pedro Arrikibar “Leizeaga” goitiegin zuten agiriak zioena bete egingo zutela. Leku- zenekoa eta Pedro Etxaurrea aurkeztu ziren. Biak
ko hauek izan ziren: Pedro Arretxe apaiz lizentziatua, Luiaondokoak ziren (seguruenik Arabako AiaraDomingo Urbieta eta Esteban Eztiola.
koak). Pedro Arrikibarrek lehenago zorra egin zion
Pedro Etxaurreari, eta egun hartan zati bat (6 dukateBiharamunean, Zestoan, eskribau beraren aurrean, koa) ordaindu zion.
Martin Perez Artzubiagakoa aurkeztu zen, Maria Egaña
eta Ines Egaña adingabeen administratzaile gisa. Bi
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Lope Altzarte
ahizpek bezperan beren arbitro epailea izendatuz egin Luiaondokoa, Fernando Artzubiaga debarra eta Martin
zuten konpromiso-agiria onetsi eta berretsi egin zuen. Ondalde zestoarra (ikus [XVI. m. (48-VII) 18] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Amili- 1548-VII-28an, Aizarnan, Ezenarro baserri atabia eta Grazian Etorraetxea, eta Aizarnazabalgo Joan rian, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Ereño
Martinez Etxabekoa eta Domingo Amilibia (ikus eta Domenja Ereño alarguna (baserriaren jabea) elkar[XVI. m. (48-XI) 18] agiria).
tu ziren. Domenjaren seme Pedro Ezenarrok lehenago
6 dukateko zorra egin zion Joani, eta honek Pedrori
- 1548-VII-24an, Zestoan, Esteban Eztiola ondasunak exekutatu egin zizkion. Auzi-gastuak dueskribauaren aurrean Arroako Joan Zinkunegi azaldu kat bat eta 9 errealekoak ziren.
zen. Ahalordea eman zien Zestoako Gregorio Elizalderi
eta Martin Ondalde gazteari; izan ere, Arroako Joan
Egun hartan Domenjak semearen zorra bere gain
Perez Areitzagakoak, Zestoako alkatearen aginduz, hartu zuen, eta obligazio-agiria eman zion Joani, huondasun-exekuzioa egin zion. Hain zuzen ahalordea rrengo Eguberrietan zorra eta auzi-gastuak ordaintzeemandakoek aurka egingo zioten exekuzioari.
ko konpromisoa hartuz.
Agirian lekuko hauek izan ziren Fernando Mendoza
Agirian lekuko hauek izan ziren: Fernando Men(merioordea), Domingo Amilibia eskribaua eta Esteban doza merioordea, Debako Joan Zinkunegi eta Martin
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (48-VII) 24] agiria).
Ezenarro (ikus [XVI. m. (48-VII) 28] agiria).
- 1548-VII-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1548-VII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnako Joan Otxoa Artazubia- bauaren bidez Arroako Joan Akertzak ordainagiria
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84. irudia. Ereñozarra
baserria.

eman zion Liliko jaunaren Olazarraga baserriko KrisEgun hartan Domingo Lizasoetak 100 dukat haien
tobal Olaskoaga maizterrari. Joan Akertza Oliden ba- azken zatia (20 dukatekoa) ordaindu zuen, eta Kataliserriaren jabea zen, eta Kristobali idi parea salduta zor na Agotek ordainagiria eman zion.
zizkion 13 dukatak kobratu egin zituen.
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan FernanLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Es- dez Olazabalgoa eta Esteban Eztiola semea, eta Aiako
teban Eztiola semea eta Joan Artazubiaga (ikus [XVI. Domingo Aranguren hargina (ikus [XVI. m. (48-VIII)
m. (48-VII) 29] agiria).
13] agiria).
- 1548-VIII-20an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Saiazko
auzotar Katalina Agote (Domingo Elkanoren ama
eta Domingo Elkano zenaren alarguna), eta, bestetik,
Zestoako Domingo Lizasoeta (Indoko maizterra) eta
Katalina Indo emaztea.

