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1. 1547. URTEA
1.1. Zestoarren testamentuak

izendatu zuen. Ahalordea eman zion Grazia Artigak
haren ondasunak hartu eta gastuak ordain zitzan.

1.1.1. Grazia Artigaren testamentua
- 1547-III-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
bidez Grazia Artiga testamentua egiten hasi zen. Gaixo zegoen eta hiltzen zenean Zestoako elizan ehortziko
zuten, San Sebastianen aldare aurrean zuen hilobian.
Han egingo zizkioten hiletak, bederatziurrena, urteurrena, bigarren urteurrena eta gainerako elizkizunak.
Gatibu kristauak askatzeko erreala utzi zuen. Graziaren arimaren alde bina meza emango zituzten leku
hauetan: Zarauzko San Pelaio elizan; Esnal ondoko
San Kristobalen (Zumaiako partean); Aizarnazabalgo
San Migel elizan; Arroako elizan Santa Anaren aldarean; Zestoako elizan San Sebastianen irudiaren aurrean; Zestoako elizan San Joanen aldarean; eta aldare
berean Gurutzearen irudia zegoenean.

Zorrak ordainduta geratzen zenaren oinordeko San
Joan Etorra iloba izendatu zuen, eta San Joan ezean
Madalena Etorra iloba. Graziaren bi gona Madalena
Etorrarentzat izango ziren, eta beste arropa batzuk Artigako serorarentzat (Domenja Artigarentzat), haren
arimaren alde otoitz egin zezan.
Orduan Grazia Artigari zentzuna joan egin zitzaion, eta testamentu hura baliorik gabe geratu zen
(ikus [XVI. m. (47-III) 13] agiria).
1.1.2. Maria Jakue Arizmendiren testamentua

- 1547-VIII-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Maria Jakue Arizmendik testamentua
egin zuen. Ohean gaixo zegoen, eta agindua eman
zuen hiltzen zenean Aizarnako elizan, Aizarnatea
Gastu haiek ordaintzeko hari lodi eta mehez egin- etxearen hilobian, lurpera zezaten. Hiletak eta ohiko
dako lanak utzi zituen. Testamentu-betearazle Maria elizkizunak Maria Aizarnatea alabak eta honen senar
Perez Idiakaizkoa (Martin Lizarraratsen alarguna) Domingok egingo zizkioten.

1. irudia. Aizarnako
Arizmendi baserria.
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Maria Jakuek honako limosna hauek eman zituen: 1.1.3. Domingo Aldalurren testamentua
kristau gatibuak askatzeko, 2 erreal; Aizarnako elizari
eta Zestoakoari, dukat bana; eta Santa Engraziako er- - 1547-VIII-16an, Aizarnako Aldalur etxean, bertako jabe Domingo Aldalurrek testamentua egin zuen,
mitari dukat erdia.
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez. Hiltzen zenean
Aizarnako elizan bertako benefiziaduek 60 meza Aizarnako elizan ehortziko zuten, haren gurasoak
emango zituzten haren arimaren alde. Zestoako elizan zeuden hilobian. Hantxe egingo zizkioten hiletak eta
elizkizunak.
ere, beste 30 meza errezatuko zizkioten.
Maria Jakuek zor hauek utzi zituen: Grazia Artigari 10 erreal eta anega erdia gari (1 anega gari = 5,75
erreal izanik); Mariatxo Ierroari txanpon bat; Blas Artazubiagari dukat bat (bi zoronga bahituran emanda);
eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 4 dukat (zilarrezko
katilua Maria Otxoa Akertzakoarekin batera bahituran emanda).

Limosna hauek utzi zituen: gatibu kristauak askatzeko dukat erdia; Aizarnako elizari, dukata; eta Santa Engrazia, Urdanetako San Martin, Zestoako Santa
Maria, Arroako Santa Ana, Aizarnazabalgo San Migel
eta Arantzazuko elizei erreal bana.

Aizarnako elizan 30 meza emango zituen Joanes Potzuetak haren arimaren alde, eta beste 30 meza DominMaria Jakue Arizmendik berari egin zizkioten zor go Urbietak. 8na erreal emango zizkieten ordainetan.
hauek zeuzkan kobratzeko: Martin Arzallus senarrari
Domingo Aldalurrek zor hauek utzi zituen: Niko10 dukat (Maria Aizarnatea alabari emateko); Gregorio Elizalderi 27 txanpon behi bategatik; Martin las Lizasoetari, 4 erreal; Domingo Lizarrarats zenaren
Fernandez Edarritzagakoari eta burdinolari 27 txan- oinordekoei Joan Aldalur aitak egindako 2 dukat eta
pon; Martin Amilibiari 3 erreal; Domenja Ezenarrori 2 errealeko zorra; Maria Aldalur arrebari, 21 erreal,
(Ezenarrogoikoari) 7 erreal gari eta diruengatik (izara eta Ana Aldalur arrebari, 3,5 erreal; Joanes Ibañetabahituran zuen); Domikutza Apategiri 3 erreal; Maria ri, 8 erreal; Migel Etxeberriari, hark esandako kopuJoango Zabalari 7 erreal ogiengatik; Lopeitza Ariz- rua; Frantzisko Artigari, 5 txanpon; Errezilgo Martin
Abietari, 3,5 erreal; eta Lasaoko andreari, 7 erreal,
mendiri dukat bat; eta Maria Aldalurri 2 erreal.
gehi anega erdi garia (2,75 erreal), gehi Sebastian ArBeste zordun batzuk hauek ziren: Maria Joango tazubiagari emandako 3 erreal.
Arzallus (zoronga bat); Maria Anton Indo (7 dukat eta
Domingo Aldalurrek beste zor hauek ere utzi zituen:
anega bat gari); eta Pedro Iribarrena (7 florin arrunt).
Maria Etxegarairi, 5 erreal, eta Bizenteri 6,5 erreal
Maria Jakuek Graziana Arzallusi alkandora egite- ahuntzengatik; Domingo Aizpururi 2 dukateraino;
ko harizko ehuna utzi zion. Martin Arzallus senarrari Martin Azkueri, 4 erreal; Blas Artazubiagari 4 erreal
eta bi alabei ere utzi zizkien oheak, oheak janzteko agiriengatik; eta Domingo Arronari erreal bat edo bi.
ehunak, zorongak, arropak, linazia, soinekoak, lihoak,
Domingo Aldalurrek bere aita Joan Aldalurren eta
zapatak, etab.
amaren zor ugari ordaindu zuen. Hauek dira batzuk:
Maria Jakuek oinordeko unibertsal Maria Aizarna- Aizpuru etxean gastatua; Domingo Lizarraratsi 8 kintea alaba izendatu zuen. Testamentu-betearazle hauek tal burdina; Urdanetako hasikinak San Joan Perez
izendatu zituen: Maria alaba, Martin Arzallus senarra Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari; Aiako Beltran Iraeeta Blas Artazubiaga eskribaua. Lekuko zestoar hauek tari; Fernando Sorazabali; Sebastian Artazubiagari,
izan ziren: Grazian Etorraetxea, Grazian Ezenarro eta Azpeitiko Joan Igartzari; Joan Bengoetxeari; Martin
Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (47-VIII) 3] agiria). Azkueri; eta Arroako elizako Joan Zugastiri.
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Domingo Aldalurrek bere oinordeko unibertsal
bere bi alabak (Maria Aldalur zaharrena eta Grazia
Aldalur gaztea) izendatu zituen. Mariari herenaren
eta bostenaren hobekuntza eman zion. Alaba gazteari
40 dukat agindu zizkion ezkontzen zenerako. Alabak
ama Katalina Aurrekoetxearen eta senideen oniritziaz
ezkonduko ziren.

Hiltzen zenean Aizarnako elizan, Intzina etxearen
hilobian, Joan Gebara osaba zena zegoenean, ehortziko zuten. Han egingo zizkioten ohiko hileta eta elizkizunak.

Limosna hauek utzi zituen: Aizarnako elizari 2 dukat; Zestoako elizari eta Santa Engraziari erreal bana;
gatibu kristauak askatzeko 2 erreal; eta herriko beharAldalur etxean Grazia Baltzola zenarekin eta Gra- tsuentzat 4 dukat (ama Maria Martinez Intzinakoak,
zian semearekin erdi bana zituen ganaduak ere zehaz- Joan Zelaia suhiak eta Martin Ondaldek aukeratutakoentzat).
tu zituen Domingo Aldalurrek.
Maria Martinez amak aginduta, 50 meza emango
Testamentu-betearazle hauek izendatu zituen: Katalina Aurrekoetxea emaztea, Joan Martinez Akoakoa, zituzten Aizarnako eta Zestoako elizetako benefiziaSan Joan Etxegarai, Joango Aldalur anaia eta Bernal duek, Joanes Potzuetaren ardurapean zeuden hildakoen alde.
Aldalur anaia.
Joanes Potzuetak zor ugari utzi zuen, eta hartzekoTestamentuan lekuko hauek izan ziren: Joan Iribarrena, Domingo Arano, Bernal Aldalur eta Joango dunak hauek ziren: ama Maria Martinezek zekizkien
bi pertsona (guztira 4 dukat eta 25 errealeko zorra);
Aldalur (ikus [XVI. m. (47-VIII) 8] agiria).
Errezilgo Martin bikarioa (6 dukat); Nikolas Martinez
Egiakoa (urrezko 2 koroa); Joan “Gorri” Lizasoeta (2
1.1.4. Joanes Potzuetaren testamentua
dukat); Martin Azkue (2 dukat); Domingo Aizpuru
- 1547-IX-29an, Aizarnako Intzina etxean, Blas Ar- (10 kintal burdina, nahiz eta zati bat ordainduta zeutazubiaga eskribauaren bidez Joanes Potzueta apaizak kan); Bizente Ezenarro (3 dukat eta erreal bat); Ana
Aldalur tabernaria (4,5 erreal ardoagatik); Domenja
testamentua egin zuen.

2. irudia. Aizarnako
Potzueta baserria.
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Igartza (4 erreal arropak josteagatik); Domenja Akoa- razle hauek izango ziren: ama Maria Martinez, Joan Zebarrena eta Martin Ibañez Zubiaurrekoa senar zena (2 laia suhia, Martin Ondalde eta Joan Igartza. Lehenago
dukat); Joan Martinez Aurrekoetxekoa (dukat bat); egindako testamentu guztiak baliogabetu egin zituen.
Joan Ibañeta (12 erreal, zati bat Akoako Zelaia etxean
sagarra hartzeagatik); eta Jakobo Ipintza (1,5 erreal).
Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Arretxe lizentziatua eta Domingo Urbieta apaiz benefiziaduak,
Joanes Potzuetaren beste hartzekodun batzuk eta eta Joan Igartza (ikus [XVI. m. (47-IX) 20] agiria).
zor batzuk hauek ziren: Pedro Altzolarats (3 dukat);
Fernando Olazabal medikua (8 dukat, Esteban Eztiola 1.1.5. Pedro Martinez Baltzolakoaren testamentua
eskribauaren agiriaz); Joan Fernandez Olazabalgoa (3
dukat, zati bat Martin Indok eta amak zaldiarentzat - 1547-X-24an, Zestoako errebaleko Ariztondo
lastoa emanda ordaindua, gehi 2 dukat botikengatik); etxean, Pedro Martinez Baltzolakoak testamentua
Antonio Lizarrarats bikarioa (6 dukat, zati bat sagar- egin zuen Blas Artazubiaga eskribauaren bidez.
-landarez ordaindua); Maria Nikolas Zabala-Lasao (8
dukat eta 8 erreal); Maria Aizarnazabal lehengusua
Pedro Martinezek zioenez, oso adin handikoa zen,
(5 dukat); Oiartzungo Grazia Txopito? (3 dukat); eta eta lehenago egin zuen testamentua baliogabetu egin
Domingo Urbietak zekien pertsona (4 dukat).
zuen. Hiltzen zenean Zestoako elizan, Etxeberria
etxearen hilobian, ehortziko zuten, bere emazte eta
Joanes Potzuetak kobratzeko zorrak ere bazituen. alaben ondoan. Han egingo zizkioten hiletak, bedeHauek zituen zordunak: Fernando Edarritzaga (8,5 ratziurrena, urteurrena eta bigarren urteurrena. Pedro
dukat); Erramus Gorosarri (2 dukat, Pedro eta Maria Altzolarats biloba eta oinordeko unibertsala arduratuPerez Ozaetakoari kobratzeko); Beltran Arizmendi ko zen horretaz.
(2 dukat eta 9 erreal); Esteban Edarritzaga (8 erreal);
Martin Fernandez Edarritzagakoa (Aizarnako benefiLimosna hauek eman zituen: Zestoako elizari 2
ziaduei utzitakoaren zatia); Katalina Gebara (30 me- dukat; Aizarnako elizari dukat erdia; Aitzeko Santa
zaren prezioa); San Joan Amilibia (mezengatik, zati Engrazia ermitari dukat erdia; Itziarko elizari 2 dukat;
bat eta karea eman zizkion); Domingo Aranburu eta Arroako Santa Ana elizari dukat erdia; eta Debako
Maria Aranburu (6 erreal); Maria Ruiz Etxeberrikoa Sasiolako San Frantzisko monasterioari 4 dukat.
(mezengatik); eta Joan Ondalde eta aita (mezengatik).
Pedro Martinez Baltzolakoak Joanes Garratza eta
Joanes Potzuetak 1.500 sagar-landare inguruko Joanes Ibañeta apaizei dukat bana utzi zien haren arimintegia zeukan, eta zorrak ordaintzeko erabiliko zu- maren alde mezak eman zitzaten.
ten. Aizarnako elizaren sagastia eta Iraetako andrearena ere berak zerabiltzan. Joanesek bere liburu eta
Pedro Martinezek lehenago egin zuen testamentuan
arropak ere zorrak ordaintzeko utzi zituen.
alaba Maria Perez Baltzolakoa izendatu zuen oinordeko unibertsal, baina aita baino lehenago hil zenez gero,
San Joan Perez Idiakaizkoa lizentziatu zenak bahi- Maria Perezen seme eta bere biloba Pedro Altzolarats
turan haren katilua eduki zuen, 8 bat dukatekoa, eta izendatu zuen oinordeko unibertsal. Bilobari eman
zorra kitatu egingo zuten. Azpeitiko Andres Loiola zion ondasunen herenaren eta bostenaren hobekuntza.
erretoreari 4 dukat eta 4 erreal zor zizkion, eta Aiako
Joan Agirreri 7 erreal.
Hauek ziren ondasunak: Etxeberria etxea bere
baratze eta sagastiarekin; Txiribogako presa ondoko
Joanes Potzuetak oinordeko unibertsal ama Maria hariztia; Joan Fernandez Arreitzakoaren etxe ondoko
Martinez Intzinakoa izendatu zuen. Testamentu-betea- sagastia; eta Zestoako hiribilduko etxetxoa.
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Lehen testamentuan Pedro Martinezek Katalina
Ipintza emazte zenarekin izandako bere alaba Ana
Baltzolari eta Grazia Baltzolari 200na dukat agindu
zizkien, baina geroztik ondasun gutxirekin zegoelako, 25na dukatekin eta ezkontza-kontratuen arabera
jasotakoarekin konformatuko ziren. Pedro Altzolarats
bilobari utziko zizkioten seniparte-eskubide guztiak.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta, Domingo Aisoro eta Domingo Etxauzelin
(ikus [XVI. m. (47-XI) 6] agiria).

1.2. Zestoako eta inguruko ezkontza-kontratuak
1.2.1. Pedro Indoren eta Marina Areitzagaren ezkontza

Beste bilobak, hau da, Frantzisko Altzolaratsek,
Indietara ondasun higigarri asko eraman zuen, eta
handik itzultzen bazen, Anari eta Graziari 100na du- - 1547-I-4an, Arroako Areitzagagoiena etxean, Zukat emango zizkien.
maiako Joan Arbestain eskribauak ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Zumaiako Pedro Indo zen,
Pedro Altzolarats izango zen testamentu-betearaz- eta emaztea Arroako Marina Areitzaga, hau da, Joan
le. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza Perez Areitzagagoienakoaren eta Ana Perez Baltzolaapaiza, Grazian Ezenarro eta Domingo Etxauzelin koaren alaba.
(ikus [XVI. m. (47-X) 15] agiria).
Senar-emazteek elkarri eskua emanda, Pablo Se1.1.6. Maria Martinez Intzinakoaren testamentua
gurak (mezako apaizak) ezkondu zituen.
- 1547-XI-14an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Maria Martinez Intzinakoa azaldu zen. Bere seme Joanes Potzueta apaiza
hil egin zen, eta ama bere ondasunetatik ari zen seme
zenaren arimaren aldeko elizako gastuak ordaintzen.
Semearen testamentua inbentarioaren arabera bere
garaian onartu edo arbuiatu egingo zuen.

Pedro Indok inolako zorrik gabe ezkontzara ekarritako ondasunak hauek ziren: Zumaiako hiribilduko
etxea, bertako tresneria guztia, upela, 2 ohe oso eta
bertan zeukan arreoa. Zumaiako etxe hark mugakide
hauek zituen: Marina Artzuriagaren etxea, Joan Fernandez Dorrekoaren etxea, Maria Beltran Zubeltzuren baratzea eta herriko plaza.

3. irudia. Aizarnako
Intzina.
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Marina Areitzagaren gurasoek ezkontza hartarako
dote hau agindu zioten: 80 dukat, 3 ohe oso, zilarrezko katilua (marko bat pisukoa) eta Marinarentzako
arropak. Dotea epeka honela ordainduko zieten ezkonberriei: hurrengo ekaineko San Joan egunean 20
dukat; hurrengo iraileko San Migel egunetik urtebetera beste 20 dukat, oheak eta zilarrezko katilua; handik
beste urtebetera 20 dukat; eta handik beste urtebetera
azken 20 dukatak.
Marinaren Joan Perez eta Ana Perez gurasoek ohe
eta katiluarekin batera kutxa eder bat ere emango zioten.
Marinaren gurasoek fidatzaile hauek aurkeztu zituzten:
Zestoako Pedro Altzolarats eta Arroako Joan Zugasti eta
Martin Akertza (Arroako Akertza baserriaren jabea).
Pedro Indok fidatzailetzat Zumaiako Joan Arbestain eskribaua aurkeztu zuen, hau da, ezkontza-kontratu hura idazten ari zena. Pedro Indok, gainera, berme gisa bere Zumaiako etxea hipotekatu egin zuen.

tak bere alabari eta suhiari Errezilgo Zuazketa baserria bere ondasunekin eman zien; baita Martin Mendiolari erosi zion Errezilgo Larrainzar baserria ere,
baina baserri honen etxea eta baratze bat Estebanek
beretzat gorde zuen.
Estebanek Errezilgo Muginaien zuen lurra ere
eman zien ezkonberriei. Hala ere, dohaintzan emandako ondasun haien gozamenaren erdia Estebanek eta
emazteak bizialdian beretzat izango zuten. Zuazketan
Estebanek zituen ganaduen erdia (behiak eta ardiak)
ere beretzat gorde zuen. Zuazketan imina bat linazi
erein eta jaso ahal izango zuten Estebanek eta emazteak. Sagarrak, intxaurrak eta gaztainak jasotzeko eta
beste zenbait gaitako baldintzak ere ezarri zituzten.
Senarraren aita Joan Erkiziak 200 dukat agindu
zituen Estebanentzat: 40 dukat hurrengo Pazko maiatzekoan ordaintzeko, eta hurrengo iraileko San Migel
egunetik urtebetera 20 dukat, eta handik aurrera San
Migel egunez urtero 20 dukat, kopuru osoa osatu arte.