1.52. San Joan Etxegarai, Joan Otalora eta
Martin Artzuriagaren agiriak

- 1548-VIII-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Enbil zapataria eta San Joan
Etxegarai elkartu ziren. San Joanek Martini 4 dukat
eta 8 erreal eman zizkion. Horrela Martin Enbilek eta
Domingo Lizasoetaren alaba Maria Aniza Lizasoe- bere senideek Etxegarain zituzten seniparte, eskubide
ta Aiako Domingo Elkanorekin Elkanobekoa baserri- eta tratu guztien kontuak garbituta geratu ziren. Onra ezkondu zenean, Urdanetako San Martin elizaren dorioz, Martinek San Joani ordainagiria eman zion.
aurrean. 1542-XI-12an, Esteban Eztiola eskribauak
ezkontza-kontratua idatzi zuen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aisoro, Martin Ondalde gaztea eta Esteban Eztiola semea
Kontratu hartan Domingo Lizasoetak eta emazteak (ikus [XVI. m. (48-VIII) 16] agiria).
alabari 100 dukateko dotea eta beste zenbait gauza
agindu zizkioten. Dotearekin Elkanobekoan zeuzka- 1548-VIII-28an, Arroan, Esteban Eztiola esten zorrak eta bertako anai-arreben seniparteak or- kribauaren aurrean hauek bildu ziren: Arroako Joan
dainduko zituzten.
Otalora eta Julian Otalora (Pedro Otalora zenaren se- 131 -
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meak), Martin Ibarrola eta Martin Azkaeta fidatzailea, Martin Azkaeta fidatzaileari, elkarren arteko tratuen
eta Azpeitiko Antso Errezusta.
kontuak eginda 20 kintal eman zizkiotelako.
Joan eta Julianek ziotenez, haiek ez zuten aita zenaren herentzia onartu, eta bazekiten Pedrok Azpeitiko Antso Errezustari 7 dukat zor zizkiola. Aldi berean, Martin Ibarrolak eta Martin Azkaeta fidatzaileak
6 dukat zor zizkioten Pedro zenari, eta Julian eta Joan
semeek onartu egin zuten Martin Ibarrolak 6 dukat
haiek Antsori ordaintzea. Ordainketa hark, ordea, ez
zuen esan nahi bi semeek aitaren herentzia onartzen
zutenik.

Lekuko Zestoako Pedro Akoa eta Martin Zubiaurre eta Arroako Joan Zuube? izan ziren (ikus [XVI. m.
(48-VIII) 22] agiria).
- 1548-VIII-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Martin Artzuriaga merioordea eta
Katalina Txiriboga agertu ziren. Merioordeak preso
hartu zuen Katalina, hain zuzen Txiribogako etxe,
errota eta lurren jabetzaz erabakitakoari aurka egin
ziolako.

Lekuko honako hauek izan ziren: Bizkaiko Zeanuriko Pedro Arrikibar eta Zestoako Pedro Akoa eta
Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna).

Orduan Katalinaren alde eta fidatzaile Oikiako
Domingo Goiburu agertu zen. Katalina kartzelara
sartuz gero kalte handia izango zuelako, erantzuOndoren, leku berean eta eskribau beraren aurrean, kizuna Domingok hartu zuen. Deitu eta gehienez
Martin Ibarrolak obligazio-agiria eman zion Azpeiti- 6 egunera azalduko zen Katalina. Ez zen probinko Antso Errezustari, hurrengo Domu Santu egunean tziatik aterako korrejidorearen agindurik gabe, eta
huts egiten bazuen 10.000 maraiko isuna ordain6 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
duko zuen.
Lekuko Zestoako Pedro Akoa, Pedro Zestoa, Arroako
Katalinak konpromisoa hartu zuen Domingo GoiMartin Azkaeta eta Bizkaiko Pedro Arrikibar izan ziren.
buru fidantza hartatik onik ateratzeko. Lekuko Migel
Egun eta leku berean Zestoako Domingo Arronak Zubeltzu eta Gregorio Elizalde izan ziren (ikus [XVI.
ordainagiria eman zien Arroako Martin Ibarrolari eta m. (48-VIII) 26] agiria).

85. irudia. Oikiako
Goiburugoikoa.
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1.53. Katalina Amilibiaren eta Joan
Zugastiren tratu eta agiriak