Ezkontza hura legezko seme-alabarik gabe hausten
bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen
Esteban Zuazketak bi errezildar aurkeztu zituen fidabaziren, Gipuzkoako ohitura onari jarraituz ezkontza- tzaile: Martin Ibarguren eta Joan Irure. Joan Erkiziaren
ra ekarritako ondasun bakoitza (gehi ezkontza aldiko fidatzaile Migel Aritzeta zen. Ezkontza legezko semeirabazien erdia) jatorrizko enborrera itzuliko zen.
-alabarik gabe hausten bazen, edo seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara ekarritaAna Perez Baltzolakoak, emakume ezkondua zela- ko ondasun bakoitza jatorrizko enborrera itzuliko zen,
ko, zin egin zuen kontratuak zioena bete egingo zuela. nahiz eta horren aurkako lege eta pragmatikak egon.
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: DoLekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako Baltasar Orio eta Arroako Anton Arrona, Joan Domingo mingo Etxauzelin, Bartolome Etxabe eta San Joan
Areitzagabekoa eta Andres Errementari (ikus [XVI. Amilibia (ikus [XVI. m. (47-V) 5] agiria).
m. (47-I) 8] agiria).
Egun berean (1547-V-9an, Zestoan), lekuko berak
bertan zirela, Blas Artazubiaga eskribauak ia berdina
1.2.2. Pedro Erkiziaren eta Maria Zuazketaren
zen beste ezkontza-kontratu bat idatzi zuen. Bertan,
ezkontza
Maria Zuazketaren aita Esteban Zuazketak ezkon- 1547-V-9an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauak berriei Intxausti baserria ere eman zien dohaintzan,
ezkontza-kontratua idatzi zuen. Senarra Errezilgo Pedro gozamenaren erdia beretzat eta emaztearentzat bizialdirako gordeta. Beren gozamen erdia Mariari eta PeErkizia zen, eta emaztea Maria Zuazketa errezildarra.
dro Erkizia senarrari bizi zirela ematen bazieten, ezKontratua Mariaren aita Esteban Zuazketak eta Pe- konberriek elikatu eta mantenduko zituzten, eta haiei
droren aita Joan Erkiziak egin zuten. Esteban Zuazke- hiletak eta elizkizunak ere egingo zizkieten.
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4 irudia. Errezilgo
Borondegi (Kultur
etxea).

Estebanek eta emazteak lehenbizi ezkonberriak urtebetez mantenduko zituzten, urte horretan ondasunen gozamen osoa Esteban eta emaztearentzat izanik. Estebanek
eta emazteak ezkonberriei ganaduen laurdena eman zien,
baina ezkonberriek erosita. Pedroren aita Joan Erkiziak
eta Estebanek ezkonberriei behi bana bere txahalarekin
eman zieten (ikus [XVI. m. (47-V) 7] agiria).
1.2.3. Martin Perez Artzubiagakoaren eta Maria
Ortiz Beduakoaren ezkontza

zizkion; baita zilarrezko bi katilu, sei ohe oso berri,
zilarrezko zinta (6.000 marai baliokoa), altzifrezko
kutxa eta Maria Ortizen soineko eta arropak ere.
450 dukat epeka ordainduko zizkion Maria Perez
amak: 150 dukat urtebete barru, eta handik aurrera urtero 100 dukat, kopuru osoa osatu arte. Diruaz gainerakoa
Maria Perezek, hain zuzen, Martin Perez senarrak alaba
Zestoako etxera eramaten zuenean emango zizkion.

Maria Perez Arronakoak bere fidatzaile hauek aur- 1547-VIII-27an, Zestoako Beaingo San Lorenteren keztu zituen: Zestoako Domingo Arrona anaia, eta
ermita ondoan, Kristobal Artzubiaga eta Blas Artazu- Arroako Lope Irure eta Joan Zugasti. Maria Perezek
zioenez, Otxoa Martinez Beduakoa senar zenak testabiaga eskribauek ezkontza-kontratua idatzi zuten.
mentuan oinordeko unibertsal Migel Otxoa Beduakoa
Senarra Martin Perez Artzubiagakoa zen, kanpoan semea izendatu zuen, eta herenaren eta bostenaren
zebilen Pedro Artzubiagaren eta Maria Martinez Bal- hobekuntza eman zion.
tzolakoaren semea. Emaztea, berriz, Maria Ortiz BeMigel Otxoa seme-alabarik gabe hiltzen bazen, edo
duakoa zen, Otxoa Martinez Beduakoa zenaren eta
seme-alabak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ama
Maria Perez Arronakoa alargunaren alaba.
Maria Perez izango zen oinordekoa. Maria Perez amak,
Senar-emazteak Zestoako betiko bikario Antonio ordea, horrelakorik gertatzen bazen, alaba Maria Ortiz
Lizarraratsek ezkondu zituen, Erromako Elizak agin- Beduakoa izendatu zuen egun hartan oinordeko, eta herenaren eta bostenaren hobekuntza ere agindu zion.
dutako eran.
Maria Perez Arronakoak, senar zenaren testamentua kontuan hartuz, alabari dote gisa 450 dukat agindu

Ondoren Martin Perez Artzubiagakoa senarrak ezkontzara ekarritako ondasunak izendatu zituen: Zes-
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toako hiribilduko Portaleko etxea, bere labearekin eta
baratzearekin; Portaleko etxeak elizan zuen hilobia
eta eserlekua; Arretxeazpiko sagastia (Lizarrarasko
sagastiaren eta Joan Martinez Ibañetakoaren oinordekoen lurren ondokoa); Arretxeazpiko beste sagasti bat (Artigakoen eta Marina Larretxeren sagastien
ondokoa); Legazpi (edo Urola) ibaiaren eta Aizubiko erroten ubide arteko lursaila; ibaiaren eta ubidearen arteko beste sagasti bat; Aspeazpiko sagasti bat
(Grazia Arronaren eta Maria Martinez Lilikoaren
lurren ondokoa); Bergazelaiko sagastia (Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoaren eta Esteban Eztiolaren sagastien
ondokoa); eta Martin Zubiaurre zenari Bergazelaian
erositako sagastia.

hauek zituen: behi-aziendako 12 buru; ardi-aziendako
14 buru; eta ahuntz-aziendako 16 buru.
Martin Perezena zen Joan Fernandez Olazabalgoak
Aizubian zuen sagastiaren ondoko sagastia. Ariztondotik Artigarako bide ondoko sagastia ere berea zuen
(Ana Lasaoren eta Artigabehekoen lursailen ondoan).
Onibar haiek guztiak ezkontzara ekarri zituen, baina horrez gain, kobratzeko zituen zorrak, agirietan eta
kontu-liburuetan zituenak, 600.000 maraikoak ziren.
Gainera etxean 187.500 marai balio zuten zilar, urre,
bitxi, arropa, tresneria, etab. zituen.

Martin Perez Artzubiagakoak zin egin zuen ondasun
Horiez gain Martin Perezek hauek zeuzkan: Ur- haiek guztiak bereak zirela. Bere fidatzailetzat Martin
bieta bailaran hariztia eta gaztainadia, herri lurren Perez Artzubiagakoa, Debako Anton Gaintza eta Zesondoan; Kontzejuari erositako hariztia; Pagioazpiko toako Kristobal Artzubiaga eskribaua aurkeztu zituen.
gaztainadia (Artigabeheko gaztainadiaren eta AmiliEzkontza hura seme-alabarik gabe, edo seme-alabiko basoen ondokoa); eta Pagioazpiko intxaurdia eta
bak testamentua egin gabe hiltzen baziren, ezkontzara
Aizubiko erroten eta errepidearen ondokoa.
ekarritako ondasun bakoitza jatorrizko enborrera itzuMartin Perezek Zestoako hiribilduan beste etxe bat liko zen. Baldintza horren aurkako lege eta eskubide
ere bazuen, Martin Otxoa Ermukoak eta Blas Arta- guztiei uko egin zieten. Horretarako zin egin zuten.
zubiagak zituztenen artekoa, elizako bere hilobi eta
Maria Perez Arronakoa amak kontratu hartan Beeserlekuarekin. Martin Perez Artzubiagakoak Zestoako Atristain baserria ere berea zuen, eta bertan ganadu duako ondasunen oinordeko izendatu zuen alaba, Mi-

5. irudia. Beduaundi
errenteria.
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gel Otxoa Beduakoa semea seme-alabarik gabe hil- rrukakoaren ahizpa zen, eta Frantzisko Zabala izan
tzen bazen, baina Maria Ortizek eskubide haiei uko zuen senar.
egin zien anaiaren alde. Maria Ortizek zin egin zuen
Frantzisko Txurrukak berekin Maria Lopezek
kontratuak zioena bete egingo zuela.
Azkoitian 1547-IX-3an emandako ahalordea zuen.
Alde bakoitzak konpromisoa hartu zuen bere fida- Maria Lopezek Frantzisko Txurrukaren bidez ahizpa
Grazia Ortizi bere ezkontzarako eta Txurrukaetxeko
tzaileak fidantza hartatik onik ateratzeko.
ondasunetan zegokion seniparteagatik, hauek agindu
Lekuko hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egia- zizkion: urrezko 400 dukat, jantzi luzea, gonazpikoa,
koa (Iraetako jauna), Antonio Lizarrarats bikarioa, gainjantzia eta 3,5 marko pisuko zilarrezko katilua.
Esteban Eztiola, Pedro Altzolarats eta beste zenbait
Frantzisko Txurruka zen Maria Lopez Txurruka(ikus [XVI. m. (47-VIII) 18] agiria).
koaren fidatzaile. Pedro Martinez Baltzolakoari eta
honen biloba Pedro Altzolaratsi Frantziskok ahalme1.2.4. Pedro Altzolaratsen eta Grazia Ortiz Txuna emango zien 400 dukat Sevillan Martin Zabalari
rrukakoaren ezkontza
kobratzeko. Maria Lopezen senar Frantzisko Zabala
- 1547-X-15ean, Zestoan, bertako Blas Artazubiaga zenaren aita zen Martin Zabala, eta seme zenak Maeta Azkoitiko Pedro Ubaiar eskribauaren aurrean, Pe- ria Lopezekin izandako ezkontzara 1.000 dukat ekarri
dro Altzolarats eta Azkoitiko Grazia Ortiz Txurruka- behar zituen.
koa emaztea bildu ziren. Pedro senarra Zestoako Joan
Martin Zabalak 400 dukat ordaintzen ez bazituen,
Perez Altzolaraskoaren eta Maria Perez Baltzolakoa
emazte zenaren semea zen. Grazia Ortiz, berriz, Az- bi hilabeteko epean Maria Lopezek ordainduko zituen,
koitiko Joan Gartzia Txurrukakoa eta Maria Ortiz La- eta Grazia Ortizek bere seniparteari uko egingo zion.
Ahalordean lekuko azkoitiar hauek izan ziren: Joan
saldekoa zenen alaba zen.
Perez Mokoroakoa alkatea, Joan Martin Aiztarri, FranPedro Altzolaratsek eta Grazia Ortizek ziotenez, tzisko Perez Zumetakoa eta Pedro Otxoa Enparangoa.
Erromako Elizaren arabera ezkondu ziren hiru urte
Frantzisko Txurrukak aipatutako ondasunak agineta erdi lehenago, eta aitorpen hartan lekuko zestoar
hauek izan ziren: Kristobal Artzubiaga eskribaua, du zizkion Grazia Ortizi, eta Pedro Altzolarats senarrak onartu egin zizkion. Pedroren aitona Pedro MarGrazian Arzallus eta San Joan Etorra.
tinez Baltzolakoaren zorrak ordaintzeko izango ziren
Jarraian, Pedro Altzolaratsek Grazia Ortizekin ondasun haiek; besteak beste Pedro Martinez Baltzozuen ezkontzara ekarritako ondasunak zerrendatu zi- lakoaren emazte Katalina Ipintza zenaren arimaren
tuen: Zestoako hiribildutik kanpo, portale nagusiaren aldeko elizkizunetarako.
ondoan zeukan Etxeberria, bere baratze, sagasti eta
Ondoren, Pedro Altzolaratsek eta aitonak Zestoan
lurrekin; Pagio baserria bere ondasun eta ganadu guztiekin (200 dukaterainoko balioarekin); Txiribogako zituzten ondasunak hipotekatu egin zituzten Grazia
presaren ondoko hariztia; hiribildu barruko etxea; Ortiz Txurrukakoa emaztearen alde. Ondasun haiek
eta hiribilduko errebalean baratzea (Joan Fernandez beti multzo berean bereizi gabe eta zorpetu gabe mantentzekoak ziren, 1542-V-19an Blas Artazubiaga esArreitzakoaren etxe ondoan).
kribauaren aurrean egindako agiriaren arabera. Hala
Orduan, Azkoitiko Frantzisko Txurruka agertu ere, agiri hark zioena ez betetzeko Pedro Altzolarazen, Maria Lopez Txurrukakoa alargunaren ize- tsek eskea egin zion Aita Santuari, bost urte lehenago
nean. Maria Lopez, hain zuzen, Grazia Ortiz Txu- egin zuen zina indarrik gabe utz zezan.
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6. irudia. Altzolarats
erreka Bekolan.

Pedro eta Grazia Ortizen arteko ezkontza legezko
- 1547-X-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriseme-alabarik izan gabe hausten bazen, ezkontzara bauaren bidez Pedro Martinez Baltzolakoa zestoarrak
ekarritako ondasun bakoitza, irabazien erdiarekin, ja- ahalordea eman zion Pedro Altzolarats bilobari.
torrizko enborrera itzuliko zen.
Azkoitiko Frantzisko Zabala zenaren, aita Martin
Pedro Altzolaratsek eta aitonak fidatzaile hauek Zabalaren, Maria Lopez Txurrukakoa alargunaren eta
aurkeztu zituzten: Arroako Joan Martinez Baltzola- Frantzisko Txurrukaren ondasunetatik 400 dukat kokoa eta Zumaiako Joan Martinez Etxabekoa.
bratzen saiatuko zen Pedro Altzolarats.
Grazia Ortiz Txurrukakoak aitortu zuenez, Maria
Lopez Txurrukakoa ahizpak orain arte adierazitakoez
gain, ondasun hauek ere eman zizkion: belusezko
gainjantzia, belusezko azpiko gona, oliba-koloreko
soinekoa eta beste bat berdea, zorongako zilarrezko
apaingarri urreztatua, zilarrezko zinta, zetazko zoronga, zoronga zuria eta altzifrezko kutxa.

Grazia Ortiz Txurrukakoak bere ezkontzara dote
gisa eraman zituen 400 dukat haiek, Blas Artazubiaga
eta Azkoitiko Pedro Ubaiar eskribauek idatzitako ezkontza-kontratuak zioenez.

Ahalorde-agirian lekuko honako hauek izan ziren:
Zestoako Grazian Etorraetxea eta Grazian Arzallus,
eta Arroako Joan Martinez Baltzolakoa (ikus [XVI.
Horrenbestez Txurrukaetxean Maria Ortizek zi- m. (47-X) 6] agiria).
tuen eskubideak Maria Lopez ahizparen esku geratu
ziren. Horren aurka zeuden lege guztiei uko egin zie- 1547-XII-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriten. Alde bakoitzak bere fidatzaileak kontratu hartatik bauaren aurrean Pedro Martinez Baltzolakoa eta Peonik eta kalterik gabe ateratzeko konpromisoa hartu dro Altzolarats biloba azaldu ziren. Pedro Altzolarats
zuen.
Grazia Ortiz Txurrukakoarekin ezkondu zenean Pedro Martinez Baltzolakoa aitonari 400 dukat agindu
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal Artzu- zizkioten. Aitonaren ahalordeaz, Pedro Altzolaratsek
biaga eskribaua, Grazian Arzallus eta San Joan Etorra Sevillan Martin Zabalari eta beste zenbaiti 400 duka(ikus [XVI. m. (47-X) 5] agiria).
tak kobratu zizkien.
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Egun hartan Pedro Altzolaratsek aitonari 400 duLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
katak eman zizkion (428 koroa eta 200 marai), eta Martin Diaz Lilikoa eta Esteban Eztiola (ikus [XVI.
aitonak ordainagiria eman zion bilobari. Lekuko zes- m. (47-I) 12] agiria).
toar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Grazian Etorraetxea eta Joan Fernandez Arreitzakoa (ikus
- 1547-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua[XVI. m. (47-XII) 7] agiria).
ren aurrean, hauek azaldu ziren: Domenja Zuube
(Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuaren alarguna)
eta seme San Joan Amilibia hargina.
1.3. Zestoako, Aizarnako, Arroako eta

Urdanetako elizetako agiriak

1.3.1. Zestoako eta Aizarnako elizetako agiriak
- 1547-I-3an, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Fernando Olazabal medikua eta Joan Bengoetxea aurkeztu ziren.

Ama-semeek obligazio-agiria eman zioten Zestoako elizari eta bere administratzaileei, 26.702 marai hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko
konpromisoaz. Kopuru hura aita Joan Amilibia zena
bizi zenean hasita elizako hasikinengatik eta kontu-liburuetan eta agirietan adierazitakoengatik egun hartara arte elizari egindako zorra zen.

Joan Bengoetxeak, Aizarnako elizako adminisLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Fernandez
tratzaile izan zenean, Bartolome Txiriboga izendatu
zuen administratzaile, eta Bartolomek Fernandori Olazabalgoa, Grazian Arzallus eta Fernando Zubeltzu
bahituran Aizarnako elizako burukoa eman zion, eus- (ikus [XVI. m. (47-II) 2] agiria).
karaz “urraibiki” izenekoa.
- 1547-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaGero, ordea, elizbarrutiko Meneses lizentziatu eta ren bidez Zestoako elizako Pedro Altzolarats admibikario nagusiak burukoa Aizarnako elizara itzulara- nistratzaileak ordainagiria eman zion Kristobal Artzuzi zuen, eta, ondorioz, Joan Bengoetxeak 3 dukateko biaga eskribauari.
obligazio-agiria eman zion Fernandori. Joanek zorra
Lehenago, Esteban Aisoro bikario zenari zorra
hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zion.
egin zioten Joan Barrundia apaizak, Domingo ZabaLekuko honako hauek izan ziren: Martin Indo, lak (Kristobalen aitaginarrebak) eta beste zenbaitek.
Grazian Arzallus eta Martin Ondalde zaharra (ikus Zorraren azken 8 dukatak Domingo Zabalak ordaindu behar zizkion elizari, baina egun hartan Kristobal
[XVI. m. (47-I) 7] agiria).
eskribauak ordaindu zizkion, Pedrori urrezko koroak,
- 1547-I-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- errealak eta maraiak emanda.
ren aurrean Ana Aisoro (Migel Artazubiagaren alarTestamentu, kodizilo, kontu-liburu eta gainerako
guna) agertu zen. Senar zenaren testamentu-betearazle eta seme-alaben ordezkari izanik, honako hau aitor- agirietan idatzita zegoena kontuan hartuz, 8 dukat
tu zuen: alegia, Migel zenak Zestoako elizari 12 dukat haiekin zor osoa kitatu zuen Kristobalek. Lekuko hozor zizkiola, baina, aldi berean, Zestoako Kontzejuak nako hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua,
Domingo Aranguren (Gallariko maizterra) eta Gra2.712 marai zor zizkiola Migel Artazubiagari.
zian Arzallus (ikus [XVI. m. (47-II) 4] agiria).
Beraz, Ana Aisorok ahalordea eta eskubidea eman
- 1547-II-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrizizkion Pedro Altzolaratsi (Zestoako elizako administratzaileari) elizarentzat Kontzejuari 2.712 maraiak bauaren aurrean Pedro Altzolarats eta Joan Fernandez Arreitzakoa elkartu ziren. Joan Fernandezek
kobra ziezazkion.
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Ibarrako harrobietatik Aizarnako elizaraino harria garraiatzeko konpromisoa hartuz. Bidea konpontzea ere
bi anaien kontura izango zen.
Harrobietan aterata zegoen paralelepipedo formako harria elizaraino garraiatzeagatik (beso luzera bakoitzeko) 6 marai kobratuko zituzten Pedro Egaña eta
San Joan Egaña anaiek.
Egingo zuten garraio-lanaren aurrerapen moduan,
San Joan Egañak Aizarnako elizari zor zizkion 5 dukat eta Pedrok zor zizkion 6 erreal barkatu zizkieten, eta beste 12 erreal eman zizkieten. Gainerakoa
bi anaiek harria garraiatu ahala ordainduko zien San
Joan Amilibia hargin-maisuak.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arrona, Martin Saustin Ezenarro eta Joan Ezenarro (ikus
[XVI. m. (47-III) 10] agiria).

7. irudia. Zestoako elizako kanpandorrea.

Pedrori (Zestoako elizako administratzaileari) 8
dukat eman zizkion, lehenago elizari zor hura egin
ziolako, eta Pedrok ordainagiria eman zion, lekuko
hauek izanik: Domingo Garratza, Grazian Arzallus
eta Martin Arano.