- 1548-IX-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Katalina Amilibia eta Fernando
Artzubiaga agertu ziren. Katalinak Maria Zuube bi- 1548-VIII-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- lobaren ordezkaritza ere bazuen, hau da, Grazia Arbauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Katalina tzubiaga zenaren (Katalinaren errainaren) legezko
Amilibia alarguna, eta, bestetik, Arroako Fernando alabarena. Fernando Artzubiagak, berriz, beste hauek
Artzubiaga (Kristobal Artzubiaga eta Maria Joango ordezkatzen zituen: Kristobal Artzubiaga eta Maria
Joango Uzkanga gurasoak, eta Arroako Joan Igartza
Uzkanga gurasoak ere ordezkatuz).
eta Joan Etxeberria.
Fernandok eta Katalinak auzia zuten korrejidoGrazia Artzubiaga zena Joan Zuuberekin (hau
rearen aurrean Katalina Amilibiaren seniparteagatik.
Egun hartan, ordea, bi aldeek auzia arbitroen esku da, Katalinaren semearekin) ezkondu zenean, Krisuztea erabaki zuten. Katalinak Zestoako Esteban Eda- tobalek eta Maria Joangok Graziari 5 dukat, behia
rritzaga izendatu zuen arbitro, eta Fernandok Arroako txahalarekin, 6 ahuntz, 3 ohe oso eta arropak agindu zizkioten dote gisa. 1530-VIII-26an egin zuten
Joan Zugasti.
kontratua Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskriBi arbitroek 6 eguneko epea zuten epaia emateko, bauaren bidez.
baina epea beste 4 egunez luzatu ahal izango zuten.
Dote hari buruz desadostasunak zituzten bi aldeek,
Bi aldeek onartu eta bete egingo zuten epaia. Bestela,
obeditzen ez zuen aldeak 20.000 maraiko isuna or- eta auzia arbitro epaileen esku uztea erabaki zuten.
Katalina Amilibiak Zestoako Domingo Arrona izendainduko zuen.
datu zuen arbitro, eta Fernando Artzubiagak Joan ZuLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Domin- gasti. Arbitroek 4 eguneko epean emango zuten beren
epaia. Epaia betetzen ez zuen aldeak 20.000 maraiko
go Urbieta eta Pedro Akoa, eta Debako Martin Itziar.
isuna ordainduko zuen.
Egun berean, Iraetako burdinolan, Kristobal ArLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa,
tzubiagak (bere emazte Maria Joango Uzkangaren
ordezkari ere izanik) onetsi eta berretsi egin zuen se- Martin Indo probestuordea eta Domingo Aranburu
(ikus [XVI. m. (48-IX) 12] agiria).
meak Katalinarekin egindako konpromiso-agiria.
Hurrengo egunean, hau da, 1548-IX-6an, ZesLekuko hauek izan ziren: Iñigo Goiatz (Iraetako
olagizona) eta bere morroi Joanes Labaien azkoitiarra toan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Doeta Domingo Etxabe? bergararra (ikus [XVI. m. (48- mingo Arrona eta Joan Zugasti arbitroek epaia eman
zuten. Lehenbizi auziaz informazioa jaso zuten, eta
VIII) 25] agiria).
1530-VIII-26an Joan Martinez Amilibikoa eskribaua- 1548-IX-3an, Arroan, Esteban Eztiola eskribaua- ren bidez egindako ezkontza-kontratua bete egin zela
ren aurrean Debako Santuru Erreten eta Arroako Joan ikusi zuten.
Zugasti bildu ziren. Santuruk Joani 21 erreal maileHala ere, bakearen mesedetan, Fernando Artzuguz eman zizkion, eta honek zorra hurrengo urteko
biaga, Kristobal, Maria Joango, Joan Igartza eta Joan
Pazko garizumakoan ordainduko zion.
Etxeberria kondenatu egin zituzten 20 eguneko epean
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Katalina Amilibiari 8 dukat ordaintzera. Katalinaren
Joan Olazabal, Martin Artzubiaga eta Esteban Eztiola Maria Zuube bilobari beste 6 dukat ordainduko zizkioten hurrengo Eguberrietan, eta behi bat ere bai.
semea (ikus [XVI. m. (48-IX) 9] agiria).
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Katalinak 8 dukatak jasotakoan ordainagiria emango ordaindu zizkieten Joan Zuuberi, Katalinari eta hauen
zien ordaintzaileei, bere eskubide guztiei uko eginez. Bi hartzekodunei: Iraetako etxekoei eta Joan Amilibiari,
aldeei “betiko isiltasuna” ezarri zieten arbitroek. Auzi- adibidez.
-gastuak bi aldeek nola ordaindu ere zehaztu zuten.
Gero auzia izan zuten eta arbitro epaileek beren
Joan Zugasti arbitroak sinatzen ez zekielako, Joan epaia eman zuten. Epaiak zioenez, Katalinari 8 dukat
Olazabal lekukoak sinatu zuen epai-agiria.
eman behar zizkioten Kristobalek eta Maria Joangok,
eta Katalinaren biloba Maria Zuuberi 6 dukat eta behi
Jarraian, Zestoan bertan, Blas Artazubiaga eskribauak bat. Egun hartan Katalinak 8 dukatak jaso zituen, eta
Fernando Artzubiagari eta Katalina Amilibiari epaiaren ezkontza-kontratuko dote osoaren ordainagiria eman
zien Graziaren gurasoei eta fidatzaileei.
berri eman zien, eta hauek epaia onartu egin zuten.
Maria Zuuberi ordaindu beharreko 6 dukatak eta
Biharamunean, irailaren 7an, Arroako Artzubiagagoikoan, Blas Artazubiagak epaiak zioena Kristobali behia geratu ziren zorretan. Lekuko hauek izan ziren:
eta Maria Joango Uzkangari jakinarazi zien. Lekuko Joan Perez Altzolaraskoa, Kristobal Indo, Joan OlazaJoan Narruondo eta Joan Artzubiaga (Kristobalen seme bal eta Martin Arano (ikus [XVI. m. (48-IX) 37] agiria).
zurgina) izan ziren (ikus [XVI. m. (48-IX) 14] agiria).

1.54. Martin Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro
- 1548-IX-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Araneta-Areitzaga eta Pedro Eskoriatzabauaren aurrean Katalina Amilibia azaldu zen, Joan Agirreren agiriak
Zuuberen alarguna.

Katalinaren seme Joan Zuube Grazia Artzubiagarekin ezkondu zenean, ezkontza-kontratuan Graziaren
Kristobal eta Maria Joango gurasoek 95 dukat, behia
txahalarekin, 6 ahuntz, arropak, etab. agindu zizkieten
dote gisa. Geroztik dotean agindutako gauza gehienak

- 1548-IX-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Martin Arzallus (Etxeandikoa) eta Domenja Akoabarrena bildu ziren. Martinek
Domenjaren senar Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari
6 dukateko zorra egin zion 1530-XII-17an, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Artean ordaindu gabe

86. irudia.
Aizarnazabalgo
Amilibiak.
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87. irudia. Txiribogako
Araneta.