- 1547-VIII-21ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako elizako Nikolas Lizasoeta eta Martin Zuube administratzaileak agertu ziren.
Bertan ziren, halaber, Zestoako elizako Joan Ibañez
Zubiaurrekoa eta Pedro Altzolarats administratzaileak. Aizarnarrek zestoarrei obligazio-agiria eman
zieten, hurrengo San Martin egunean hasikinengatik
10 dukat, 7 erreal eta 11 marai ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Lekuko Domingo Garratza, Esteban Edarritzaga
Ondoren Joan Fernandez hauspaginak obligazio-agiria eman zion Pedro Altzolaratsi, honek maileguz alkatea eta Jose? Igartza izan ziren (ikus [XVI. m.
8 dukat eman zizkiolako. Hurrengo Pazko maiatze- (47-VIII) 10] agiria).
koan ordainduko zion zorra Pedrori (ikus [XVI. m.
- 1547-VIII-24an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es(47-II) 8] agiria).
kribauaren aurrean hauek agertu ziren: Martin Legar- 1547-III-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskri- da bere Domingo Aranburu eta Martin Esteban Makabauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik San Joan tzaga fidatzaileekin.
Amilibia hargin-maisua (Aizarnako eliza eraikitzen
Martin Legardak enkantean urte hartan Zestoako
ari zena), eta, bestetik, Pedro Egaña eta San Joan
eta Aizarnako elizetako hasikinak kobratzeko eskubiEgaña anaia.
dea lortu zuen. Horregatik 32 dukat emango zizkien
Bi anaiek obligazio-agiria eman zioten hargin- Aizarnako elizako Martin Zuube eta Nikolas Lizasoe-maisuari, ekaineko San Joan egunerako Aretza? eta ta administratzaileei.
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Martin Legardak hurrengo azaroko San Martin 1.3.2. Urdanetako elizako agiriak
egunean egingo zuen 32 dukateko ordainketa. Domingo Aranburu eta Martin Esteban fidatzaileek, ba- - 1547-I-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
koitzak 16 dukateko ordainketa bermatzen zuten, eta aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako Domingo
ez gehiago.
Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua, eta, bestetik, Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa (San Joan
Lekukoetakoa bi San Joan Etxegarai eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna).
Ereño izan ziren.
Domingo hargin-maisua Urdanetako San Martin
Jarraian, San Joan Egañak konpromisoa hartu zuen eliza ondoko etxearen hormak eraikitzen ari zen, eta
Martin Esteban Makatzaga fidantza hartatik onik ate- Maria Perezen bidez 7 dukat eta 5 koroa kobratu ziratzeko; izan ere, haren enkarguz agertu zen fidatzaile tuen. 5 koroa Maria Perezek berak eman zizkion, eta
Martin Esteban (ikus [XVI. m. (47-VIII) 14] agiria). 7 dukat Zestoako Maria Lilik, bere aita Joan Martinez
Lilikoa apaizak testamentuan aginduta. Beste dukat bat
- 1547-IX-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ere ordaindu behar zion Domingo Ostolatza aiarrak
bauaren aurrean Martin Lizarrarats agertu zen, Sevi- hargin-maisuari Joan Martinez Lilikoaren aginduz.
llan bizi zen Domingo Lizarraratsen izenean. Frantzisko Olazabal zenak testamentuan agindutakoa bete
Ordainagirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Altzozuen, hau da, Zestoako elizako Pedro Altzolarats ad- larats, Joan Igartza maisua, Joan Martinez Akoakoa eta
ministratzaileari 10 dukat eman zizkion, eta Aizarna- Grazian Arzallus (ikus [XVI. m. (47-I) 10] agiria).
ko elizako Martin Zuube administratzaileari 4 dukat.
Bi hauek ordainagiria eman zioten Martini.
- 1547-I-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aiako DoLekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Eto- mingo Aranguren hargina, eta, bestetik, Arroako Dorraetxea, Frantzisko Artiga eta Joan Perez Altzolaras- mingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua.
koa (ikus [XVI. m. (47-IX) 10] agiria).
Arroarrak aginduta aiarra Urdanetako eliza on- 1547-XI-30ean, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- doko etxearen hormak eraikitzen ari zen Altzolarats
kribauaren aurrean Katalina Aldalur (Domingo Alda- jauregikoentzat. Egun hartan Domingo Arretxe-Etxelurren alarguna) eta bertako elizako administratzaile nagusiak 6 dukat eta 4 erreal eman zizkion aiarrari,
Nikolas Lizasoeta aurkeztu ziren. Nikolasek Katali- egiten ari zen lanagatik. Ondorioz, Domingo Arangunari 7 dukateko balioa zuen hezitako idi parea har- renek ordainagiria eman zion.
tu zion, hain zuzen Domingo Aranburu zordunak eta
Domingo Aldalur fidatzaileak Aizarnako elizari zor
Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Aranguhura egin ziotelako.
ren, Grazian Arzallus eta Esteban Eztiola semea (ikus
[XVI. m. (47-I) 11] agiria).
Ondorioz, Nikolas Lizasoetak elizaren izenean
ahalordea eta eskubideak eman zizkion Katalinari zor
- 1547-XII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrihura Domingo Aranbururi eta Domingo Aldalurri ko- bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Arroabratzeko.
ko Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisua, eta,
bestetik, Aiako Domingo Aranguren hargina.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Pedro Akoa, Joan
Martinez Aurrekoetxekoa eta Martin Azkue (ikus
Hargin-maisuak 1542-IX-3an kontratua egin zuen
[XVI. m. (47-XI) 10] agiria).
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
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Domingok kontratua betetzen ez bazuen, 20.000
maraiko isuna ordaindu beharko zuen: erdia errege-altxortegirako, eta beste erdia hargin-maisuarentzat.
Hargin-maisuak Domingo Arangureni, egingo zuen
lanagatik, 8 dukat ken 4 erreal aurreratu zizkion. 14
dukat osatzerainokoa hurrengo igandean ordainduko
zion. Pazko garizumakoan beste 6 dukat emango zizkion, eta gainerakoa lanak egin ahala.
Azpikontratazio hartan lekuko hauek izan ziren:
Joan Urdaneta, Joan Etxenagusia eta Esteban Eztiola
semea (ikus [XVI. m. (47-XII) 10] agiria).
1.3.3. Arroako elizako agiriak
- 1547-IX-1ean, Iraetan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako San Esteban elizako Domenja Sorazabal serora agertu zen. Hark zioenez, aurreko uztaileko egun batean bere etxe aurrean, inolako arrazoirik
gabe, Julian Otalorak kolpatu, lurrera bota eta iraindu
egin zuen.
Gipuzkoako korrejidorea Tolosa aldean zebilelako, ez zuen Julian auzitara eraman, baina orduan
Azpeitian eta Azkoitian zebilelako, ahalordea eman
lizentziatu zenarekin, Urdanetako elizaren ondoan zien zenbaiti Julian Otalora salatu eta auzitara eraman
etxe berriaren hormak, ateak, leihoak, gezileihoak, zezaten. Domenjak ahalordea emandakoak hauek ziren: Arroako Joan Igartza eta korrejimenduko Fernan
etab. eraiki zitzan.
Perez Zabalegikoa, Andres Martinez Aroztegikoa, JeEgun hartan, ordea, Domingo Arretxe-Etxenagu- ronimo Atxaga, Joan Heredia, Beltran Arizmendi eta
siak azpikontratazioa egin zuen Domingo Arangu- Asentzio Zabala prokuradoreak.
renekin, eta honek eraikiko zituen hormak, leihoak,
Lekukoetako bi Domingo Aisoro eta Joan Ganetab. lehen hargin-maisuak lizentziatuarekin egindabara zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. (47-IX) 2]
ko kontratuaren baldintzak betez.
agiria).
Hargin-maisuak aginduko zion, planoaren arabe- 1547-XI-13an, Arroako elizaren aurreko serorara, Domingo Arangurenek zein neurritako eta ezaugarritako horma, ate, etab. eraikiko zituen. Domingo -etxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Julian
Aranguren lanean hurrengo Errege egunaren bihara- Otalora eta Domenja Sorazabal serora elkartu ziren.
munean hasiko zen, eta lanak abuztuko Andre Maria- Beren arteko auzi kriminala, Gipuzkoako korrejimenren egunerako amaituta edukiko zituen. Alde bakoi- duan zegoena, bertan behera uztea eskatu zioten kotzak (Altzolarats jauregiko alargunak eta Domingo rrejidoreari bi aldeek. Senide eta lagunen aholkuari
harginak) ikertzaile bana izendatuko zuen, eta haiek jarraituz, serorak barkatu egin zion Juliani, eta honek
44 erreal ordaindu zizkion Domenjari.
balioetsiko zuten lana.
8. irudia. Urdanetako eliza.
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9. irudia. Arroagoiko
elizaren korua.

Joan Igartzak auzi hartan Domenjaren alde egindako gastuak ordaintzeko izango zen diru hura. Domenjak zin egin zuen egun hartara arte Julianekin
izandako auziak bertan behera geratuko zirela. Serorak aginduta, Julianek ere barkatu egin zien Arroako
Migel Etxeberriari eta Joan Igartzari elkarrekin zituzten zorrak.
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Joan
Urbieta, eta Arroako Joan Otalora eta Domingo Arretxe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (47-XI) 3] agiria).

biaurre aurkeztu zuen. Errenta gisa Kontzejuari 6 dukat
ordainduko zizkion abuztuko Andre Mariaren egunean.
Errotako aldaparo, presa, turtuki, errotarri, presaren eta etxearen gailur eta beste zenbait alderdi nork
konpondu edo berritu behar zituen ere zehaztu zuten.
Lekuko hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Grazian Arzallus eta Martin Otxoa Ermukoa
(ikus [XVI. m. (47-I) 2] agiria).

- 1547-I-30ean, Zestoako Enekosauztegiko hariztian, Esteban Eztiola eskribaua hantxe zela, Kontze1.4. Zestoako Kontzejuaren bilerak eta
jua bildu zen. Bertan ziren honako hauek: Esteban
tratuak
Edarritzaga alkatea, Pedro Altzolarats fiel eta errejidorea, Fernando Olazabal mediku eta probestuordea
1.4.1. Zestoako Kontzejuaren bilerak
(Alonso Idiakaitz komendadore eta probestuaren ize- 1547-I-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren nean), Joan Igartza maisua, Joan Ondalde, Martin Onaurrean Zestoako Kontzejuak enkantea egin zuen, kan- dalde anaia, Joan Bengoetxea, San Joan Egaña, Pedela piztuta, Aizubiko erroten erdia errentan emateko. dro Iribarrena, Joan Martinez Arretxekoa, Potzuetako
Domingo Aranburu, Domingo Aizpuru, Joan Zuube,
Bertan ziren zestoar hauek: Domingo Arrona alka- Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Otaegi, San Joan
teordea, Pedro Altzolarats fiel eta altxorzaina, Kristo- Amilibia, Pedro Zubiaurre, Joan Ibañez Zubiaurrebal Artzubiaga, Pedro Zubiaurre, Joan Ibañez Zubiau- koa, Jakobo Ipintza, Pedro Egaña, Joan Arbestain, Urbano Txiriboga, Domingo Garratza, Joan Fernandez
rrekoa eta beste zenbait.
Arreitzakoa, Martin Legarda, Zabaletako Pedro ZuEnkantean eskaintzarik onena Iraetako Nikolas Mar- biaurre, Joan Olaso, Joan Perez Altzolaraskoa, Martin
tinez Egiakoa jaunak egin zuen, eta fidatzaile Pedro Zu- Gabiria, Nikolas Lizasoeta, Martin Otxoa Ermukoa,
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Zestoako Kontzejuak Aizarnako eta Zestoako eliArangurengo Domingo Gallai, Domingo Aldalur zizetako patronatua beti izan zuen berea, eta Iruñeko
negotzia, eta beste zenbait.
apezpikuari erretorea, bikarioa eta apaiz benefiziaKontzejukoek ziotenez, Zestoako biztanleak beti duak aurkezteko eskubidea ere bai. Aizarnako Joan
izan ziren kapare, hau da, petxarik ordaindu ez zute- Otxoa Artazubiagakoa erretorea gaixo zegoen, eta lanak. Herrira etorritako arrotzak edo probintziakoak ez gunkidea izendatu zuen edo izendatzekoa zen.
zirenak, kapare ez ziren nekazaritzat hartzen zituzten,
Kontzejuak, eskubideak zain zitzaten, ahalordea
eta Kontzejuetatik (baita semeak ere) bota egiten zieman zien honako hauei: Esteban Edarritzaga alkatuzten, bertakoen odol-garbitasuna zaintzearren.
teari, Pedro Altzolarats fielari, San Joan Idiakaitz baEgun hartan, Aizarnako Sorazabal etxera “Fran- txilerrari eta Joan Fernandez Olazabalgoari.
tziatik” etorri eta ezkondutako Joan Sorazabal (edo
Hauek Kontzejuaren aurkezpen-eskubidea eta paJoan “frantsesa”) etorri zen Kontzejura, eta bilduta
zeudenek bota egin zuten Kontzejutik, bere kapare- tronatua Elizaren edozein auzitegitan defendatuko zutasuna behar bezala eta konfiantzazko lekukoen bidez ten: Aita Santuarenean, Rota erromatarrean, Zaragozako artzapezpikutegian edo Iruñeko apezpikutegian.
frogatu arte.
Halaxe defendatuko zuten, halaber, edozein auzitegi
Joan Sorazabalek Kontzejua utzi egin zuen, baina sekularretan: bai errege-erreginen auzitegietan eta bai
bere kaparetasuna behar bezala frogatuko zuela agin- beste edozeinetan.
du zien bilduta zeudenei.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian ArzaLekuko hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Joan llus, Joan Olazabal eta Domingo Garratza (ikus [XVI.
m. (47-I) 34] agiria).
Olazabal eta Blas Amilibia.
- 1547-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaOndoren, Enekosauztegin bertan, lehen aipatutakoak eta Joan Artiga, Domingo Aranguren, Domingo ren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren zestoar
hauek: Esteban Edarritzaga alkatea, Pedro Altzolarats
Amilibia eta Joan Zuube ere hantxe ziren.

10. irudia. Zestoako
udaletxea.
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fiela, Fernando Olazabal mediku eta probestuordea,
Domingo Arrona eta Kristobal Artzubiaga.

Martin Otxoa izango zen hornitzaile urtebetez, eta
Grazian Etorraetxea fidatzaile.

Bestalde, Azpeitiko Nikolas Mendiolatza zegoen,
Zestoako hiribilduko kaleak eta kanpoko bideak harriztatu zituena. Nikolasek zioenez, berak eta Migel
Etxanizek kontratua egin zuten Zestoako Kontzejuarekin hiribilduko kaleak harriztatzeko eta hiribildutik
kanpo galtzadak egiteko (ikus XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545) liburuko [XVI. m. (45-V) 30] agiria).

Alkateak eta fielak ahalordea eman zioten Fernando Olazabal mediku eta probestuordeari, olioa falta
zen bakoitzean isuna kobra zezan edo zordunaren ondasunak exekuta zitzan. Hala ere, horretarako lehentasuna Pedro Altzolarats fielak izango zuen.

Nikolasek zioenez, Kontzejuak ez zion ordaintzen
bere lana, baina, Kontzejuaren arabera, Nikolas Mendiolatzak ez zituen lanak konpas eta erregelaz ongi
egin. Kaleetan sakonuneak eta goraguneak zeuden.
Beren desadostasunak ebazteko bi arbitro epaile izendatu zituzten: Kontzejuak Pedro Otaegi hargina, eta
Nikolas Mendiolatzak San Joan Amilibia.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilibia eskribaua, Grazian Arzallus eta Klemente Aisoro.
Ondoren, Martin Otxoa Ermukoak eta Grazian
Etorraetxea fidatzaileak aitortu zutenez, olioa hornitzeko enkantean lortu zuten eskubidea Maria Martinez Baltzolakoari eman zioten, haiek zituzten baldintza guztiekin. Maria Martinezek onartu egin zuen
olio-hornitzaile baldintza haiekin izatea.

Bi arbitroek, behar izanez gero, hirugarrena izenLekuko Joanes Garratza, Fernando Olazabal prodatu ahal izango zuten. Beren epaia emateko 15 egu- bestuordea eta Kristobal Artzubiaga izan ziren (ikus
neko epea zuten. Epaia bi aldeek onartuko zuten. Bes- [XVI. m. (47-II) 17] agiria).
tela 10.000 maraiko isuna ordainduko zuen obeditzen
ez zuen aldeak.
- 1547-IV-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Esteban Edarritzaga alkatea eta PeLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aiso- dro Altzolarats fiela azaldu ziren. Alkateak eta fielak
ro, Klemente Aisoro eta Joan Olazabal (ikus [XVI. m. ziotenez, Zestoako Kontzejuak Zestoako eta Aizarna(47-II) 10] agiria).
ko elizetan, ohitura zaharrari jarraituz, hiru jaiegunez
jakinarazi zuen ikatza egiteko herri-basoak enkantean
- 1547-II-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- saldu nahi zituela.
bauaren aurrean Esteban Edarritzaga alkatea eta Pedro Altzolarats fiela agertu ziren. Ohi bezala Zestoako
Eman nahi ziren basoak Gallaritxo eta Ariako saelizan zenbait aldiz iragarri ondoren, Zestoako herria roiaren artean, Azpeitiko lurren ondoan, Izarritz alAragoiko olio onaz hornitzeko eginkizuna enkantean derako eta Gurutzeaga alderako bideen ondoan eta
eman nahi zuten.
Urdanoletako iturrien inguruan zeuden. Kandela piztu eta itzali bitartean eskaintzarik onena Joan Perez
Urtebetez hornitu behar zen Zestoako jurisdikzioa Idiakaitz-Lilikoak egin zuen: erreal erdia karga ikatz
biharamunetik (inauteri-asteartetik) hasita urtebeteko bakoitza egiteko behar zen egurragatik.
epean. Olioa faltatzen zen bakoitzean hornitzaileak
1,5 errealeko isuna ordaindu beharko zuen.
Joan Perezek Zestoako ordenantza berria bete egin
beharko zuen, eta 3 urteko epean bere egur eta ikatzak
Aspaldiko ohituraren arabera kandela piztuta egin atera egin beharko zituen herri-basoetatik. Epe-luzamenzuten enkantean, prezio baxuena (librako 16 marai- dua ematen zuen ofizialari 20.000 maraiko isuna ezarriko
koa) Martin Otxoa Ermukoak eskaini zuen. Beraz, zitzaion, eta egurrak Kontzejuarentzat geratuko ziren.
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Biharamunean Domingo Ezenarrok eta Joan Olaberriak (hurrenez hurren Kontzejuak eta Joan Perezek
izendaturiko ikertzaileek) basoak ikuskatu egin zituzten. Gallaritxo eta Aria artean 70 karga ikatz egiteko
egurra zegoen, Aria saroiaren eta Gurutzeaga artean
200 karga egiteko adina, eta Urdanoletan 120 karga
egiteko adina.

zehaztu dugunez, eta 6.630 marai ordaindu zizkion
hantxe bertan Joan Perezek fielari.
Pedro Altzolarats fielak guztiaren ordainagiria
eman zion Joan Perezi, lekuko hauek izanik: Domingo Ezenarro mazolaria, Grazian Ezenarro eta Grazian
Arzallus (ikus [XVI. m. (47-IV) 20] agiria).