Joan Domingez anaiak zioenez, aita zenak ez zeuzegoenez gero, obligazio-agiria eman zion Domenja
Akoabarrenari hurrengo San Migel egunetik urtebete- kan ahalorderik kintal haiek jasotzeko.
ra zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Egoera horretan, bi aldeek auzia bertan behera
Lekuko hauek izan ziren: Esteban Artiga, Joan Ezena- uzteko akordioa egin zuten. Joan Domingezek anaia
rro eta Martin Nuarbe (ikus [XVI. m. (49-IX) 18] agiria). Pedrori 7,5 dukat emango zizkion, eta Maria arrebari
beste 7,5 dukat. Pedrori 6 dukat une hartan ordaindu
- 1548-IX-17an, Iraetako zubi ondoan, Zestoako zizkion, eta 1,5 dukat eta Mariaren 7,5 dukatak orpartean, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek daintzeko obligazio-agiria emango zien.
elkartu ziren: batetik, Pedro Araneta-Areitzaga (BizBi aldeek bermeak eman zituzten akordio hura bekaiko jaurerri eta konderriko Barakaldoko auzotarra)
eta Zestoako Maria Araneta-Areitzaga arreba, eta, tetzeko. Gainera zin egin zuten akordioan adostutabestetik, Arroako Joan Domingez Mirubia-Areitzaga- koa bete egingo zutela.
koa anaia. Joan Domingez Mirubia-Areitzagakoa zeLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Nikonaren seme ziren hirurak, eta Joan Domingez semea
las Martinez Egiakoa eta Esteban Eztiola semea, eta
zen aita zenaren oinordekoa.
Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoa eta Arroako Joan
Pedro eta Maria beren anaia Joan Araneta-Areitza- Etxenagusia.
ga eta Fernando Araneta-Areitzaga zenen oinordeko
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
ziren. Beraz, bost anai-arrebetatik lauren partea zegoJoan Domingez Mirubia-Areitzagakoak obligaziokien Pedrori eta Mariari.
-agiria eman zien Pedrori eta Mariari, 1549. urteko
Bi hauek Gipuzkoako Francisco Castilla korrejido- Eguberrietan hurrenez hurren 1,5 eta 7,5 dukat orrearen aurrera auzitara eraman zuten Joan Domingez daintzeko konpromisoa hartuz.
anaia; izan ere, aita zenak Zestoako Txiribogakoei
Ondoren Maria Araneta-Areitzagak ahalordea eman
(Martin Diaz Mirubikoaren eskutik) 60 kintal burdina
kobratu zizkien, eta haien lau bosten (48 kintal) Pedro zion Pedro anaiari. Hain zuzen Domingo Araneta-Areitzaga anaia hila zen, eta Mariak 9 dukat zeuzkan amaren
eta Mariarenak ziren.
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herentziatik jasotzeko. Kopuru hura Domingo zenaren baserrian zeuzkan idietako bi (“Muxillo” eta “Gorribigarren emazteari eta oinordekoei kobratuko zien Pe- txo” izenekoak) Joani saldu zizkion 11 dukatean.
drok Mariarentzat (ikus [XVI. m. (48-IX) 27] agiria).
Joanek Fernandori zorra hurrengo Domu Santu
- 1548-IX-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- egunean ordainduko zion. Lekuko debar hauek izan
bauaren aurrean hauek agertu: batetik, Pedro Eskoria- ziren: Joan Lopez Sasiolakoa, Martin Usarraga eta
tza-Agirre harakina eta emazte Katalina Arretxe, eta, Paskual Gaztañeta (ikus [XVI. m. (48-IX) 35] agiria).
bestetik, Debako Grazia Antsorregi. Pedro Debako
hiribilduko haragi-hornitzailea zen.
- 1548-IX-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Zestoako Pedro Olaskoagak ahalordea
Graziak senar-emazteei maileguz 32 dukat eman ziz- eman zion Grazian Ezenarrori. Honek ordezkatuko
kien, eta hauek hari zorra 15 egun barru ordainduko zio- zuen Pedro korrejidorearen aurrean, eta beste edozein
ten. Katalina Arretxek, emakume ezkondua zelako, zin epaileren aurrean, zituen auzietan.
egin zuen obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Gregorio EliLekuko zestoar hauek izan ziren: Gregorio Elizal- zalde, Joan Elizalde eta Esteban Eztiola semea (ikus
de, Joan Elizalde semea, eta Esteban Eztiola semea [XVI. m. (48-IX) 40] agiria).
(ikus [XVI. m. (48-IX) 30] agiria).
- 1548-IX-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- 1548-X-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Getariaren bidez, Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre haraki- ko Maria Joango Mirubikoa, eta, bestetik, Zestoako
nak ahalordea eman zien Katalina Arretxe emazteari Gregorio Elizalde eta emazte Maria Etorra. Senareta Grazian Ezenarrori.
-emazteek Maria Joangori obligazio-agiria eman
zioten, lehenago egindako zorraren azken zatia (17
Katalinak eta Grazianek Pedrori egin zizkioten zo- errealekoa) urtebeteko epean ordaintzeko konpromirrak kobratuko zituzten. Horretarako zordunak auzi- soa hartuz.
tara eramateko, obligazio-agiriak egiteko, ordainagiriak emateko, auziak arbitro epaileen esku uzteko eta
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal Indo,
abarretarako ahalmena zuten.
Domingo Aisoro eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (48-IX) 44] agiria).
Jarraian Katalina Arretxek ahalordea eman zion
Debako Pedro Gartzia Quadrakoa eskribauari haren
- 1548-XI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskriarropa, ohe eta kobratzeko zorrak eskura zitzan.
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Grazia
Ortiz Txurrukakoa (Pedro Altzolaratsen emaztea), eta,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Migel Zubeltzu, bestetik, Gregorio Elizalde eta Maria Etorra emaztea.
Esteban Eztiola semea eta Joan Elizalde (ikus [XVI. Gregoriok eta Mariak Grazia Ortizi 3 behi eta zezenkoa 14 dukatean erosi zizkioten, baina 13 dukat
m. (48-X) 4] agiria).
utzi zituzten zorretan. Obligazio-agirian 13 dukat 40
egunen barruan ordaintzeko konpromisoa hartu zuten
1.55. Joan Urain, Pedro Olaskoaga eta
Gregoriok eta Mariak. Maria Etorrak, gainera, zin
Gregorio Elizalderen agiriak
egin zuen agiriak zioena bete egingo zuela.
- 1548-IX-21ean, Deban, Joan Perez Arriolakoa eskriLekuko Pedro Zubiaurre, Joan Akoa eta Pedro Olasbauaren aurrean Arroako Fernando Zubeltzu eta Itziarko Joan Urain bildu ziren. Fernandok bere Zubeltzuzar koaga izan ziren (ikus [XVI. m. (48-XI) 10] agiria).
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1.56. Grazia Ortiz Txurrukakoa, Martin
Lizarrarats eta Kristobal Artzubiagaren
tratu eta agiriak