Alkatea, fiela, bi ikertzaileak eta zuhaitzetan gurutze- 1547-IV-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri-marka egiteko mutil gazte bat ibili ziren herri-basoetan. bauaren aurrean Esteban Edarritzaga alkatea eta Pedro Altzolarats fiela agertu ziren. Ikatza egiteko KonAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal tzejuaren herri-basoak enkantean saldu zituzten kanArtzubiaga eskribaua, Joan Zubiaurre eta Pedro Zu- dela piztuta.
biaurre (ikus [XVI. m. (47-IV) 15] agiria).
Lehenbizi Zestoako elizetan enkanterako deiak
Lau egun geroago, Esteban Eztiola eskribauaren egin zituzten. Lehenago, gainera, Enekosauztegin,
aurrean Pedro Altzolarats fiela eta Joan Perez Idia- Domingo Amilibia eskribauaren aurrean, egindako
kaitz-Lilikoa bildu ziren.
Kontzejuan ordenantza onartu zen, eta basoak enkantean hartzen zituenak hiru urteko epean atera beharko
Zestoako Kontzejuak 1546. urte hasieran 150 kar- zituen. Epea ez zen luzatuko, eta erosleak egurrak eta
ga ikatz egiteko herri-basoak saldu zizkion Joan Pe- ordaindutako prezioa galdu egingo zituen.
rezi. Basoak Lataegin (60 karga) eta Olazabal ondoko Belatzobietan (90 karga) zeuden. Egur haiengatik
Saltzeko herri-basoak Lasaon zeuden, batetik,
Joan Perezek 75 erreal ordaindu zizkion fielari.
Upaegi (orain Upai), Anatxarango (edo Anatxaraingo) saroi eta Belatzobieta artean, eta, bestetik,
Horrez gain, 1547-IV-17an, 390 karga ikatz egi- Anatxarango zubitik Otola (edo orduko Etola) alteko basoak saldu zizkion Kontzejuak, lehentxeago dera.

11. irudia. Lasaoko
Otola etxea.
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Joan Fernandez Olazabalgoak erosi zituen herri-basoak Maria Nikolas Zabala-Lasao andrearentzat,
karga ikatz bakoitza egiteko egurragatik erreal erdia
eskainita.

jagatik. Zestoako Domingo Arretxe-Etxenagusiaren,
San Joan Amilibiaren eta aita Joan Amilibia hargin-maisuaren bidez zor zizkion Zestoako Kontzejuak
Anari 5 dukat.

Bi egun geroago, Lasaoko andreak izendaturiko
Dukat haiek komentukoek eta Domingo Larreategi
Asentzio Edarritzaga ikertzaileak eta Domingo Eze- prokuradoreak Marina Mugurutzari kobra ziezazkienarro mazolariak herri-basoak aztertu egin zituzten. ten, Pedrok ahalordea eta eskubideak eman zizkien.
Bertan ziren alkatea, fiela, Esteban Eztiola eskribaua,
Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Joan Zubiaurre (azken
Ondoren Domingo Larreategik 5 dukat haien orhau zuhaitzetan gurutze-markak egiteko).
dainagiria eman zien Pedro Altzolaratsi eta Zestoako
Kontzejuari. Lekuko Domingo Amilibia eskribaua,
340 karga ikatz egiteko egurra zegoen Upaegi, Martin Indo eta Martin Andikano izan ziren (ikus
Anatxaran, Belatzobieta eta Igartzatua? aldean, eta [XVI. m. (47-V) 9] agiria).
Anatxaran eta Otola aldean 54 karga egiteko adina
egur, hau da, guztira 394 karga ikatz atera zitezkeen
- 1547-VI-9an, Zestoan, zubiko portalean, Esteban
hango egurretik.
Eztiola eskribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao (Lasaoko andrea) eta Pedro Altzolarats (KonSalmenta-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: tzejuko fiel eta altxorzaina) aurkeztu ziren. Maria NiDomingo Garratza, Jakobo Ipintza, Pedro Zubiaurre eta kolasek enkantean Zestoako Kontzejuari herri-basoak
Urbano Txiriboga (ikus [XVI. m. (47-IV) 23] agiria).
hartu zizkion 394 karga ikatz egiteko, karga bakoitza
0,5 errealeko prezioan.
- 1547-V-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Elgoibarko Domingo Larreategi meMaria Nikolasek prezio osoa ordaindu zion Pedro
rioordea eta Zestoako Pedro Altzolarats agertu ziren. Altzolaratsi, eta honek ordainagiria eman zion, lekuDomingok Elgoibarko Santa Klara komentuko mojen ko hauek izanik: Joango Ibañez Zubiaurrekoa, Joan
ahalordea zuen, 1547-III-5ean egina, lekuko Martin Zubiaurre anaia eta Errezilgo Joan Zabala maisua
Zubiaurre, Bartolome Arrieta eta Martin Zuloeta el- (ikus [XVI. m. (47-VI) 3] agiria).
goibartarrak izanik.
- 1547-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriZestoako Pedro Altzolaratsek Elgoibarren moja bauaren eta Esteban Edarritzaga alkatearen aurrean
zegoen Ana Ipintzari lehenago zorra egin zion, eta Kontzejua bildu zen. Bertan ziren Pedro Altzolarats
egun hartan 63 erreal ordaindu zizkion. Domingo La- fiel eta errejidorea, Fernando Olazabal mediku eta
rreategik ordainagiria eman zion Pedrori.
probestuordea, Kristobal Artzubiaga eskribaua, Pedro
Martinez Baltzolakoa, Joan Fernandez Olazabalgoa,
Lekukoak Domingo Amilibia eskribaua, San Joan Domingo Garratza, Joan Akoa, Gregorio Elizalde eta
Elgoibar eta Martin Andikano (Joan Fernandez Arrei- beste zenbait.
tzakoa hauspogilearen morroia) izan ziren.
Ahalordea eman zioten Pedro Altzolaratsi ProbinZestoako Kontzejuko Pedro Altzolarats fielak on- tziak Bidaniko Usarragan ospatuko zuen Batzar Bedoren esan zuenez, Elgoibarko Marina Mugurutzak 5 rezira Zestoaren prokuradore gisa joan zedin. Lekuko
dukat eta 9 erreal zor zizkion. Pedrok, ordea, Elgoi- Joan Garratza, Kristobal Indo eta Martin Saustin Ezebarko Santa Klara komentukoei 5 dukat zor zizkien, narro zurgina izan ziren (ikus [XVI. m. (47-VII) 11]
komentu hartan hil zen arte bizitako Ana Ipintza mo- agiria).
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12. irudia. Erdoizta
baserria.

1.4.2. Zestoako Kontzejua eta Ernioko saroiak

Bigarrenik, Komisolatzako saroia bisitatu zuten.
Austarritza ongi zegoen. Domingo Ezenarrok hango
- 1547-VII-11n, Errezilgo partean, Ernio aldean, Zestoa basoak ikertuta, 80 karga ikatz egiteko egurra zegoeeta Errezilgo Kontzejuetako ordezkariak elkartu ziren. la zioen. Haren erdia Zestoako Kontzejuak Domingo
Errezildik joandakoak hauek ziren: Esteban Zuazketa Arangureni saldu zion.
alkateordea (Frantzisko Idiakaitz alkatearen ordez), Joan
Hurrengo Ezurtza saroia ikertu zuten. Domingo
Martinez Loidikoa eskribaua (Saiazko alkatetzakoa),
Ezenarroren arabera, hango basoan 240 karga ikatz
Joan Martinez Bildaingoa eta Martin Iraola zinegotzia.
egin zitezkeen. Zestoak bere erdia Domingo AranguZestoako ordezkariak hauek ziren: Esteban Edarri- reni saldu zion.
tzaga alkatea, Pedro Altzolarats fiela, Martin GorosaIkertutako bosgarren saroia Elkamen handia izan
rri, Joan Bengoetxea, Domingo Ezenarro, Domingo
Aranguren (Aizarnako Potzuetakoa), Joan Ibañez Zu- zen. Bertatik 30 karga ikatz atera zitezkeen, eta erdia
biaurrekoa, Martin Ondalde gaztea, Pedro Zubiaurre Zestoako Kontzejuak Domingo Arangureni saldu zion.
eta Joan Egaña.
Elkamen txikia izeneko saroian 160 karga ikatz
Bi Kontzejuek, proindibiso edo zatitu gabe, 12 egiteko basoa zegoen, eta Erniogurutzeaga saroian ez
saroi zituzten aspaldiko ohituraren arabera, Ernio al- zegoen egurrik. Hurrengo Zezenarriaga saroian 160
dean. Gainera Zestoako Kontzejuak saroi haietan ze- karga ikatz egiteko egurra zegoela ikusi zuten. Aldaogozkion egurrak ikazkintzarako Domingo Arangureni latza eta Gazume saroiak ere ikertu zituzten, eta bersaldu zizkion enkantean, karga ikatza egiteko egurra- tan ez zuten egurrik aurkitu; ez eta Belanburu izeneko
saroian ere.
gatik 9 marai kobratuta.
Hurrengo Gallekuko saroira joan ziren, eta han baLehenbizi bi Kontzejuetako ordezkariek Legarraldeko saroia bisitatu zuten. Austarritza zaharra bertan soa botata aurkitu zuten. Haren balioaren erdia Zeszegoen, eta hango basoak Maria Nikolas Zabala-La- toako Kontzejuari zegokion, eta ordaina eskatu zuten
Zestoako ordezkariek.
sao andreari saldu berriak ziren.
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Erdoiztako saroia bisitatu zuten azkenik. Austarritza zituzten egurrak, eta Domingo Arangureni emango
ongi zegoen, baina egurrik ez zuten aurkitu saroian.
zizkioten.
Guztira 12 saroietan 690 karga ikatz egiteko eguLekuko hauek izan ziren: Martin Artaitza eta Joan
rra zegoen, eta erdia (345 karga egitekoa) Zestoarena Perez Ibilloskoa errezildarrak, eta Domingo Ezenarro
zen. Domingo Arangurenek 3 urteko epea zuen ikatza zestoarra (ikus [XVI. m. (47-VII) 9] agiria).
egin eta ateratzeko.
- 1547-VII-13an, Arroan (gure ustez Aizarnan bilAgirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan du ziren, nahiz eta testuan Arroa ipini), Esteban EzIbañez Zubiaurrekoa, eta Errezilgo Martin Iraola eta tiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik
Martin Mendiola.
Domingo Aranguren (Potzuetakoa) eta emazte Maria
Aranguren, eta, bestetik, Domingo Arrona. Senar- 1547-VII-28an, Errezilgo Galleku izeneko sa- -emazteek enkantean Zestoako Kontzejuak Errezilroian, Errezilgo (eta Saiazko) Joan Martinez Loidi- goarekin Ernio mendian erdi bana zituen saroietako
koa eta Zestoako Esteban Eztiola eskribauen aurrean, basoak hartu zituen. 300 karga ikatz egiteko egurra
honako hauek bildu ziren: batetik Errezilgo Esteban zegoen baso haietan. Hura erosteko prezioa 12 kintal
Zuazketa alkateordea (Frantzisko Perez Idiakaizkoa- burdina pletinakoa zen (1 kintal = 12 erreal), eta koren ordez) eta Martin Iraola zinegotzia, eta, bestetik, puru hura maileguz Domingo Arronak eman zien.
Zestoako Esteban Edarritzaga alkatea, Pedro Altzolarats fiela, eta Domingo Ezenarro mazolaria.
Senar-emazteek zorra hurrengo San Andres egunean
ordainduko zioten Domingo Arronari, eta bitartean
Errezilgo Kontzejukoen erruz, Martin Indo zes- egurrak, ikatzak eta haiekin egindako burdinak hipotetoarrari Gallekuko basoa saldu zioten. Zestoak bere katurik geratu ziren. Maria Arangurenek, emakume ezerdia kobra zezan, errezildarrek 110 karga ikatz egi- kondua zelako, zin egin zuen agiriak zioena bete egingo
teko basoak emango zizkien Zestoako ordezkariei, zuela. Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Edarrierdi bana zituzten beste saroietan. Domingo Ezena- tzaga alkatea, Sebastian Altzolarats, Joan Potzueta eta
rrok eta Joan Perez Ibilloskoa errezildarrak balioetsi Joan Zuube (ikus [XVI. m. (47-VII) 13] agiria).

13. irudia.
Etumetaerdikoa eta
Etumetazarra.
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Bi egun geroago, uztailaren 15ean, Zestoan, Domingo Arangurenek Kontzejuko Pedro Altzolarats
fielari 345 karga ikatz egiteko hartutako herri-basoengatik, karga bakoitzeko 9 marai ordaindu zizkion. Ondorioz, Pedro Altzolaratsek ordainagiria eman zion
Domingori.

Domingo Ezenarro mazolaria, Grazian Etorraetxea,
Martin Ondalde gaztea eta Pedro Olaskoaga.

Zestoatik alkate, fiel, eta Esteban eskribauarekin
batera, Domingo Ezenarro, Grazian Etorraetxea, Martin Ondalde iloba eta Pedro Olaskoaga Legarraldera
bertara joan ziren. Joan Arzallusi deituta, mendisoroa
eta hesia sorotik kenarazi egin zioten.

1547. urteko urtarrilean Zestoako Esteban Akertza
merkataria, Marina Loiolaren senarra, hil egin zen,
eta hark utzitako ondasunen kudeaketaz zenbait argibide ematen da ondoren izandako auzietan.

Joan Arzallus errezildarra ere eraman zuten saroira,
eta han behin eta berriz egin zituzten neurketak. Delako mendisoroak saroira sartuta Etumeta aldera “estado” bateko luzera zeukan, eta mendisoroaren heskaia
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Edarri- (hesia) bota egin zuten. Alkateak bere gain gorde zuen
tzaga alkatea eta Domingo Arrona (ikus [XVI. m. (47- Joan Arzallusi isuna edo zigorra ezartzeko ahalmena.
VII) 15] agiria).
Lekuko errezildar hauek izan ziren: Idoeta (Etu- 1547-VII-18an, Zestoan, Esteban Edarritzaga al- metako maizterra) eta Martin Arzallus (ikus [XVI. m.
katea eta Pedro Altzolarats fiela Esteban Eztiola eskri- (47-VII) 19] agiria).
bauarekin bildu ziren. Hirurek jakin zutenez, Errezil
eta Zestoako Kontzejuek Ernio aldean zuten Lega- 1.5. Esteban Akertza, Maria Akertza eta
rraldeko saroian, Errezilgo Joan Arzallusek mendiso- Beltran Oñatz-Loiola tutorearen agiriak
roa egin zuen. Delako soroaren eta hesiaren zati bat
saroi barruan omen zegoen.
1.5.1. Esteban Akertzaren agiriak

Esteban Akertzak Pedro Sanz Benesakoari zentsua
Lekuko hauek izan ziren: Errezilgo Etumetako kobratzen zion 1547. urteaz gero, hau da, 30.000 maIdoeta maizterra eta Martin Arzallus.
rai urtero. Errenteriako Zabaleta etxeko jaunak ere
6.000 maraiko zentsua ordaindu behar zion urtero.
- 1785-IX-23an Zumaiako Pedro Inazio Aginagaldek agiriari egindako kopiaren azalpenetan adierazten
Asentzio Urkizuk gastuak egin zituen 1547. urtean
denez, Zestoako Kontzejuko Joan Bentura Altzola- ondasun haiek kudeatzen, eta errentak kobratzen,
ratsek, Jose Antonio eta Joan Irurek ziotenez, Ernio Hondarribian eta Errenterian. Zestoan ere Migel Araldeko saroiak Errezilek eta Zestoak garai hartan ere tazubiagak 4 erreal zor zituen.
erdi bana zituzten (ikus [XVI. m. (47-VII) 18] agiria).
Pedro Gartzia Loiolakoak ere Azpeitira joanda egin
- 1547-VII-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zituen gastu batzuk 1547-III-6tik abuztuaren 4a arte
bauaren aurrean Esteban Edarritzaga alkatea eta Pe- (17.000 marai). Indietako Kontseiluko idazkariarendro Altzolarats fiela agertu ziren.
gandik zedula ateratzen ere gastua egin zuten. Pedro
Ortiz Urkizukoak ere 100 dukat ordaindu omen zituen.
Jakin zutenez, Errezilgo Joan Arzallusek Errezilgo
Legarralde saroian mendisoroa egin zuen eta bertan arBernaldo Bergararekin zuten auzia Antonio Isasiren
tatxikia zeukan. Saroi haren jabetza erdi bana Zestoako esku utzi zuten, ordainketa eginez. Kontu-liburuen araKontzejuak eta Errezilgoak zeukaten. Beraz, Zestoatik bera, Frantzisko Olazabali ere zorra egin zioten, eta BalLegarraldera hauek joan ziren: alkatea, fiela, eskribaua, tzola lizentziatuak gai hari buruzko agiria egin zuen.
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14. irudia. Arroako
Akertzaberri.

Zestoan Esteban Akertzak zituen Arano, Baio eta go zuela. Lekuko honako hauek izan ziren: Debako
Antxiturbia baserriek, 1547. urtean 60 dukateko errenta Pedro Segura eta San Joan Berridi, eta Zestoako Mareman omen zezaketen (ikus [XVI. m. (47-I) 8] agiria). tin Artzubiaga (ikus [XVI. m. (47-I) 18] agiria).
- 1547-I-15ean, Ibañarrietan, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Debako eta Zumaiako
auzotar Lope Irure eta Maria Domingez Iraetakoa
emaztea aurkeztu ziren. Aurreko urtean Zestoako Esteban Akertza merkatariari Portxeta etxea, errota eta
Getariako Asuko ondasunak saldu zizkioten (ikus XII
ZESTOA XVI. MENDEAN (1546) liburuko [XVI. m.
(46-IV) 33] agiria).

- 1547-IV-22an, Zestoan, Esteban Edarritzaga alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
hauek agertu ziren: batetik, Zestoako elizako Ana
Akertza serora, Esteban Akertza merkatari zenaren
arreba, eta, bestetik, Azpeitiko Beltran Oñatz-Loiola
jauna. Loiola etxeko Beltran jauna, hain zuzen, Esteban Akertza zenaren eta Marina Loiola emaztearen
Maria Akertza alaba adingabearen tutore zen.

Erosketaren prezio osoa 252 dukatekoa zen, eta
102 dukat lehendik ordainduta zeuzkan Estebanek.
Lope Irureri eta Maria Domingez emazteari Estebanen izenean Andres Martinez Malleakoa zumaiarrak
97 dukat ordaindu zizkion (Joan Martinez Etxabekoak Estebani egindako zorragatik). Gainera, Estebanen arreba Maria Akertzak (Zestoako elizako serorak)
3 dukat eman zizkion.

Ana Akertza serorak Beltran Oñatz-Loiolari Esteban Akertzarenak izan ziren agiri hauek eman zizkion:

Beraz, Estebanek beste 50 dukat eta kolorezko soinekoa eman behar zizkien senar-emazteei, zor osoa
ordaintzeko.

- Joan Martinez Bildaingoa eskribauak 1406an
sinaturiko pergaminoa. Asuko errotaren erdiaren salmentaz ziharduen.

- Pergaminoan idatzitako gutuna, Joan Diaz Irarrazabalgoa eta Martin Diaz Mirubikoa eskribauek 1445ean
sinatua. Erregearen basailu Martin Ibañez Ezurikoak
eta emazteak Joan Martinez semeari eta Maria Lopez
Irarrazabalgoari egindako dohaintza aipatzen zuen.

Maria Domingez Iraetakoak, emakume ezkondua
- Joan Martinez Bildaingoa eskribauak 1419an
zelako, zin egin zuen ordainagiriak zioena bete egin- sinatua. Zestoako Kontzeju-etxea eraikitzean Joan
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Akertzak Kontzejuarekin izandako auzian arbitroek
- Maria Perez Olazabalgoak San Joan Artazubiaemandako epaia zuen.
garen izenean bi lursaili buruz egindako agiria, bata
konportan eta bestea Bergazelaian zegoena.
- Kontuen eskuliburua, 38 orrikoa, idazpen asko
lerroz ezabatuak zituena. Azalean zioenez, Esteban
- Martin Ondaldek eta semeak Oikiako Estrokietan
Akertzak Sevillan 1540. urtean kutxa-liburuan zeuz- zeuden bi lursailen eta Petrisoroko hariztiaren salerosketa.
kan ordainagiriak ziren.
- Joan Martinez Lasaokoak Aizarnako Aranokoekin
- 24 orri-laurdeneko esku-liburua, idazpen asko lerroz izandako auziko arbitroen epaia, 20 dukatei buruzkoa.
ezabatuak zituena. Amaieran zenbait gairi buruz idatzitako
orriak zituen, dirudienez Esteban Akertzak idatzitakoak.
- Joan Martinez Zubiaurrekoaren testamentua,
Joan Martinez Ibañetakoak sinatua.
Beste 26 agiriko sorta ere eman zion Ana Akertzak
Beltran Oñatz-Loiolari, eta batzuk hauek ziren:
- Goikoetxea baserriaren salerosketa-agiria.
- Martin Zubiaurreren eta Maria Artigaren agiria.
- Maria Joanez izenekoaren testamentua.

- Bañezetxeko ondasunez jabetzeko agiria.
- Maria Antxietak, senarraren ahalordeaz, Baion
85 sagarrondoko azalerako lursailaren salerosketa-agiria.

- Gurutzeagaren erdiaren salerosketa-agiria.
- Maria izeneko andreak zuen sagastiaren salerosketa-agiria.

- Baio Lopeitza Amilibiari errentan emanez egindako agiria.

- Maria Otxoa Artazubiagakoak Domingo Arrona- Ariztondoko baratzearen erdia Katalina Akertzari
ren izenean Maria Perez Aiakoarekin etxeko hormei erosiz egindako agiria.
buruz egindako akordioa.
- Antso Ganbarak utzitako arropen ordainagiria.
- Esteban Artazubiagak emandako eskubideak,
Joan Amilibiari 25 kintal burdina kobratzeko.
- Martin Akertza zenaren 350 maraiko obligazio-agiria.
- Martin Zubiaurrek San Joan Artazubiagari Bergazelaia lursaila salduz egindako agiria.
- Teresa Ganbarak Maria Joan Ganbarari egindako
ordainagiria.
- Teresa Ganbarak Maria Joan Ganbarari egindako
eskubide-dohaintza.
- Baio baserria Joan Olazabali errentan emanez
egindako agiria, Esteban Eztiola eskribauak sinatua.
- Fernando Esangik? baratzea salduz egindako agiria.
- Joan Zurbitanga? semeak Esteban Akertzari
- Antxiturbia baserriaren salerosketa, bost agiri jo- emandako obligazio-agiria, segurtasunekoa, Kristosita zituena.
bal Artzubiaga eskribauak sinatua.
- Antxiturbia Domingo Arano maizterrari emateko
- Migel Artazubiagaren 33 dukateko obligazio-agierrentamendu-kontratua.
ria, Esteban Eztiolak sinatua.
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- Joan Perez Makibarkoaren 30 kintal burdina
meheko obligazio-agiria, Joan Akemendi? eskribauak
sinatua.
- San Joan Amilibiak 3.500 anega kare egiteko
kontratua, Blas Artazubiaga eskribauak sinatua.
- Domingo Aranoren obligazio-agiria, Blas Artazubiagak sinatua.
- Iruñeko apezpikuaren baimena, hilobia kaperara
eramateko, Domingo Amilibia eskribauak sinatua.
- Esteban Eztiolak sinatutako 12 dukateko obligazio-agiria.
- Martin Akertzak etxeko konponketen gastuez
egindako kontratua, Blas Artazubiagak sinatua.
- San Joan Artazubiagak eta Maria Joango Eginok
etxeari buruz egindako kontratua.
- Joan Martinez Etxabekoak Esteban Akertzari
emandako 170 dukateko obligazio-agiria, Domingo
Amilibia eskribauak sinatua.
15. irudia. Azpeitiko Loiolako dorretxea.

- Jakobo Ipintzaren 12 dukateko obligazio-agiria,
Blasek sinatua.
- Joanes Zubilabiak? egindako 87 dukateko eza- Errenteriako Zabaletako jaunaren burdinola eta gutza-agiria. Kopuru hura Jakobo Astigarragaren?
erroten gainean sortutako 6.000 maraiko zentsuari bu- eskutik jaso zuen Esteban Akertzaren izenean, eta
1545-IX-22an egina zen.
ruzko bi agiri, Martin Gabiriak sinatuak.
- Jakobo Buztintzaren ezagutza-agiria, 20 dukate- Edarritzaga etxearen gainean Martin Perez Artzubiagakoak emandako ahalordea eta eskubide-ematea, koa, 1537-IX-10ean egina eta Jakobo ezkontzen zenean ordaindu beharrekoa.
Sevillako Garcia Leon jaunak sinatua.
- Gregorio Errenteria kapitainaren ezagutza-agiria,
- Joan Perez Elorriagakoa eskribauak sinaturiko bi
agiri, Portxeta etxearen eta Asuko erroten saleroske- 1.200 errealekoa.
tari buruzkoak.
- Fortun Zarautzen ezagutza-agiria, 16 dukatekoa.
- Joan Martinez Intiolakoak? emandako 127 duka- Pedro Sanz Benesakoaren ezagutza-agiria, 83.241
teko eskubideen esku-aldatzea, Martin Ondarreren?
maraikoa, 1546-II-3an egina.
aurkakoa, Esteban Eztiolak sinatua.
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- Domingo Artazubiagaren 6 dukateko ezagutza- Madalena Goidragiren? 2 dukateko ezagutza-agiria.
-agiria.
- Zestoako elizari emandako 2 dukaten ordainagiria.

- Martin Perez Artzubiagakoaren 210 dukateko
ezagutza-agiria.
- Joanes Olazabal harginaren ezagutza-agiria, zenbait harri ateratzeko.

- Domenja Zuuberen testamentua eta haren seme-alaben tutore izandako Esteban Akertzaren zenbait agiri.

- 102 dukateko ordainagiria, Soreasuko? ordain- Joanes Olazabalen 2.854 maraiko beste ezagutza- ketari buruzkoa, Blas Artazubiagak sinatua eta saneamendu-fidantzaduna.
-agiri bat.
- Maria Ortiz Iraetakoak emandako 50 dukateko
- Joan Kortazarren agiria, lursaila ordaintzeko
ordainagiria, Esteban Eztiola eskribauak sinatua.
emandako ganaduari buruzkoa.
- Joan Baltzolaren seme Domingo Baltzolak zor
zituen dukatei buruz egindako agiria.
- Zestoako Martin Akoak egindako 1.020 maraiko
ezagutza-agiria.
- Hondarribiko Lorentzo Durangok 1545-IX-8an
egindako 43 dukat eta 9 errealeko ezagutza-agiria.

- Domingo Arretxe-Etxenagusiaren 42 dukateko
ordainagiria, Palankadoko etxearen hormagatik egina, eta Blas Artazubiagak sinatua.
- Domingo Olarietari? Migel Artazubiagak emandako ezagutza-agiria, eta Esteban Akertzak Joan Herediari Migelen izenean ordaindutako 20 dukaten agiria.

- Hiru ahalorde: bata Esteban Akertzak emana;
bestea Ana Ipintzak eta Maria Ortiz Iraetakoak ema- Madalena Areitzagaren ezagutza-agiria.
na; eta hirugarrena Maria Zuubek emana. Esteban Ez- Pedro Altzolaratsen 1543-I-5eko ezagutza-agiria, tiola eta Joan Gorosarri eskribauak sinatuak dira.
San Cristobal izeneko itsasontziaren pleitamendu-orBeste hamalau agiriren kopiak zeuden, hain zuzen
dainketaz egina.
gaiak hauek izanik:
- Zestoako Kontzejuari kobratzeko Esteban Aker- Zalditeria-arteari buruzkoa.
tzak zeukan 6 koroako testigantza, Esteban Eztiola
eskribauak sinatua.
- Frantzisko Altzolaratsen zorrei buruzkoa.
- Maria Joan Ganbarak Esteban Akertza semeari
- Probintziako Ahaide Nagusiek egin zuten desafioa.
1540an onibarrak emanez egindako dohaintza-agiria,
Esteban Eztiola eskribauak sinatua.
- Lope Fernandez Izetakoaren ahalordea.
- 156,75 dukateko ordainagiria, senipartearena,
Katalina Akertzak emana eta Esteban Eztiolak si- Lope Fernandez Izetakoaren errekerimendua
natua.
Portxeta etxeari buruz.
- Elkarri jositako bost agiri, Maria Legoiagari erositako hilobiari eta etxearen orubeari buruzkoak.

- Antxiturbiaren errentamendu-baldintzei buruzko
agiria.
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16. irudia. Oñazko
eliza.

kaitz eskribau nagusiaren ordezkoaren) aurrean Beltran Oñatz-Loiola (Loiolako jauna) azaldu zen.

- Zestoako milakoen banaketari buruzko agiria.
- Idiakaitz lizentziatuak Antxiturbiaren salmentaz
emandako iritzia (bi agiri).

Korrejidorearen agindua betez, Esteban Akertza
zenaren alaba Maria Akertza adingabearen tutore iza- Ana Arretxeren aurkako Joan Martinez Amilibi- teko bere fidatzaileak eta fidantzak aurkeztu nahi zituen Beltranek. Bere pertsona eta ondasunak eskaini
koaren ezagutza-agiria.
zituen, eta obligazioa hartu zuen Maria Akertza eta
- Barrenolako ondasunez Joan Mendizabali Joan bere ondasunak zintzo eta egoki kudeatzeko. Auzitan
Martinez Amilibikoak egindako errentamendu-agiria. ere defendatuko zuen, behar zen bakoitzean.
Mariaren ondasunen inbentarioa egingo zuen Beltranek, eta tutore aldia amaitutakoan, inbentarioarekin batera zegokion ordainketa egingo zuen. BeltraBeltran Oñatz-Loiola tutoreak zioenez, gutun haie- nen erruz Mariari kalterik sortzen bazitzaion, Loiolatatik Maria Akertza adingabearen probetxurako bazi- ko jaunak ordainduko zuen.
ren, bere leku eta garaian testigantza emango zuen.
Korrejidoreak Mariaren tutore izateko 30.000 duBeltranek agiri haiek denak jaso zituen alkatearen katen fidantza eskatu zion Beltran Oñatz-Loiolari, eta
aurrean, Ana Akertza serorak emanda. Lekuko hauek honek fidatzaile hauek aurkeztu zituen: Beltran Lopez
izan ziren: Grazian Etorraetxea eta Martin Artzubia- Gallastegikoa (Bergarako Ozaeta etxeko jauna), Nikolas
ga zestoarrak, eta Lope Zabaleta (Beltranen morroia) Elola (Azpeitiko Bikuña etxeko jauna), Atxaran batxilerra, Joan Martinez Olotzagakoa kontularia, Joan Marti(ikus [XVI. m. (47-IV) 21] agiria).
nez Lasaokoa, Joan Egibar eta Pedro Gartzia Loiolakoa.
Hauek guztiek hantxe onartu zuten fidatzaile izatea.
1.5.2. Beltran Oñatz-Loiolaren agiriak
- Beste paper sorta bat, bertan gutunak, ezagutza-agiriak, txostenak, etab. zituena.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Andres Loio- 1547-IV-12an, Azpeitian, Korrejimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauaren (Frantzisko Idia- la (Azpeitiko elizako erretorea), Domingo Altzaga
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Lekuko hauek izan ziren: Joan Martinez Artsuagakoa eskribaua, Beltran Arizmendi, Lope Zabaleta eta
Joan Egibar (ikus [XVI. m. (47-IV) 9] agiria).
1.5.3. Esteban Akertzaren ondasunak
- 1547-IV-27an, Ordizian, Francisco Castilla korrejidorearen eta korrejimenduko Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauaren aurrean, Beltran Oñatz-Loiola
(Loiolako jauna) agertu zen, Esteban Akertza zenaren
Maria Akertza alaba adingabearen tutore gisa.
Esteban Akertzak utzitako ondasunen inbentarioa
aurkeztu zuen. Bertan onibar eta ondasun higigarriez
gain agiri ugari ere utzi zuen.
a) Esteban Akertzak utzitako agiriak:
Hauek ziren agiriak:
- 1402. urteko pergaminoa, Joan Iñigez Arteagakoak sinatua, Portxeta eta Asuri buruzkoa.
- 1445. urteko pergaminoa, Joan Diaz Irarrazabalgoak eta
Martin Diaz Mirubikoa eskribauak sinatua, erregearen basailu Martin Ibañez Azurikoa, seme Joan Martinez Azurikoa eta Maria Lopez Irarrazabalgoa aipatzen zituena.
17. irudia. Zestoako Gurutzeaga.

- 1406. urteko agiria, Joan Martinez Bildaingoa eskribauak sinatua, Getariako Asuko errotari buruzkoa.

apaiza eta Joan Martinez Artsuagakoa eskribaua.
- 1547-IV-15ean, hau da, hiru egun geroago, Tolosan, Francisco Castilla korrejidorearen eta Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauaren aurrean, Beltran
Oñatz-Loiola agertu zen. Fidantzak eskainiz egindako agiria aurkeztu zuen Loiolako jaunak, eta zin egin
zuen Maria Akertza adingabearen tutore-lanak zintzo
eta behar bezala beteko zituela.
Korrejidoreak, bere aginpidea erabiliz, Mariaren
tutore izendatu zuen Beltran Oñatz-Loiola, eta ahalordea eman zion adingabearen eskubideak ongi zaindu
eta kudea zitzan.

- 1411. urteko pergaminoa, Joan Martinez Bildaingoak sinatua, Asuko errotari buruzkoa.
- 1519ko pergaminoa, Blas Artazubiagak sinatua,
Zestoako Kontzejuak Joan Akertzarekin etxeaz
zuen auzian arbitroek emandako epaia zuena.
- 38 orriko eskuliburua, 1540-I-18koa, Esteban
Akertzaren idazpenak eta Sevillako kutxa-liburutik
ateratakoak zituena.
- 24 orriko beste eskuliburu bat, idazpen asko ezabatuta zeuzkana.
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- Elkarri jositako 26 agiri hauek: Martin Zubiaurrek
Marina Artigari egindako salmenta; Maria Joanez
Barrenolakoaren testamentua; Gurutzeaga erdiaren
salerosketa; Maria Antxietaren sagastiaren salerosketa; Domingo Arronaren eta Maria Perez Aiakoaren etxeko hormen auziko ituna; Esteban Artazubiagak Joan Amilibiarekin 25 kintal burdinari buruz
egindako agiria; Martin Zubiaurrek San Joan Artazubiagari Bergazelain saldutako lursailaren agiria; Joan Artazubiagari lurraz egindako salmenta;
eta Baioko lurrez Zestoako Kontzejuak Gregorio?
Akertzari egindako salmenta.

- Migel Artazubiagaren 33 dukateko obligazioa.

26 agiri horietako beste batzuk hauek ziren: Palankadoan Fernando Otxangok egindako salmenta;
Antxiturbia baserria erosteko bost agiri; Antxiturbia Domingo Aranori errentan emateko kontratua;
konporta aldean eta Pagazelain bi lursaili buruz San
Joan Artazubiagaren izenean Maria Perez Olazabalgoak egindako agiria; Martin Ondalderi Estebanek
Estiokietako lursaila eta Petrisoroko hariztia erosteko agiriak; Joan Martinez Lasaokoak Aranoko seme-alabekin izandako auziko arbitroen epaia; Joan
Ibañez Zubiaurrekoaren testamentua (Joan Martinez
Ibañetakoak sinatua; Goikoetxeta baserriaren salerosketa; Bañezetxeko ondasunen jabetza hartzekoa;
Maria Antxietak 85 sagarrondoko azalerako lursaila
saltzekoa; Lopeitza Amilibiari Baio baserria errentan ematekoa; Katalina Akertzak salduta, Ariztondo
ondoko baratze erdia erostekoa; Maria Ganbarak
Antso Ganbarak utzitako arropez egindako ordainagiria; Martin Akertza zenaren semeen tutoretzakoa;
Martin Akertzaren 1.350 maraiko obligazioa; eta
Teresa Ganbarak Maria Joan Ganbarari emandako
ordainagiria.

- Domingo Amilibiak sinatuta kaperaz egindako
errekerimendua.

- Baio baserria Joan Olazabal maizterrari errentan
ematekoa, Esteban Eztiolak sinatua.

- Portxeta etxeari eta Asuko errotari buruzko bi agiri, Joan Perez Elorriagakoak sinatuak.

- Marina Artigak emandako obligazio-agiria.

- Joan Martinez Estiabarkoaren 127 dukateko eskubidea, Martin Ondalderi kobratzekoa.

- Joan Zerbituagak? Esteban Akertzari emandako
segurtasun-obligazioa, Kristobal Artzubiagak sinatua.

- Joan Perez Makibarkoaren obligazioa, 30 kintal
burdina mehekoa.
- San Joan Amilibiarekin egindako kontratua, 3.500
anega karekoa, Blas Artazubiagak sinatua.
- Domingo Aranoren obligazioa, 24 dukatekoa.
- Iruñeko apezpikuaren baimena, hilobia kaperara
aldatzekoa.

- Joan Martinez Etxabekoaren obligazioa, 12 dukatekoa.
- Martin Akertzarekin egindako ituna, etxe-konponketari buruzkoa.
- San Joan Artazubiagak eta Maria Joan Eginok
etxeaz egindako kontratua.
- Joan Martinez Etxabekoaren obligazioa, 160 dukatekoa, Domingo Amilibia eskribauak sinatua.
- Jakobo Ipintzaren obligazioa, 12 dukatekoa.
- Martin Gabiriaren bi agiri, Zabaletako jaunaren
burdinolaren zentsuari buruzkoak.
- Edarritzagako ondasunei buruzko ahalordea, Martin Perez Artzubiagakoak emana eta Sevillako Garcia Leon eskribauak sinatua.

- Esteban Akertzak emandako ahalordea, Esteban
Eztiolak sinatua.
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b) Esteban Akertzak utzitako ezagutza-agiriak

- Esteban Eztiolak sinatua, 6 koroakoa, Esteban
Akertzak Zestoako Kontzejuari kobratzekoa.

Esteban Akertzak honako ezagutza-agiri hauek ere
utzi zituen:
c) Beltran Oñatz-Loiolakoak aurkeztutako beste zenbait agiri:
- Joanes Zubilabiak? utzitakoa, 800 dukatekoa,
Jakobo Astigarragak Estebanen izenean 1545-IX- Maria Joan Ganbarak bere seme Esteban Akertzari
-22an emanak.
onibarrez egindako dohaintza, 1540. urtekoa.
- Jakobo Bustintzak emandakoa, 1537-IX-10ekoa,
20 dukatekoa.

- Katalina Akertzak seniparteagatik emandako ordainagiria, 156,75 dukatekoa.

- Gregorio Errenteria kapitainak emandakoa, 1.200
errealekoa.

- Elkarri jositako bost agiri; Maria Legoiagari erositako hilobiari buruzkoak.

- Ortuño Zarautzek emandakoa, 16 dukatekoa.

- Domingo Artazubiagaren ezagutza-agiria, 6 dukatekoa.

- Joanes Zabalabiak? emandakoa, 1545-IV-25ekoa
- Zestoako elizari emandakoa, 2 dukatekoa.
- Pedro Santxez Benesakoarena, 1546-II-3koa,
3.241 maraikoa.

- Domenja Zuuberen testamentua eta semeen tutoretzako agiriak.

- Madalena Gasteategirena, 2 dukatekoa.
- Martin Perez Artzubiagakoarena, 210 dukatekoa.

- Portxeta eta Asu erosi eta ordaintzeko ordainagiria, 102 dukatekoa, Lope Irurek emana.

- Joan Olazabal harginarena, 210 dukatekoa.

- Maria Ortiz Iraetakoaren 50 dukateko ordainagiria.

- Joan Olazabalen beste ezagutza-agiri bat, 2.854 maraikoa.

- Palankadoko etxearen hormari buruzko ordainagiria.

- Joan Kortazarren lursailagatik emandako ganaduarena.

- Migel Artazubiagaren ezagutza-agiria, Domingo
Larrietari? emana.

- Joan Baltzolarena eta Domingo Baltzola semearena, 2 dukatekoa.

- Esteban Akertzak Migel Artazubiagaren izenean
Joan Herediari emandako 20 dukateko agiria.

- Martin Akoarena, 1.020 maraikoa.
- Hondarribiko Lorentzo Durangorena, 43 dukat eta
9 errealekoa, 1545-IX-8koa.

- Hiru ahalorde, Esteban Eztiolak eta Joan Gorosarrik sinatuak: bata Esteban Akertzak emana, eta bestea Ana Ipintzak eta Maria Ortiz Iraetakoak emana,
eta hirugarrena Maria Zuubek emana.

- Madalena Areitzagarena, 22 ahuntzi buruzkoa.
- Pedro Altzolaratsena, 1543-I-5ekoa, San Kristobal
itsasontziaren pleitamenduari buruzkoa.