zioa eten egin zuen hurrengo Pazko garizumakoa arte,
baina Joanek 2 dukat eta auzi-gastuak ordaindu egin
beharko zituen.

- 1548-IX-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Ortiz Txurrukakoa (Pedro Altzolarats senarraren ahalordeaz) eta Azpeitiko Joan Perez
Altubekoa bildu ziren. Lehenago Joan Perezek Pedro Altzolaratsi obligazio-agiria eman zion ferratzeko 60.000 iltze hornitzeko konpromisoaz. Haietako
42.000 iltze Pedrori berari eman zizkion lehenago, eta
egun hartan 18.000 iltze Maria Ortizi; baita obligaziotik kanpoko beste bi dukaten balioko iltzeak ere.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Perez Artzubiagakoa, Gabriel Artzubiaga eta Joan Akoa (ikus
[XVI. m. (48-X) 3] agiria).

- 1548-X-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Domingo Garratzak 4 dukat eta 2
errealen ordainagiria eman zion Martin Lizarraratsi.
San Joan Amilibiak egindako zorra Domingori ordaintzeko zedula egin zuen Domingok, eta San Joan
Etorraren bidez ordaindu zion zorra Martinek. Gai
Ondorioz, Maria Ortizek Joan Perezi ordainagiria beragatik lehen ere beste zedula batzuk eman zizkion
eman zion. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Domingok Martini eta amari, San Joan Amilibiari eta
Etorraetxea, Esteban Eztiola semea, Lazaro Idiakaitz San Joan Etorrari.
eta Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (48-IX) 45] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal Artzu- 1548-X-1ean, Zestoako errebalean, Esteban Ez- biaga eskribaua, Grazian Arzallus eta San Joan Amitiola eskribauaren aurrean Grazia Ortiz Txurrukakoa libia (ikus [XVI. m. (48-X) 13] agiria).
(Pedro Altzolaratsen emaztea) eta Joan Aizarnazabal
azaldu ziren. Joanek Pedrori lehenago idi, behi eta
- 1548-X-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribeste ganadu batzuengatik 12 dukateko zorra egin bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Kristozion. Gero Pedrok eta Graziak ondasunak exekutatu bal Artzubiaga eskribaua (Domingo Zabala zenaren
egin zizkioten Joani, eta egun hartan Joanek 10 dukat suhia), eta, bestetik, Martin Gabiria (Domingo zenaordaindu zizkion Graziari. Graziak ondasun-exeku- ren Maria alabaren senarra).

88. irudia.
Aizarnazabalgo bista.
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Domingo Zabala zenak bere testamentuan
Kristobali agindua eman zion Martin Gabiriari (hau
bere seme-alaben tutore izanik) 9 dukat ordaintzeko.
Kristobalek Martini 4 epetan ordaindu zion zor osoa.
1543-II-11n 6 dukat eta 21 txanpon eman zizkion.
Beste behin 1,5 erreal eman zizkion, eta Cuenca
hiri ondoko Sotos izeneko lekuan Martinen semeari
dukat 1 eta 6 erreal. 9 dukatak osatzeko azken zatia
egun hartan ordaindu zion Kristobalek, eta Martinek
guztiaren ordainagiria eman zion.