- Korrejidorearen agindua, Domingo Arronaren eskariz emana, Bañezetxeko ondasunen jabetzari buruzkoa.
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d) Beltran Oñatz-Loiolak beste gai batzuei buruz aurkeztutako agiriak

- Gelako bi mahai luze, batak mahai-zapia izanik.
- Mahai biribila, artilezko mahai-zapiaz.

Beltran Oñatz-Loiolak inbentarioan beste zenbait gairi buruz honako agiri hauek ere sartu zituen:

- 6 besaulki, batzuk burdinazko xaflaz konponduak.

- Hamalau agiriren kopia, zenbait gairi buruzkoa. Bata
zalduntzari buruzkoa, bestea Ahaide Nagusien desafioa, eta besteetan Lopez Fernandez Izetakoa, Antxiturbiaz San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua,
Joan Martinez Amilibikoa, Ana Arretxe, Joan Mendizabal, Barrenola, etab. dira agirietan parte hartzen dutenak. Bertan erabilitako gai batzuk hauek dira: baserri-salmentak eta errentamendu-kontratuak, Zestoako
milakoak, itsasontzien neurri eta zurak, etab.

- 2 aulki.

- Moldeko letraz idatzitako aitor-bidea.

- 6 ohe-izara.

- Bost paper-biribil, gehienak mezu-gutunez osatuak. Txosten batzuk ere bai.

- 6 ohe.

- Ohe-armazoia.
- 2 burusi zuri.
- 4 burko, zetaz landuak.
- Harizko ohe-jantziak.

- Harizko 3 gortina.
Orain arte aipatutako agiri guztiak, Ana Akertzak
eman zizkion Beltran Oñatz-Loiola tutoreari.
e) Esteban Akertzak hiribilduan zuen etxe nagusia eta
bertako ondasunak
Beltran tutoreak bere inbentarioan, agiriez gain, Esteban Akertzaren onibar, ondasun higigarri eta ganaduak ere zerrendatu zituen. Zestoako hiribilduko
etxe nagusia zen garrantzitsuena. Ondoan orube hutsak zituen, eta mugakide zituen Domenja Aizuriaren etxea, kalea eta Kontzeju-etxea.

- 3 mahai-zapi, bat Flandeskoa.
- Eztainuzko tresneria: platerak (handiak eta txikiak), katiluak, saltsaontziak eta pitxerrak (azunbre
neurrikoak).
- Letoizko 5 argimutil.
- 2 suil, bere burdinazko uztaiekin.
- Zurezko 8 trangadera.

Esteban Akertzaren etxean, altzari, arropa eta tresneria hau zegoen:

- Burdinazko koilarak, burruntziak, laratzak, zartagina, barra, palatxoa eta burdin hesiko piezak.

- 2 upel sagardoarentzat.
- 2 upa eta barrika bat.

- 2 arra bete luzeko eskopeta, flasko eta pilota-poltsarekin, eta pilotak egiteko burdinazko bi molderekin.

- 2 upeletako sagardoa eta lurrezko 6 tina.

- 2 eskuko ezpata, zorro eta makila kolatuaz.

- 2 kapa handi eta 2 kutxa (bat hautsia).

- Erredola.
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19. irudia.
Arroaerrekako
Ermuaren aurriak.

- Lantza motza.

tin Otxoa Ermukoaren etxeen ondokoa.

- Arropak: 3 kapa (belusez eta satinez hornituak);
zenbait soineko luze, galtzak, jipoia eta gamelu-ilezko etxe-arropa.

- Palankadoko portale ondoko eraikin berria, bere
lursailarekin (Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren eta
Joan Fernandez Olazabalgoaren baratze ondokoa).

- Zilarrezko tresnak: 3 pitxer; 2 katilu, bata urreztatua, armarriaz (izarrak eta hartzak? zituena); oindun
katilua; 2 kopa, oinik gabeak; 2 saltsaontzi urreztatu; gatzontzi erdi bat; eta 12 koilara.

- Harresiz kanpoko plaza ondoko sagastia (Kristobal Artzubiagaren eta Marina Artigaren lurren ondokoa).

- Urrezko bi zutabe, botoiak josteko; urrezko gurutzea bere kateaz (Esteban Akertzaren arreba Katalina Akertzak bahitua).
- Bi mando (bata mandar txiki beltza, eta bestea gorria, bastakoa).

- Bergazelaiko sagasti berria (Jakobo Ipintzaren eta
Maria Martinez Ipintzakoaren baratze ondokoa).
- Kontzejuaren errotaren ondoko baratzea eta fruta-arbolak (errepidearen eta Grazian Etorraetxearen
baratze ondoan).
- 3 kare-pila (San Joan Artazubiaga zenaren etxean,
Martin Itziarren erretako etxean eta Kontzejuaren
presa ondoan).

- Gaztainazko 250 ohol eta 3 egur handi.
- Domingo izeneko esklabo beltza, 20 bat urtekoa.

- 2 laia pare, 3 aitzur handi eta 2 eskuare.
f) Esteban Akertzaren beste zenbait onibar eta ondasun
g) Esteban Akertzak utzitako ganadua eta onibarrak
Estebanek beste ondasun hauek ere bazituen:
- Hiribilduko orubea, Domingo Arronaren eta Mar-

Esteban Akertzak honako ganadu hau eta beste ondasun hauek ere utzi zituen:
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- Urbieta baserrian Bartolome Etxabek erdi bana 1.5.4. Esteban Akertzaren Sevillako kontu-liburu
eta agiriak
hazteko, 33,5 dukat balioko behiak.
- Zumaiako Sarola etxean, Joan Sarolari erdi bana - 1547-VI-14an, Sevillan, Domingo Lizarrarats bankari
hazteko emandako 14 behi (32,25 dukat baliokoak). zestoarraren etxean, Meltxor Portes eskribauaren aurrean,
Pedro Gartzia Loiolakoa (Azpeitiko eskribaua) agertu zen.
- Portxeta baserrian, Martin Esnalek erdi bana haz- Ahalordea zuen Esteban Akertza zenaren eta Marina Uso
teko behiak, ardiak eta ahuntzak (batzuk gaitzak jota Loiolaren alaba Maria Akertzaren tutoreak 1547-V-15ean
hilak) eta Asuko errotan jasotako ahuntzak. Martin San Joan Eizagirre eskribauaren aurrean emana.
Esnalek maileguz hartutako 6 dukat.
Pedro Gartziak aitortu zuenez, Sevillan Pedro Du- Aizarnako Aranon zeuden behiak, txerriak, ahun- rangok liburu eta agiri hauek eman zizkion:
tzak eta ardiak, Domingo Zatarain maizterrak erdi
- Liburu zaharra, larruzkoa, 1534-I-1ean erabiltzen
bana haztekoak, eta maileguz emandako 5 dukat eta
hasia eta 1537an amaitua, 126 orrikoa.
3 erreal.
- Pergaminozko liburua, 1536-IV-11n hasia, pleita- Baio baserrian Joan Olazabal hargin eta maizterrak
erdi bana hazteko behiak, ahuntzak, ardiak, eta 23 menduen kostuak zituena.
dukateko mailegua. Esteban Akertza zenaren hile- Pergaminozko liburua, gutunen kopiak zituena.
tetako zezenkoa eta aharia hartu zituzten baserritik.
- Goikoetxeta izeneko baserria zenaren lurrak (eroritako baserriarenak).

- 1546-III-15ean Esteban Akertzak hasitako liburua, amaieran Martin Ibañez Sasiolakoaren itsasontzian 160 mandako? kargatu zirela zioena.

- Goikoetxetaren lurren barreneko hariztia, Urbie- Pergamino zurizko beste liburu bat, Zestoako
ta etxekoekin proindibiso edo zatitu gabe zeukana,
bere dorretxean eta herrian zituen ondasunak aipatzen
Joan Ondalderi erositakoa.
zituena. Loiolako jaunaren, Joan Agimarren? eta En- Indamendin elkarren ondoko bi lursail, Zestoako par- parango jaunen aipamenak zituen, eta Estebanek bere
emazteari emandako dotea ere bai (Joan Martinez Latean, Joan Ondalderi eta Kortazar etxekoei erosiak.
saokoaren eta Pedro Gartzia Loiolakoa eskribauaren
- Ipintzako sagastia, Aizarnakoa, Joan Martinez La- aurrean egindako ezkontza-kontratuaren arabera).
saokoari erosia.
- Indietako salgaiei buruzko liburua, Esteban Aker- Errezilgo Antxiturbia baserria bere behi, idi pare, tzak urrezko 30 peso kobratzeko zituelarik.
ardi, ahuntz, txerri eta 10 erlauntzarekin.
- Kutxa-liburua, Esteban Akertzarena, Gomez AlBeltran Oñatz-Loiolakoak zin egin zuen Maria bika eta Jenaro Magallon? aipatzen zituena.
Akertza adingabearenak ziren beste ondasunen batzuk
- Esteban Akertzaren eskuliburua, besteak beste
azaltzen baziren inbentarioan sartu egingo zituela.
galeoian joandako bidaiari bat aipatzen zuena.
Agirian lekuko honako hauek izan ziren: Azpeitiko
- Beste kutxa-liburu berri bat, besteak beste EdarriAtxaran batxilerra, Joan Egibar eta Jeronimo Atxaga
tzaga etxeaz eta bertako oinordekoez ziharduena.
(ikus [XVI. m. (47-IV) 24] agiria).
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- 1547-V-5eko beste kontu-liburu batek Domingo
Lizarrarats zestoarraren bankuko idazpenak zituen.
Pedro Lopez eta Gonzalo de la Vegaz gain, Pedro
Collantes, Indietara Santa Cruz galeoiak egindako bidaia, etab. aipatzen ziren.
Joan Iñigezek Pedro Gartzia Loiolakoari Gregorio? Catanogatik egindako 153.750 maraiko zorra ere
aipatzen zen.
-1547-VI-29an, beste kontu-liburu batek zioenez,
Joan Iñigezek Pedro Gartzia Loiolakoari 153.750 marai eman zizkion. Pedro Lopez zilarginak, Gonzalo de
la Vegagatik, 131.130 maraiko kontua egin zuen (ikus
[XVI. m. (47-V) 16] agiria).
1.5.5. Beltran Oñatz-Loiolak emandako
ahalordeak
- 1547-X-7an, Azpeitian, Pedro Uranga eskribauaren
aurrean, Beltran Onatz-Loiola azaldu zen, Esteban
Akertza zenaren alaba eta oinordeko unibertsal Maria
Akertzaren tutore gisa.
Ahalordea eman zion Beltran jaunak San Joan
20. irudia. Hondarribiko Guadalupeko Andre
Eizagirre eskribauari, Esteban Akertza zenari eta
Mariaren eliza.
alaba Mariari zor zizkieten, diru, agiri eta gainerako
ondasun guztiak kobra zitzan. Estebanek Indietan,
- Liburu nagusia, Indietako Hondurasko San Pedro Ekialdean, Berberian, Espainiako erreinuetan edo
lurmuturreko hiriko Alonso Ortiz eskribaua aipatzen beste zenbait lekutan izan zitzakeen ondasunak eta
eskubideak.
zuena.
- 91 paper sorta, gutunak elkarri josita zituena.
- 6 liburuxka zahar, itsasontzien gastuei buruzkoa.
- Frantzisko Olazabal Guadalupeko Andre Maria
galeoi-maisuaren kontu-koadernoa.
- Frantzisko Olazabalen beste bi kontu-koaderno.
Liburu eta agiriak emateko garaian, lekuko hauek
izan ziren: Alonso Pareja eta Frantzisko Perez Gasteizkoa eskribauak.

San Joan Eizagirrek ahalmena zuen zordunak auzitara eramateko, kontratuak egiteko, hartzekodunei
ordaintzeko, ondasunak saltzeko eta abarretarako.
Beltran Oñatz-Loiolaren anaia Gartzia Loiola zenak Sevillan hil zenean, Mariaren prokuradore gisa
jasotako agiri eta ondasunak bereganatuko zituen, eta
haren auziei jarraipena emango zien.
Zorrak kobratzeko Valladolidko Medina del Campo, Villalon eta Rioseco herrietan egiten ziren ferietan
truke-letrak erabili ahal izango zituen.
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Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Balta- pletinaren balioa (1 kintal = 12 erreal izanik) mailesar Garratza apaiza, Asentzio Urkitza eta Joan Santxez guz eman zion. Joangok zorra hurrengo zaldun-inaute
Goiazkoa azpeitiarrak (ikus [XVI. m. (47-V) 16] agiria). egunean ordainduko zion Domingori, burdinak Beduako portuan emanda.
- 1547-VII-4an, Azpeitiko Loiolan, San Joan Eizagirre eskribauaren aurrean bertako Beltran OñatzLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe
-Loiola jauna eta Asentzio Urkitza agertu ziren. Bel- lizentziatua, Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Domingo
tranek, Esteban Akertza zenaren alaba Maria Aker- Aisoro (ikus [XVI. m. (47-I) 4] agiria).
tzaren tutore gisa, ahalordea eman zion Asentziori.
Hau Esteban zenak utzitako diru, urre, zilar, agiri,
- 1547-II-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaeskubide, truke-letra eta beste edozein ondasun Ma- ren aurrean Domingo Arrona eta Joan Ondalde azaldu
ria Akertzarentzat eskuratzen saiatuko zen. Ahalmena ziren. Domingok Joani 6 kintal burdinaren balioa (1
zuen zordunak auzitara eramateko eta beste edozein kintal = 12,5 erreal izanik) maileguz eman zion, eta
kontratu eta izapide egiteko.
Joanek zorra martxoaren 15ean ordainduko zion burdinak Beduako errenterian edo Oikiako errenterian
Lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Andres Loio- emanda.
la (Azpeitiko erretorea), Pedro Lete eta Joan Agirre
errementaria (ikus [XVI. m. (47-VII) 5] agiria).
Lekuko Grazian Arzallus, Joaniko Gorosarri eta
Paskual Leitza izan ziren.

1.6. Domingo Arronaren tratu eta agiriak
1.6.1. Domingo Arronaren obligazio-agiriak
(maiatza artekoak)

Jarraian, Domingo Arronak ordainagiria eman zion
Joan Ondalderi, aipatutako obligazio-agiria indarrean
mantenduz, gainerako tratuen kontuak egin eta Joanek
dena ordaindu ziolako (ikus [XVI. m. (47-II) 12] agiria).

- 1547-I-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1547-III-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola esren aurrean Domingo Arrona eta Joango Narruondo
azaldu ziren. Domingok Joangori 3 kintal burdina kribauaren bidez Pedro Arzallusek obligazio-agiria

21. irudia. Azpeitiko
Loiolako basilika.
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eman zion Domingo Arronari. Domingok Pedrori 2
kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 12 erreal
izanik) maileguz eman zion. Pedrok zorra hurrengo
Pazko maiatzekoan ordainduko zion, burdinak Beduako errenterian emanda.

- 1547-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta Arroako Martin
Ibarrola azaldu ziren. Domingok Martini maileguz 6
kintal burdina pletinaren prezioa (1 kintal = 12 erreal
izanik) eman zion, eta arroarrak zorra hurrengo maiatzaren 15ean ordainduko zion, burdinak Beduako
Lekuko hauek izan ziren: Klemente Aisoro apaiza, errenterian emanda.
Joan Lizasoeta eta Domingo Aisoro (ikus [XVI. m.
(47-III) 11] agiria).
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Joan Otaegi
eta Martin Arano, eta Azpeitiko Nikolas Mendiolatza
- 1547-III-25ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- (ikus [XVI. m. (47-III) 19] agiria).
ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Domingo Arrona,
eta, bestetik, Fernando Zubeltzu eta Martin Otxoa Ermu- 1547-IV-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrikoa fidatzailea. Domingok Fernandori burdina pletinaren bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Aizarkintal baten balioa (1 kintal = 12 erreal izanik) eman zion nazabalgo Beltran Enbil eta Mateo Enbil fidatzailea,
maileguz, eta honek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan eta, bestetik, Zestoako Domingo Arrona. Domingok
ordainduko zion kintala Beduan emanda.
beste biei 3 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal =
12,5 erreal izanik) maileguz eman zien, eta hauek zoLekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olaza- rra hurrengo maiatzaren erdi aldera ordainduko zioten
bal medikua, Domingo Urbieta apaiza eta Joan Ibañez burdinak Beduako errenterian emanda.
Zubiaurrekoa (ikus [XVI. m. (47-III) 14] agiria).
Beltranek konpromisoa hartu zuen Mateo fidantza
- 1547-III-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- hartatik onik ateratzeko, lekuko hauek izan zirelarik:
bauaren aurrean Esteban Edarritzaga eta Domingo Domingo Urbieta apaiza, Domingo Aisoro eta GregoArrona elkartu ziren. Domingok Estebani 6 kintal rio Elizalde (ikus [XVI. m. (47-IV) 2] agiria).
burdina pletinaren prezioa (1 kintal = 12 erreal iza- 1547-IV-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrinik) maileguz eman zion. Esteban Edarritzagak zorra
hurrengo maiatzaren lehen egunean ordainduko zion bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Martin
Arano eta emazte Maria Perez Potzuetakoa, eta, besDomingori, burdinak Beduako errenterian emanda.
tetik, Domingo Arrona. Domingok senar-emazteei 3
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aiso- kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal = 12 erreal
ro, San Joan Elgoibar gaztea eta Martin Gabiria (ikus izanik) maileguz eman zien, eta hauek zorra hurrengo maiatzaren erdi aldera ordainduko zioten burdinak
[XVI. m. (47-III) 16] agiria).
Beduako errenterian emanda.
- 1547-III-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMaria Perezek, andre ezkondua zelako, zin egin
bauaren aurrean Joan Ondalde eta Domingo Arrona elkartu ziren. Domingok Joani maileguz 6 kintal burdina zuen agiriak zioena bete egingo zuela, lekuko hauek
pletinaren prezioa (1 kintal = 12,5 erreal izanik) eman izan zirelarik: Joanes Ibañeta apaiza, Martin Arrona
zion. Joan Ondaldek zorra hurrengo maiatzaren lehen eta Martin Amilibia (ikus [XVI. m. (47-IV) 3] agiria).
egunean ordainduko zion, burdinak Beduan emanda.
- 1547-IV-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaLekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arza- ren aurrean zestoar hauek aurkeztu ziren: batetik Joan
llus, Domingo Aisoro eta Anton Baltzola (ikus [XVI. Ondalde eta Bartolome Etxabe, eta, bestetik, Domingo Arrona. Domingok beste biei 8 kintal burdina plem. (47-III) 17] agiria).
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22. irudia.
Motrollamendiko
Ondalde baserria.

tinaren balioa (1 kintal = 12,5 erreal izanik) maileguz Arangurenek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan oreman zien, eta hauek zorra hurrengo maiatzaren erdi dainduko zion Domingo Arronari burdinak Beduan
aldera ordainduko zioten, burdinak Beduako errente- emanda.
rian emanda.
Lekuko Domingo Etxauzelin, Esteban Edarritzaga
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro eta Kristobal Indo izan ziren (ikus [XVI. m. (47-IV)
apaiza, Domingo Sastarrain eta Martin Garratza (ikus 16] agiria).
[XVI. m. (47-IV) 5] agiria).
1.6.2. Domingo Arronaren obligazio-agiriak
- 1547-IV-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- (maiatza-abendua bitartekoak)
bauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Aizarnako Domingo Aranguren agertu ziren. Zestoarrak ai- - 1547-V-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauazarnarrari bi kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal ren aurrean Etorrazpiko maizter Joango Ameznabar
= 12 erreal izanik) maileguz eman zion, eta Domingo eta Domingo Arrona agertu ziren. Joangok Maria
Arangurenek zorra hurrengo Pazko maiatzekoan or- Sastarrainekin zuen auzi kriminalean Domingok 35
dainduko zion Domingo Arronari burdinak Beduan errealeko auzi-gastuak ordaindu zizkion, eta Joangok
emanda.
zorra hurrengo San Joan egunean kitatuko zion.
Lekuko Domingo Etxauzelin, Esteban Edarritzaga
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
eta Kristobal Indo izan ziren (ikus [XVI. m. (47-IV) Klemente Aisoro, Joan Fernandez Arreitzakoa eta Pe5] agiria).
dro Sastarrain (ikus [XVI. m. (47-V) 1] agiria).
- 1547-IV-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Aizarnako Domingo Aranguren agertu ziren. Zestoarrak aizarnarrari bi kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal
= 12 erreal izanik) maileguz eman zion, eta Domingo

- 1547-V-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Pedro Iribarrena eta Domingo Arrona elkartu ziren. Domingok Pedrori maileguz dukat
bat eman zion, eta Pedrok zorra hurrengo uztaileko
Santiago egunean ordainduko zion.
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23. irudia. Aizarnako
Arano baserria.

Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Mar- 1547-VII-29an, Aizarnan, Esteban Eztiola
tin Ondalde, Martin Indo eta Grazian Ezenarro (ikus eskribauaren aurrean Martin Arano bere emazte
[XVI. m. (47-V) 8] agiria).
Maria Perez Potzuetakoarekin eta Domingo Arrona azaldu ziren. Senar-emazteek obligazio-agi- 1547-VI-11n, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ria eman zioten Domingori, hurrengo abuztuaren
bauaren aurrean Blas Amilibia eta Domingo Arrona 15ean 5 kintal burdina pletinako zorra ordaintzeko
elkartu ziren. Domingok Blasi kintal bat burdina ple- konpromisoaz (1 kintal = 12,5 erreal izanik). Betinaren balioa maileguz eman zion, eta Blasek zorra bi duako errenterian emango zizkioten burdinak. Mahilabete barru ordainduko zion Domingori, burdinak ria Perezek zin egin zuen obligazio-agirian agindutakoa bete egingo zuela.
emanda.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Grazian
Etorraetxea, Domingo Gorosarri eta Domingo Aisoro
(ikus [XVI. m. (47-VI) 4] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Edarritzaga alkatea, Esteban Eztiola semea eta Blas Amilibia (ikus [XVI. m. (47-VII) 28] agiria).

- 1547-VII-26an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Domingo
Arrona, eta, bestetik, Bartolome Etxabe eta Zumaiako
Martin Etxezarreta fidatzailea. Domingok Bartolomeri maileguz 3 kintal burdina pletinaren balioa (1 kintal
= 13,5 erreal izanik) eman zion, eta Bartolomek zorra
abuztuaren erdi aldera ordainduko zion, burdinak Beduako ala Oikiako errenterian emanda.

- 1547-VIII-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Bartolome Etxabe (Urbietakoa)
eta Domingo Arrona aurkeztu ziren. Domingok Bartolomeri maileguz 3 kintal burdina pletinaren (bi
“ertz” pisukoaren) balioa (1 kintal = 12 erreal izanik)
eman zion, eta Bartolomek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion, burdinak Beduako errenterian
emanda.

Lekuko Zestoako Martin Ezenarro, Aizarnazabalgo Joan Atristain eta Arroako Pedro Otalora izan ziren
(ikus [XVI. m. (47-VII) 25] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Edarritzaga, Joan Narruondo eta Domingo Zuube (ikus
[XVI. m. (47-VIII) 17] agiria).
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- 1547-IX-4an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, batetik Zestoako Domingo Arrona, eta, bestetik, Arroako Martin Azkaeta eta Martin Ibarrola fidatzailea azaldu ziren. Domingok
Martin Azkaetari 4 kintal burdina pletinaren (pletina bakoitza 2 “ertz” pisukoa izanik eta 1 kintal
= 12 erreal izanik) balioa dirutan maileguz eman
zion. Martin Azkaetak zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion, burdinak Beduako errenterian emanda.

1.6.3. Domingo Arronaren ordainagiriak,
ahalordeak, etab.
- 1547-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Domingo Arrona eta Fernando Olazabal medikua bildu ziren. Lehenago, 1544-III-4an, Domingo
Arronak 24 dukat eta 6 kintal burdina maileguz eman
zien Domingo Arangureni eta emazte Maria Arangureni. Orduan Fernando Olazabal fidatzaile izan zen
(ikus X ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko
[XVI. m. (44-III) 4] agiria).

Lekuko honako hauek izan ziren: Zumaiako Martin Mirubia eta Domingo Erkizia, eta Zestoako Martin
Artzubiaga (ikus [XVI. m. (47-IX) 3] agiria).

Egun hartan, ordea, hau da, 1547-I-27an, zor osoa
Fernando Olazabalek ordaindu zion Domingo Arronari. Honek ordainagiria, ahalordea eta eskubidea eman
- 1547-IX-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zizkion zor osoa Domingo Arangureni eta emazteari
bauaren aurrean Domingo Arrona eta Aizarnazabalgo kobra ziezaien.
Joan Esnal eta emazte Maria Zubiaurre azaldu ziren:
Domingok senar-emazteei 2 kintal burdina pletinaren
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Joan
balioa (1 kintal = 12 erreal izanik) maileguz eman Otaegi, Grazian Arzallus eta Domingo Garratza (ikus
zien, eta hauek hurrengo azaroko San Andres egunean [XVI. m. (47-I) 33] agiria).
ordainduko zioten zorra, burdinak Beduan emanda.
Maria Zubiaurrek zin egin zuen obligazio-agiriak
- 1547-II-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauazioena bete egingo zuela.
ren aurrean, Domingo Arrona eta Domingo Aranguren bildu ziren. Domingo Aranguren azpeitiarra
Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo maizter zegoen Gallari baserrian, eta 1545. urtean 12
Etxauzelin eta Martin Ezenarro zurgina (“Saustin” errealeko zorra egin zion Domingo Arronari (ikus XI
goitizenekoa), eta Bergarako Joan Murgia (ikus [XVI. ZESTOA XVI. MENDEAN (1545) liburuko [XVI. m.
m. (47-IX) 17] agiria).
(45-XI) 15] agiria).
- 1547-IX-26an, Aizarnan, Zestoako eta Zarauzko
Egun hartan, ordea, Domingo Arangurenek zorra
erroldetako Domingo Amilibia eskribauaren aurrean ordaindu egin zion Domingo Arronari, eta honek orhauek azaldu ziren: batetik, Maria Perez Arronakoa dainagiria eman zion.
(San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna), eta, bestetik, Domingo Arrona.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olazabal medikua, Fernando Zubeltzu eta Pedro Altzolarats
Domingok, Maria Perezi, premia izan zuenean (ikus [XVI. m. (47-II) 3] agiria).
maileguz 12 dukat eman zizkion, eta honek obligazio-agiria eman zion, zorra hurrengo uztailaren hasie- 1547-II-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrirarako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
bauaren aurrean Zestoako Domingo Arrona eta Arroako Joan Zugasti elkartu ziren. Domingo Arronaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Diego Elurra, gurasoak Domingo Arrona aita eta Ana Arretxe ama
Martin Arano eta Grazian Arano semea (ikus [XVI. zenak izan ziren, eta Joan Zugastirenak Migel Zugasti
m. (47-IX) 19] agiria).
eta bere emaztea.
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Domingo Arrona elkartu ziren. Azpeitiko Joan Belez
Arbestaingoak 2 dukat zor zizkion Domingori, baina
zor hura Joan Belezek ordaindu zion egun hartan. Ondorioz, Domingok ordainagiria eta ahalordea eman zizkion Joan Orgogozori, zorra Joan Belezi kobra ziezaion.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Arano, Pedro Zubiaurre eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m.
(47-V) 12] agiria).
- 1547-V-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa
eta Zestoako Domingo Arrona elkartu ziren. Bien
artean izandako tratu guztien kontuak egin zituzten,
eta elkarri ordainagiria eman zioten. Joan Martinezi
5 kintal burdinako zorra besterik ez zitzaion geratu,
Domingo hartzekodunari ordaintzeko (ikus [XVI. m.
(47-V) 18] agiria).
1546-VIII-27an, Joan Etxeberria, Bautista Lasao eta
Martin Edarritzaga lekuko izanik, Joan Martinez Lasaokoak eta Esteban Edarritzagak 50 kintal burdinako
zorra egin zioten Domingo Arronari (ikus XII ZESTOA
XVI. MENDEAN (1546) liburuko [XVI. m. (46-VIII)
19] agiria), baina zor hura ordainduta geratu zen.
24. irudia. Akoako Zelaia baserria.

Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro AlDomingo Arronak eta Joan Zugastik eta hauen tzolarats, Martin Sastarrain eta Pedro Arretxe apaiz
gurasoek (beren garaian) elkarrekin izandako tratu lizentziatua (ikus [XVI. m. (47-V) 18] agiria).
guztien kontuak egin zituzten, eta Joan Zugastik Do- 1547-VII-18an, Zestoako errebalean, Esteban
mingori zor osoa ordaindu zion. Ondorioz, Domingok
Joani ordainagiria eman zion, lekuko Arroako hauek Eztiola eskribauaren aurrean Domingo Arrona eta
izanik: Fernando Sorazabal, Martin Azkaeta eta Joan Aizarnazabalgo Joan Enbil elkartu ziren. Joanek Domingori 6 kintal burdina zor zizkion guztira, eta egun
Urain (ikus [XVI. m. (47-II) 18] agiria).
hartan 2 kintal eman zizkion. Beraz, Domingok Joa- 1547-IV-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ni 2 kintalen ordainagiria eman zion, lekuko hauek
bauaren aurrean bertako Domingo Arrona eta Maria izanik: Joan Otaegi, Kristobal Olaskoaga eta Jakobo
Zelaia (Joan Gorosarriren emaztea) aurkeztu ziren. Gesalaga (ikus [XVI. m. (47-VII) 21] agiria).
Domingok lehenago egindako zorraren zati bat (2 du- 1547-X-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrikatekoa) ordaindu zion, eta Mariak ordainagiria eman
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Dominzion (ikus [XVI. m. (47-IV) 14] agiria).
go Arrona (Ana Lizarraratsen alarguna), eta, bestetik,
- 1547-V-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- Maria Perez Idiakaizkoa (Anaren ama eta oinordekoa,
bauaren aurrean Azpeitiko Joan Orgogozo eta Zestoako eta Martin Lizarraratsen alarguna).
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Ana Lizarraratsek bere testamentuan agindua eman
zuen, hark ezkontzara ekarritako 400 dukat Domingok Maria Perezi itzul ziezazkion. Gainerakoa barkatu
egin zion senarrari. Egun hartan, hain zuzen, Domingo
Arronak 200 dukat eman zizkion Maria Perez amaginarrebari, eta honek haien ordainagiria eman zion. Beste 200 dukat geratu zitzaizkion Domingori zorretan.

kabaletatik urtero 60.000 marai kobratzeko eskubidea
zuen errege-pribilegioaz eta ama Domenja Lili zenak
egin zion dohaintzari esker.

1.7. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren tratu
eta agiriak

Ahalordea zutenek agiri haiek errege-kontulariei
eta ofizialei erakutsi eta beste pribilegio bat lortzen
saiatuko ziren. Lehengo pribilegio zaharraren ezaugarriak izango zituen, baina titular edo jabea Joan Perez
edo bere oinordekoak izango ziren, eta ez Domenja
Lili ama zena (ikus [XVI. m. (47-III) 2] agiria).

Iragandako 1544. urteari zegozkion 26.667 marai
kobratzeko zeuzkan Burgosko Joan Ortega Curielgoa
zenaren ondasunetatik, eta haiek kobratuko zituzten
ahalordea zuten bi zestoarrek. 3.000 marai deskontaLekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Lizarrarats tuko zituzten kopuru hartatik, kobrantza-gastu gisa.
(Maria Perez Idiakaizkoaren semea), San Joan Etorra
eta Mateo Amilibia (ikus [XVI. m. (47-X) 8] agiria).
Ahalordea zutenek zordunak auzitara eraman zitzaketen, eta Joan Perezen izenean hark egin zitza- 1547-XII-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- keen izapide guztiak egiteko ahalmena zuten. Lekuko
bauaren aurrean, hauek elkartu ziren: Fernando Men- zestoar hauek izan ziren: San Joan Amilibia, Domindoza merioordea eta Antonio Oikina (hau Zumaiako go Etxauzelin eta Martin Ondalde.
Martin Diaz Mirubikoaren izenean).
Jarraian, Joan Perezek San Joan Idiakaitz batxileLehenago Bartolome Txiribogari Martin Diazek rrari eta Martin Esteban Makatzagari beste ahalorde
ondasunak exekutatu egin zizkion, zorrak bere epeetan bat eman zien. Haren bidez Burgosko alkabaletatik
ordaindu ez zituelako (ikus XII ZESTOA XVI. MEN- 1546. urteari zegozkion 60.000 maraiak Burgosko
DEAN (1546) liburuko [XVI. m. (46-II) 18] agiria).
Pedro Curiel jaunari kobratuko zizkioten. Zordunak
auzitara eramateko ahalmena zuten San Joanek eta
Egun hartan, Bartolome Txiribogaren fidatzaile Martin Estebanek.
Domingo Arronari exekutatu zioten Zestoako etxea.
Merioordeak, korrejidorearen aginduz, Domingo
Ondoren, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak beste
Arronaren Domenja zerbitzaria atera egin zuen etxe- ahalorde bat eman zien Azkoitiko Antonio Eginori eta
tik. Gero, Antonio Oikina eskutik helduta barrura Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari.
sartu zuen. Antoniok ateak itxi eta ireki egin zituen.
Bertan ibili zen, Martin Diaz Mirubikoarentzat jabeJoan Perezek eskubidea zuen urtero Burgosko hitza hartu zuela adieraziz.
riko alkabaletatik 60.000 marai kobratzeko. Horretarako errege-pribilegioa Domenja Lili ama zenak lortu
Lekuko Pedro Etxeberria eta Domingo Aisoro izan zuen, eta gero eskubide hura dohaintzan eman zion
ziren (ikus [XVI. m. (47-XII) 1] agiria).
Joan Perez semeari.

1.7.1. Burgosen eta beste zenbait lekutan
kobrantzak egiteko ahalordeak

- 1547-III-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1547-VII-10ean, Zestoako, Blas Artazubiaga esren bidez Joan Perez Idiakaizkoak ahalordea eman
zien San Joan Idiakaitz batxilerrari eta Martin Este- kribauaren bidez, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu
ban Makatzagari. Joan Perezek Burgosko hiriko al- zen. Valladolidko Medina del Campon egiten zen eta
- 43 -

XIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1547)

25. irudia. Burgosko
katedrala.

“maiatzeko feria” esaten zitzaionean Joan Perezentzat
kobrantzak egin zitzaten, ahalordea eman zien Zestoako Andres Lili (edo Idiakaitz) semeari eta Zumaiako Sebastian Duanari. Hauek Valentziatik eta beste
zenbait lekutatik Joan Perezen alde igorritako truke-letrak, zedulak eta zorrak kobratzen saiatuko ziren.

“Bizkaiko” burdina mehea ordaintzeko zen truke-letra. Zati bat Magona eta Minochi-ren bankuan ordaindu zieten, Joan Luis Orso notarioaren aurrean egindako kontratuaren arabera.

Kobratzeko lan hori egin zezaten, Joan Perezek eta
Andresek ahalordea eman zieten Valentziako Antso
Truke-letrak protestatzeko, trukatzeko eta birtru- Andari eta Zestoako Jakobo Ipintzari. Hauek ahalmekatzeko ahalmena zuten. Zordunak auzitara eraman na zuten letra trukatzeko, birtrukatzeko eta protestazitzaketen, eta Joan Perez bera hantxe balego izango tzeko. Halaber zordunak auzitara eramateko.
lituzkeen eskubide guztiak zituzten ahalordea zutenek.
Ahalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal Olas- Domingo Ezenarro, Joan Ezenarro eta Joan Arbestain
koaga, Domingo Ezenarro eta Domingo Lili (edo (ikus [XVI. m. (47-X) 2] agiria).
Idiakaitz, Joan Perezen semea) (ikus [XVI. m. (47VII) 7] agiria).
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
truke-letraren bidez 2.563,16 dukat kobratzeko es- 1547-X-10ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- kubide guztiak, adinez nagusi zen Andres Lilik (edo
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta An- Idiakaitzek) aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eman
dres Lili (edo Idiakaitz) semea agertu ziren.
zizkion. Mutrikuko Joan Simon Iturritzaren itsasontzian Andres Palermora joan zen aitaren burdinekin,
Aita-semeek Siziliako Palermon Batista Cataniok bidaian patroi Zumaiako Joan Fernandez Dornutegieta Benedito Palabesinok 1547-II-15ean igorritako koa izanik.
truke-letra zeukaten, eta haren bidez 2.563,16 dukat
kobratuko zizkieten Valentzian Joan Antonio GrimalEramandako burdinak salduta Palermon Andres
disi eta Georgio Grimaldisi, hurrengo abenduaren Lilik truke-letra lortu zuen, baina burdinak eta kohasieran. Lehenago Siziliara Joan Perezek bidalitako bratutako guztia eta eskubide guztiak berez aita Joan
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Perezenak ziren, eta semeak eskubide guztiak aitortu
zizkion.

1.7.2. Joan Perezen obligazio-agiriak

- 1547-I-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJarraian, eskribaua eta lekukoak aurrean zirela, ren aurrean Maria Ruiz Etxeberrikoa (Aizarnakoa)
Andres Lilik, 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aurkeztu ziren. Maria
truke-letragatik kobratzeko eskubide guztiak aita Joan Ruizek bermeak erakutsi zituen senar Pedro Arzallusek
Perezi emanez egindako agiriak zioena bete egingo Maria Ruizek egingo zuen obligazio-agiria betetzeko.
zuela (ikus [XVI. m. (47-X) 3] agiria).
Joan Perezek maileguz 3 dukat eman zizkion or- 1547-XI-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- duan Maria Ruizi errealetan, eta honek konpromisoa
bauarengana Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jau- hartu zuen zorra hurrengo zaldun-inaute egunean orna) hurbildu zen. Joan Perezek eskubidea zuen, ama daintzeko. Maria Ruizek, emakume ezkondua zelaDomenja zenak zeukan errege-pribilegioa dohaintzan ko, zin egin zuen obligazio-agirian agindutakoa bete
eman ziolako, urtero Burgosko hiriko alkabaletatik egingo zuela.
60.000 marai kobratzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aiso1547. urteko maraiak Burgosen kobra zitzaten, ro apaiza, Grazian Arzallus eta Bartolome Ezenarro
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zien (ikus [XVI. m. (47-I) 13] agiria).
Joan Perez Lilikoa eta Andres Lili (edo Idiakaitz) semeei, eta Jakobo Ipintzari eta Martin Esteban Maka- 1547-I-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskritzaga zestoarrei. Burgosen zordunak auzitara erama- bauaren aurrean Pedro Arzallus agertu zen. Hiru egun
teko, ordainagiriak egiteko eta abarretarako ahalmena lehenago Aizarnako Maria Ruiz Etxeberrikoa emazzuten ahalordedunek.
teak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako 3 dukateko obligazio-agiria onetsi eta berretsi egin zuen.
Agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzallus,
Ibañeta apaiza, Domingo Garratza eta Joan Fernandez Domingo Amilibia eta Martin Esteban Makatzaga
Olazabalgoa (ikus [XVI. m. (47-XI) 9] agiria).
(ikus [XVI. m. (47-I) 15] agiria).