Domingo Arantza apaiza etorri zen, Debako elizako
bikarioek eta benefiziaduek izendatuta.
Arroako aipatutako eliztarrek ziotenez, hura haien
kalterako zen, auzietan emandako epaien aurkakoa
zelako eta Domingo Arantzak lan hartarako gaitasunik ez zuelako. Irakurtzen zuena ez omen zuen ulertzen. Elizako zerbitzuak egiteko ez omen zen gai,
eta lehen ere kargu hartatik kendu egin omen zuten.
Azterketak gainditu arte ez zuten Domingo Arantza
onartu nahi.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
Olazabalgoa, Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina
Lekuko Esteban Eztiola semea eta Joan Diaz Ereta Migel? Zubeltzu (ikus [XVI. m. (48-X) 14] agiria). mukoa izan ziren.

1.57. Joan Sorazu, Domingo Iturriaga eta
Gregorio Etorraetxearen tratu eta agiriak

Joan Sorazuk eta Joan Perez Areitzagakoak eliztarren eskea entzun egin zuten. Joan Sorazuk epaileen
aurrean helegitea aurkez zezatela iradoki zien.

- 1548-X-14an, Arroako San Esteban elizan, igandez,
Domingo Arantzak ez zuen errekerimendu hartan auEsteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan Sorazu bikarioordea eta Joan Perez rrean egon nahi izan (ikus [XVI. m. (48-X) 21] agiria).
Areitzagakoa administratzailea, eta, bestetik, Martin
- 1548-X-26an, Aizarnako Etxeberrin, Blas ArtaAzkaeta, Joan Arbe, San Joan Arbe, Fernando Sorazabal, Kristobal Goienetxea eta Martin Akertza eliztarrak. zubiaga eskribauaren aurrean Pedro Egaña eta Errezilgo Domingo Iturriaga agertu ziren. Pedro Egañak
Martin Azkaetak eta lagunek ziotenez, egun batzuk ordainagiria eman zion Domingori Antxiturbiko
lehenago Arroako elizara benefiziadu gisa Debako errentagatik eta elkarren artean izandako gainerako

89. irudia. Debako
Sorazutxiki.
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tratuen kontuengatik. Antxiturbiko hesien ordainagiFrantzisko Artiga Kontzejuko fiel izan zen urtean,
ririk ez zion eman zein egoeratan zeuden aztertu arte. zerga Esteban Eztiolak jaso zuen, eta Frantziskok 14
erreal aurreratu zizkion Esteban Edarritzagari. Haiek
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako San ordaintzeko ikatza emango zion. Karga ikatzak 5
Joan Idiakaitz batxilerra eta Etxeberriko Pedro Arza- txanpon balio zuen (1 txanpon = 7,5 marai). Esteban
llus, eta Pedro Iturriaga errezildarra (ikus [XVI. m. Edarritzagak egur lehorra zeukan ikatza egiteko, eta
hipotekatu egin zuen Frantzisko Artigaren alde.
(48-X) 32] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Artiga,
- 1548-XI-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Grazia Domingo Legarda eta Grazian Arzallus. Obligazioagiriak zioena hil haren 27an ordaindu zuen Esteban
Egaña alarguna, eta, bestetik, Grazian Etorraetxea.
Edarritzagak (ikus [XVI. m. (48-XI) 4] agiria).
Grazia Egañak auzi kriminala zuen Zumaiako Ma- 1548-XI-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriria Joanez Mirubikoarekin (Joan Mirubiaren alabarekin), Maria Joanezek Graziari poltsa lapurtu ziolako. bauaren aurrean Arroako Joan Olea, bere fidatzaile
Auzia lehenbizi Zestoako barrutiko ermandade-alka- Lope Irure eta Iraetako burdinolako olagizon eta hortearen esku egon zen, eta gero korrejidorearen esku. nitzaile Iñigo Goiatz elkartu ziren. Iñigok Joani maiMaria Joanez 2 koroa, 4,5 erreal, 2 txanpon eta 4 ma- leguz 5 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 15
raiko zigorra eta 932 maraiko auzi-gastuak ordaintze- erreal izanik) eman zion, eta Joanek zorra hurrengo
martxoaren erdi aldera ordainduko zion, burdinak Bera kondenatu zuten.
duan emanda. Joanek konpromisoa hartu zuen Lope
Grazian Etorraetxea zen Maria Joanesen fidatzai- Irure fidantza hartatik onik ateratzeko.
lea, eta korrejidorearen aginduz Grazian Etorraetxeari
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
ondasunak exekutatu egin zizkioten. 233 maraikoak
Esteban Eztiola semea, Kristobal Indo eta Joan Olaizan ziren exekuzio-gastuak.
zabal (ikus [XVI. m. (48-XI) 5] agiria).
Egun hartan Grazianek zigorra, auzi-gastuak eta
- 1548-XI-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriexekuzio-gastuak ordaindu egin zituelako, Grazia
Egañak ahalordea eta eskubidea eman zizkion Gra- bauaren aurrean Arroako Lope Irure eta Joan Olea, eta
ziani, zorra eta gastuak Maria Joanez Mirubikoari ko- Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa bildu ziren. Lopek
eta Joanek Maria Otxoari 40 erreal eta 1,5 txanponebra ziezazkion.
ko zorra ordaindu zioten, eta honek haiei ordainagiria
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Eztio- eman zien.
la gaztea, Kristobal Indo eta Martin Artzubiaga (ikus
Lekuko Kristobal Indo, Martin Gaintza eta Esteban
[XVI. m. (48-XI) 2] agiria).
Eztiola izan ziren (ikus [XVI. m. (48-XI) 7] agiria).

1.58. Esteban Edarritzaga, Joan Olea eta
Migel Agirreren agiriak

- 1548-XI-25ean, Aizarnazabalen, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Migel Agirre erretorea
- 1548-XI-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- eta Joan Atristain agertu ziren. Lehenago Migelek
ren aurrean Esteban Edarritzaga eta Frantzisko Artiga Joani eta Petri Narbaztari 8 dukat eta 3,5 erreal
elkartu ziren. Esteban Edarritzagak Frantziskori obli- maileguz eman zizkion. Hauek zorra ordaintzen ez
gazio-agiria eman zion, 10 eguneko epean 20 karga ziotelako, Migelek bi zordunen ondasunak exekutatu egin zituen.
ikatz emateko konpromisoa hartuz.
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Egun hartan, ordea, Joan Atristainek zor osoa ordaindu egin zion erretoreari, eta honek ordainagiria
eman zion. Lekuko zumaiar hauek izan ziren: Joan
Martinez Etxabekoa, Julian Mirubia eta Martin Mirubia (ikus [XVI. m. (48-XI) 6] agiria).

1.59. Ana Mendiolaren eta Pedro
Iribarrenaren eta Pedro Arzallusen
agiriak
- 1548-XII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Ipintza eta Ana Mendiola agertu
ziren. Lehenago Zestoako Isabel Iraetak 6 dukateko
zorra egin zion Maria Ipintzari, eta egun hartan Ana
Mendiolak 6 dukatak ordaindu zizkion Mariari.

Errenta gisa Anak urtero dukat bat ordainduko
zion (guztira 3 dukat), baina Maria Ipintzari Isabelen
zorragatik 6 dukat ordainduta zeuzkan. Beraz, Isabelek obligazio-agiria eman zion Anari errenta aldian
3 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz (ikus [XVI.
m. (48-XII) 7] agiria).
- 1548-XII-28an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Pedro Iribarrena eta Arroako Domingo Olea agertu ziren. Pedrok Domingori
erositako zaldiagatik azken 2 dukatak zor zizkion, eta
haien obligazio-agiria eman zion, hurrengo Pazko garizumakoan zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga, Domingo Arrona eta Domingo Zuube (ikus [XVI. m.
(48-XII) 20] agiria).

Ondorioz, Mariak ahalordea eta eskubidea eman
zizkion Anari, zorra Isabeli kobra ziezaion. Lekuko
- 1548-X-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrizestoar hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Joan Gobauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Aizarnako
rosarri, Esteban Eztiola semea eta Joan Arano.
Etxeberriko Pedro Arzallus eta emazte Maria Ruiz
Egun eta leku berean, eskribau eta lekuko be- Etxeberrikoa nagusiak, eta, bestetik, Maria Aizarnarak hantxe izanik, Isabel Iraeta eta Ana Mendiola tea maizterra.
elkartu ziren. Isabelek Zestoako hiribilduan, eliNagusiek maizterrari Aizarnako Aranobaso baserria
zaren aurrean, zeukan etxea hiru urterako errentan
eman zion Anari. Errenta aldia hurrengo Egube- bere soro, lur eta zuhaitzekin errentan eman zioten 6
urterako. Errenta aldia hil hartako San Migel egunean
rrietan hasiko zen.

90. irudia. Aizarnako
Iribarrena.
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91. irudia. Aizarnako
Aranobaso.

hasi zen. Mariak urtero soroetan bildutako uzta guztia- zainduko zuen eta ukuiluak behar bezala edukiko
ren (gari, artatxiki eta abarren) laurdena emango zien zituen.
bere garaian Pedrori eta Maria Ruizi. Baserrian bildutako sagarra, intxaurra eta gaztaina erdi bana izango zen.
Maria maizterrak fidatzaile Martin Zuube mazolaria
aurkeztu zuen. Maria Ruiz Etxeberrikoak zin egin zuen
Aranobason Maria maizterrak ganadu guztiak errentamendu-kontratuak zioena bete egingo zuela.
(behiak, ahuntzak, ardiak eta txerriak) erdi bana haziko zituen. Ganaduak zaintzeko eta haien kontuak
Lekuko hauek izan ziren: Joan Ezenarro, San Joan
emateko, alkabalak ordaintzeko eta abarretarako bal- Idiakaitz batxilerra eta Grazian Arzallus (ikus [XVI.
dintzak ere zehaztu zituzten.
m. (48-IX) 50] agiria).
Maria maizterrak urtero bi txerri beren txerrikumeekin hazten bazituen, baserriko gaztaina guztia beretzat izango zen.

- 1548-IX-30ean, Aizarnako Egaña baserrian, Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren:
batetik, Pedro Egaña, eta, bestetik, Etxeberriko Pedro
Arzallus eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoa

Sagastiak behar bezala aitzurtu eta simaurtuko zituen Maria Aizarnateak. Mariak egoera onean jaso
Bi aldeek eta arbasoek elkarrekin izandako tratuen
zituen soroetako hesi eta itxiturak, eta egoera hartan kontuak egin zituzten. Errezilgo Antxiturbia etxeaitzuliko zituen errenta aldiaren amaieran.
gatik eta Aizarnako Etxeberrigatik Pedro Egañari senar-emazteek 43 dukat eta 10,5 erreal zor zizkioten.
Eguberrietan maizterrak bi kapoi emango zizkien Beste 15 dukat eta 3 erreal ere zor zizkioten, Pedro
nagusiei. Hauek egingo zuten etxearen erreteila erren- Egañak Amasako Martin Mirandari ordaindu zizkiota aldiaren hasieran, eta handik aurrera Maria maizte- lako.
rrak, nagusiek teilak, latak eta iltzeak emanda.
Antxiturbiko errentarekin 43 dukat eta 10,5 erreal
Mariak errenta aldian gehienez 4 haritz lepatu- ordainduko zizkioten Pedro Egañari, eta Aranobasoko zituen itxiturak egiteko. Mariak ganadua ongi ko errentatik 15 dukat eta 3 erreal.
- 141 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

Zumaiako Batzar Nagusietan, apirilaren 14-24a
bitartean, Zestoako prokuradore Frantzisko Artiga
izan zen. Bertan zen Francisco Castilla korrejidorea
ere. Hainbat gai aztertu zituzten Batzar haietan. Hona
hemen batzuk: gipuzkoarren kaparetasuna, merioaren
eskubideak, zenbait ordainketa-agindu, Oikiako zubia
konpontzea, Lasaon Gallariko hariztian zegoen bideaz,
Probintzian lantzen zen eztainuaz, mairuen gatibu
zeuden gipuzkoarrez (zerrenda egin zuten, bakoitzaren
jatorria zehaztuz, eta ez da zestoarrik azaltzen), etab.3
- 1548-IV-24an Batzar Nagusiek gortera Rodrigo Sasiola, Frantzisko Perez Idiakaizkoa eta Martin Muxika
bidali zituzten, Valladolidko Entzutegiko epaileek egindako aldaketak Probintziarentzat kaltegarriak zirelako.4

92. irudia. Hondarribiko gazteluaren armarria.

Hondarribian, azaroaren 14-24 bitartean, izandako
Batzar Nagusietan Zestoatik prokuradore Domingo
Garratza joan zen. Bertan zen Francisco Castilla
korrejidorea ere. Hainbat gairi buruz informazioa
eman, ordainketak onartu, gastuen zerrendak egin eta
beste zenbait arazo aztertu zituzten.5

Probintziak egindako gastuak guztira 303.035
Lekuko hauek izan ziren: Errezilgo Joan Ezenarro, maraikoak ziren. Probintizan guztira, ordaindu behar
Grazian Arzallus eta Joan Egaña (Pedro Egañaren zuten sukaldeak 2.228 ziren, eta beste 107 sukalde
salbuetsita zeuden. Sukalde bakoitzak 136 marai
semea) (ikus [XVI. m. (42-IX) 51] agiria).
ordaindu behar zizkion Probintziari.6

1.60. Gipuzkoako Batzarrak, etab.

Urte hartan, Urola ibaiaren itsasadarrean, Oikia
1548. urtean Gipuzkoako Probintziaren Batzar aldean besteak beste Goiburuko ontziola itsasontziak
Bereziak apirila baino lehen izan ziren Azkoitiko egiten ari zen.7
Basarten. Bertan Frantzisko Perez Idiakaizkoak
(Probintziako eskribau fielak) zenbait gairi buruz bere
1548. urtean euskarari buruzko bi aipamen labur
adierazpenak egin zituen.
egingo ditugu. Bata Erdi Aroko “Misterio” edo
Bibliako pasarteetan oinarritutako antzerki-mota
Urte berean, eta apirila baino lehen, Bidaniko bereziari buruzkoa da; izan ere, antzerki profano ere
Usarragan ospatu ziren Batzar Bereziak. Hil berean, bihurtu zelako Frantziako gobernuak debekatu egin
14tik 24ra bitartean, Zumaian Probintziaren Batzar baitzituen “Misterioak”.8
Nagusiak ospatu zituzten; baita azaroaren 14tik 24a
bitartean Hondarribian ere.
Beste albiste bat Nafarroako Olazagutia edo Olazti
herrikoa da. Joan Ibañez Olaztikoak auzia zuen Iruñeko
Azkenik, 1548ko abenduaren eta 1549ko apirila apezpikutegian Paskuala Olaztiren aurka, eta prozesuaren
bitartean Basarten Batzar Bererziak izan ziren.2
lehen folioan euskarazko hitz batzuk daude.9
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