26. irudia. Aizarnako
Etxeberri baserria.
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- 1547-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriLekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Estebauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan ban Eztiola semea, Azpeitiko Bernal Martinez OdriaPerez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna), eta, bestetik, koa eta Errenteriako Joanes Irigoien (ikus [XVI. m.
Arroako Arbeko Esteban Oliden (Esteban Arberen oi- (47-III) 8] agiria).
nordekoa).
- 1547-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriEsteban Arbe zenak Blas Artazubiaga eskribaua- bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Doren aurrean dobloi bateko (2 dukateko) zorra egin mingo Aizpuru agertu ziren. Domingok (Aizarnako
zion Joan Perezi. Bestalde, Esteban Olidenek Liliko Aizpuru etxearen jabeak) Joan Perezen burdinolan
burdinolan Joan Perezen burdin mearekin eta ber- ijezle edo tiratzaile moduan lan egin zuen. Elkarren
tako ofizialekin 60 kintal burdina ken 2 libra atera arteko tratuen kontuak egin eta Domingok Joan Perezituen. Esteban Olidenek kintal haiek Joan Perezi zi 551 marai zor zizkiola erabaki zuten. Gainera, egun
saldu zizkion.
hartan, Joan Perezek interesik gabe maileguz urrezko
beste 4 koroa (1 koroa = 350 marai) eman zizkion.
Horiek denak kontuan hartuta, Esteban Olidenek Domingo Aizpuruk hurrengo Eguberrietan ordainduJoan Perezi 10 kintal burdina eta dobloi bateko zo- ko zion zor osoa.
rra egin zion, eta Joan Perezi dena ordaindu ziolako,
Liliko jaunak ordainagiria eman zion. Egun hartara
Domingo Aizpuruk hortik at Joan Perezi emanda
arte elkarrekin izandako tratuen kontuak garbituta zeuzkan beste obligazio-agiriek indarrean jarraituko
geratu ziren.
zuten. Gainera Domingok hurrengo urtean Liliko burdinolan lan egingo zuen tiratzaile gisa Joan PerezenLekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Zuube, tzat, ohiko soldataren truke. Lan hartan ez zuen hutsik
egingo, ez egunez eta ez gauez.
Martin Saustin Ezenarro eta Grazian Arzallus.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
Esteban Olidenek konpromisoa hartu zuen hurrengo Amilibia eskribaua, Esteban Edarritzaga alkatea eta
iraileko San Migel egunerako Liliko burdinolara gu- Joan Olazabal? (ikus [XVI. m. (47-V) 21] agiria).
txienez 200 karga ikatz ekartzeko.
- 1547-VII-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriEsteban Olidenek Azpeitiko Kontzejuari Izarritz bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Zestoako
aldeko basoak erosi zizkion. Estebanen ikatzekin, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Arroako
Joan Perezek burdin mea, ofizialak eta burdinola ipi- Joan Igarategi. Zestoarrak Joan Igarategiri maileguz
nita, “burdin erdira” (erdi bana) burdina lortuko zu- 4 dukat, 3 erreal eta 20 marai eman zizkion, eta honek
ten, baina Estebanek Joan Perezi lortutako kintal ba- konpromisoa hartu zuen zorra hurrengo Eguberrietan
koitzeko erreal erdiko abantaila emanda (ikus [XVI. ordaintzeko. Joan Igarategik Joan Perezi emandako
beste obligazio batzuek ere indarrean jarraituko zuten.
m. (47-III) 4] agiria).
- 1547-III-21ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Arroako Arbeko Esteban Oliden eta
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren.
Joan Perezek 15 kintal burdina totxoren balioa (1 kintal = 12,5 erreal izanik) maileguz eman zion arroarrari, eta honek zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
zion, burdinak Liliko burdinolan emanda.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarrarats bikarioa, Domingo Amilibia eskribaua eta Domingo Garratza (ikus [XVI. m. (47-VII) 6] agiria).
- 1547-VIII-7an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Akertza Olidengoa eta Zestoako
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa elkartu ziren. Joan Aker-
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27. irudia. Beduako
itsasadarra.

tzak Joan Perezi idi parea, bere akats guztiekin, 13 du- (1 kintal = 13 erreal izanik) maileguz eman zion, eta
katean erosi zion, eta zorra bi epetan ordainduko zion: honek hari zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko
erdia hurrengo iraileko San Migel egunean, eta beste zion, burdinak Beduako errenterian emanda.
erdia hurrengo urteko Pazko garizumakoan. Bitartean
idi parea hipotekatuta geratuko zen Joan Perezen alde.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope Ernataritz,
Grazian Etorraetxea, Kristobal Indo eta Martin OnLekuko zestoar hauek izan ziren: Kristobal Indo, dalde gaztea (ikus [XVI. m. (47-VIII) 7] agiria).
Joan Artiga eta Joan Ezenarro (ikus [XVI. m. (47VIII) 4] agiria).
- 1547-X-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Egañagoiko Pedro Egaña
- 1547-VIII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa azaldu ziren. Joan
bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Be- Perezek Pedrori urrezko 12 koroa maileguz eman zizkolako Joan Armendia olagizona agertu ziren. Joan kion. Ez zion interesik kobratuko, premian zegoenari
Perezek Joan Armendiari 150 kintal burdina pletina- laguntza eman nahi ziolako. Pedrok zorra hurrengo
ren balioa dirutan (1 kintal = 13 erreal izanik) maile- Pazko garizumakoan ordainduko zion.
guz eman zion, eta olagizonak zorra hurrengo Eguberrietan ordainduko zion, burdinak Beduako errenteLekukoetako bi Domingo Arrona eta Joan Fernanrian emanda.
dez Olazabalgoa izan ziren (ikus [XVI. m. (47-X) 12]
agiria).
Lekukoetako bi Joanes Garratza apaiza eta Grazian Arzallus zestoarrak izan ziren (ikus [XVI. m. 1.7.3. Joan Perezen ordainagiriak
(47-VIII) 6] agiria).
- 1547-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
- 1547-VIII-8an, Zestoan, Esteban Eztiola es- aurrean Barakaldoko Brutzeñako Mesedetako Amakribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta ren komentuko Martin Irautzategi? fraidea agertu zen.
Arroako Joan Perez Areitzagakoa azaldu ziren. Lili- Komentu hartako Pedro Salazar fraideak Martin Ruiz
koak Arroakoari 60 kintal burdina pletinaren balioa Landaburukoaren (Uribeko merindadeko eskribaua- 47 -
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ren) aurrean 1547-I-30ean emandako ahalordea zuen, tza zezan (ikus XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546)
mairuen mende zeuden gatibu kristauak askatzeko li- liburuko [XVI. m. (46-VI) 2] agiria).
mosnak kobratzeko.
Kontratu hura onetsiz eta berretsiz, orduan Joan
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak emazte Igarategik kobraturiko diruez gain beste hauek ere
Maria Joanez Zuatzolakoa zenak kristauak askatzeko ordaindu zizkion Joan Perezek: dukat bat zapatak
agindutako 2 dukatak ordaindu zizkion fraideari, eta erosteko; beste 2 erreal dirutan: eta egun hartan beste
Martin fraideak ordainagiria eman zion. Lekuko Joan 2.000 marai (koroa, erreal eta maraitan).
Zuube, Esteban Edarritzaga eta Martin Saustin Ezenarro izan ziren.
Joan Igarategik ordainagiria eman zion Joan Perezi, lekuko hauek izanik: Joan Artiga, Pedro ZigorJarraian Maria Lilik bere aita Joan Martinez Lili- dia maisu zapataria eta Martin Otxoa Ermukoa (ikus
koa apaizak testamentuan kristauak askatzeko agin- [XVI. m. (47-I) 1] agiria).
dutako erreala eman zion, eta fraideak ordainagiria
ere bai Maria Liliri (ikus [XVI. m. (47-III) 3] agiria).
- 1547-II-2an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Gallarin
- 1547-III-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- Fernando Olazabalen maizter zen Domingo Aranguren
bauaren aurrean, Aiako Joan Zozabarro azaldu zen. bildu ziren. Egun hartara arte Domingok Joan Perezi
Zarauzko jaunaren Aiako Altzolako Izurola baserriko egindako ikatzen kontuak garbitu zituzten.
mintegitik 300 gaztaina-landare saldu zizkion Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari. Joan Zozabarrok
Handik aurrera Domingok Beroarango Erraztieordainagiria eman zion, lekuko zestoar hauek izanik: derren, Joan Perezek hartuta zeukan basoan, ikatza
Pedro Olaskoaga, Joan Fernandez Arreitzakoa eta egingo zion. Karga bakoitzeko 3 txanpon kobratuko
Martin Nuarbe (ikus [XVI. m. (47-III) 7] agiria).
zituen, eta lan guztiak hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako amaituta edukiko zituen. Joan Pere- 1547-XII-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zek 4 dukat aurreratu zizkion Domingori egun hartan,
bauaren aurrean Errezilgo Iturriozko San Joan ermi- egingo zuen lanagatik.
tako administratzailea (aiarra) agertu zen. Esteban
eskribauak dukat bat eman zion Joan Perez IdiakaitzLekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxau-Lilikoaren izenean, haren emazte Maria Joanez Zua- zelin, Joan Ganbara eta Martin Nuarbe (ikus [XVI. m.
tzolakoak testamentuan ermitari agindutako dukata (47-II) 5] agiria).
ordaindu egin ziolako.
- 1547-III-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriOrdainagirian lekuko hauek izan ziren: Domingo bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Joan PeLili (edo Idiakaitz), Grazian Ezenarro eta Esteban Ez- rez Idiakaitz-Lilikoa (Liliko jauna), eta, bestetik, Altiola semea (ikus [XVI. m. (47-XII) 11] agiria).
tzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa (San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren alarguna).
1.7.4. Joan Perezen ahalordeak, kontratuak, etab.
Lehenago, 1546-III-31n, Esteban Eztiola eskribaua- 1547-I-1ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- ren aurrean Altzolarats jauregiko Martin Egia olagizon
ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Joan Perez eta zordunak, eta San Joan Perez lizentziatu eta fidaIdiakaitz-Lilikoa, eta, bestetik, Joan Igarategi manda- tzaile zenak, 30 dukateko obligazio-agiria eman zioten
zaina. Aurreko urtean biek kontratua egin zuten Joan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari (ikus XII ZESTOA XVI.
Igarategik mandazain gisa Joan Perez urtebetez zerbi- MENDEAN (1546) liburuko [XVI. m. (46-III) 30] agi- 48 -
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28. irudia. Altzolarats
jauregiaren aurriak.

ria). Orduan lekuko Pedro Ausoroetxea, Joan Azpiazu
eta San Joan Idiakaitz (sic) izan ziren.

ko korrejimenduko Joan Heredia, Andres Martinez
Aroztegikoa, Jeronimo Atxaga, Fernan Perez Zabalagakoa eta Beltran Arizmendi prokuradoreei. AhalorEgun hartan, ordea, Maria Perez Arronakoa Joan dea eman zien, halaber, Valladolidko Kantzelaritzako
Perezengana eskean joan zen, 30 dukat haiek behar Joan Otxoa Urkizukoa, Joan Angulo, Joan Lazkano
zituela esanez. Senar zenaren arimaren aldeko eliz- eta Joan Cortiguera prokuradoreei.
kizunak ordaindu behar zituen. Gainera, Altzolarats
jauregiko ondasunak maiorazkoan lotzeko mesedea
Joan Perez Idiakaitz eta Domenja Lili guraso
eta ahalmena Debako Antonio Beltrautzaren bidez zenen izenean, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak aulortu zuten, eta hura ere ordaindu behar zuen.
zia zuen Azkoitiko Martin Perez Idiakaizkoa zenaren ondasunez Katalina Olazabal alargunarekin eta
Ondorioz, egun batzuk lehenago, martxoaren Frantzisko Idiakaitz semearekin. Zestoako Joan Pe15ean, Esteban Eztiolaren aurrean, Aizarnan, Maria rezek, bere guraso zenen izenean, 300 dukat eskaPerezek obligazio-agiria eman zion Joan Perezi. Le- tzen zizkien dobloitan, eta auzian ahalordea zutenek
kuko Pedro Iribarrena, Domingo Legarda eta Mateo ordezkatuko zuten.
Amilibia izan ziren.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Lope Ernataritz,
Beraz, azken obligazio-agiria indarrean manten- Joan Zubiaurre eta Martin Gabiria (ikus [XVI. m. (47duz, Martin Egiari 30 dukat kobratzeko eskubidea eta IV) 17] agiria).
ahalordea eman zizkion Joan Perezek Maria Perezi.
1.7.5. Joan Perezek Siziliara burdinak
Lekuko Grazian Arzallus, Grazian Ezenarro eta Mar- garraiatzeko egindako pleitamendu-kontratua
tin Gaintza? izan ziren (ikus [XVI. m. (47-III) 18] agiria).
- 1547-II-16an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribaua- 1547-IV-17an, Zestoako zubi nagusian, Blas Ar- ren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Joan Perez
tazubiaga eskribauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz- Idiakaitz-Lilikoa eta Jakobo Ipintza, eta, bestetik, Ka-Lilikoa agertu zen. Ahalordea eman zien Gipuzkoa- talina Akertza (Pedro Akoaren emaztea).
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1545. urtean Ondarroako Joan Arriola ontzi-jabearen San Cosme y San Damian izeneko itsasontzian
Joan Perezek eta Jakobok Siziliara burdinak bidali
zituzten, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean egindako pleitamendu-kontratuaren arabera (ikus XI ZESTOA XVI. MENDEAN (1545) [XVI. m. (45-III) 22],
[XVI. m. (45-VIII) 12] eta [XVI. m. (45-VIII) 16]
agiriak).

ren, eta Fortun Gilistegi kapitainari Palermotik Messinara ez joateagatik kobraturikoa kontuan hartuz,
224 dukat eta 304 marai zeuzkan Pedro Akoak kobratzeko.

Kopuru hura eta gehiago, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak aurreko urteko Medina del Campoko urriko
ferian kobratu zizkien, Batista Catanio eta Benedito
Palavesinok igorritako truke-letraz, Benedito ZentuItsasontziak Siziliara egin zuen bidaia hartan, rioni eta Paulo Espinolari (ikus [XVI. m. (47-II) 14]
Pedro Akoak burdina lodiko 248 barra pletina (2na agiria).
“ertz” pisukoak) ipinitakoak ziren, eta Ondarroako Martin Gartzia Galartzakoa eskribauaren aurrean
222 dukat eta 304 marai haiek kobratzeko Katalina
egindako kargamendu-zedulan barne zeuden, Joan Akertzak bere senar Pedro Akoak 1538-VIII-30ean
Perez Idiakaitz-Lilikoaren izenean.
emandako ahalordea erakutsi zuen (ikus VI ZESTOA
XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (38Jakobo Ipintzak Pedro Akoaren burdina haiek Si- VIII) 27] agiria).
zilian hartu zituen. Hango 127 kintal eta 50 “rotol”
pisukoak ziren. Guztira dirutan 131 ontza, 22 “tarin”
Siziliako 1545. urteko bidaia hartan, itzultzen ari
eta 12 “ale” kobratu zituen salduta (1 kintal = 31 “ta- zirela, Pedro Akoa mairuek gatibu hartu zuten, eta
rineko” prezioan).
Katalina emazteak hura askatzeko eta beste gastu batzuk ordaintzeko dirua behar zuen.
Palermon bertan Jakobo Ipintzak Pedro Akoari 90
ezkutu (edo 36 ontza) ordaindu zizkion. Horixe azalHain zuzen egun hartan Joan Perezek eta Jakotzen da Palermoko Lorenzo Minona-ren eta Josepe bo Ipintzak delako 222 dukat eta 304 maraiak eman
Minochi-ren bankuko 1546-IV-8ko idazpenean. 90 zizkioten. Katalinak ordainagiria eta bermeak eman
ezkutu edo 36 ontza Pedro Akoari deskontatu ondo- zizkien ordaintzaileei. Pedro Egaña eta Maria Otxoa

29. irudia. Ondarroako
portua.
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Akertzakoa ahizpa fidatzaile aurkeztu ziren. Ondasunak hipotekatu ere egin zituzten Joan Perezen alde.
Gainera, Katalina Akertzak zin egin zuen ordainagirian agindutakoa bete egingo zuela.

- 1547-VII-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Akoa eta Antonio Lizarrarats
bikarioa aurkeztu ziren. Pedro Akoa mairuen gatibu
egon zen, eta handik Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats zestoarrak urrezko 104 koroa ordainduta,
askatu egin zuten.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Etorraetxea, Martin Artzubiaga eta Joan Azkue.

Egun hartan, berriz, Zestoan Pedro Akoak 104
koroa Domingoren anaia Antonio Lizarrarats bikaOndoren, Katalina Akertzak konpromisoa hartu zuen rioari itzuli egin zizkion, eta bikarioak anaiaren izePedro Egaña eta Maria Otxoa Akertzakoa fidantza harta- nean ordainagiria eman zion. Lekuko zestoar hauek
izan ziren: Joan Ibañez Zubiaurrekoa, Pedro Zubiautik onik ateratzeko (ikus [XVI. m. (47-II) 14] agiria).
rre eta Pedro Altzolarats (ikus [XVI. m. (47-VII) 4]
- 1547-VI-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- agiria).
kribauaren aurrean Pedro Akoa agertu zen. Lehena- 1547-XI-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrigo mairuen gatibu egona zen, 1547-II-16ko agirian
agertzen denez. Agiri hartan adierazten zenez, Joan bauaren aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa agertu
Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Jakobo Ipintzak Kata- zen. Joan Perezek zioenez, Zumaiako Andres Martilina Akertzarekin (Pedro Akoaren emaztearekin) nez Malleakoa kapitain eta ontzi-jabearen Trinidad
hitzarmena egin zuten, eta 222 dukat eta 304 marai izeneko itsasontzian burdina hauek kargatu zituen:
751 kintal eta 104 libra burdina mehea (Beduako piordaindu zizkioten.
sukoak); 256 kintal eta 126 libra burdina lodia pletiPedro Akoak agiri hartan zehazturiko guztia ontzat natan, bakoitza bi “ertz” pisukoa izanik; eta burdina
eman zuen, eta emazteak egindako dena berretsi zuen. totxoa barratan, palanka luzearen formakoak izanik,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Itziar, Mar- bakoitza “ertz” bat pisukoa izanik. Guztira 1.800 kintin Nuarbe, Joan Akoa eta Joan Ganbara (ikus [XVI. tal eta 86 libra pisatzen zuten burdinek, Beduako pisuaren arabera.
m. (47-V) 1] agiria).

30. irudia. Getariako
portua.
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Kopuru horiek azaltzen ziren Getariako Domingo
Otxoa Portukoa eskribauaren bidez 1547-X-11n Getarian egindako kargamendu-zedulan. Agiri hartan
adierazten zenez, Zumaiako Andres Martinez Malleakoak Trinidad izeneko bere itsasontzian Joan Perezen
aginduz aipaturiko burdinak Siziliako Messinara eramango zituen. Ibilbidean honako portu hauetan geldialdia egingo zuten: Cadizen, Alacanten, Mallorca
hirian, Napolin eta Messinan.
Itsasontzia Zumaiako kanalean eta Getariako kontxan kargatu zuten. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak
zioenez, burdina hauek kargatu zituzten: 378 barra
burdina lodiko pletinatan, bakoitza bi “ertz” pisukoa
izanik; 12 barra burdina totxoa, palanka luzeen antzekoak, bakoitza “ertz” bat pisukoa izanik; eta 4.925
burdina mehe, bakoitza hiru “ertz” pisukoa izanik.
Joan Perezek zioenez, 751 kintal eta 104 libra ziren
burdina meheko barrak, Beduako pisuaren arabera.
Burdina lodiko barra pletinatan eta burdina totxoan
256 kintal eta 126 libra ziren, Beduako neurrikoak.

Itsasontziak bere bidaian ekaitza izan zuen, eta
mastatxoak eta belak hautsita, Frantziako erreinuko uharte batera heldu ziren. Ondorioz, Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak ahalordea eman zien Larroxelako mosen Frantzisko Naiarari eta Zumaiako Anton
Tolosari, haren burdinak eta salgaiak salba eta zain
zitzaten.
Ahalordean lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artiga, Grazian Etorraetxea eta Martin Gabiria
(ikus [XVI. m. (47-XI) 5] agiria).
1.8. Domenja Akoabarrenaren tratu eta agiriak
- 1547-I-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena alargunak ordainagiria eman zion Aizarnazabalgo Mateo Enbili. Lehenago, Kristobal Artzubiaga eskribauaren aurrean Mateok 20 dukateko zorra egin zion Domenjari, eta egun
hartan ordaindu egin zion.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domenjaren
seme Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin AkoabaItsasontzia heltzen zen portuetan, Joan Perezek rrena, eta Martin Ondalde (ikus [XVI. m. (47-I) 35]
edo bere ordezkariak erabakiko zuen zenbat burdina agiria).
deskargatu, eta pisatu egingo zuten deskarga bakoitza, lekuan lekuko kintal-neurriaz.
- 1547-XI-11n, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik,
Andres Martinez Malleakoak eskribau bidez por- Joan Arbestain kaparia eta Madalena Sastarrain emaztu bakoitzean ordainagiria eginaraziko zuen, Joan tea, eta, bestetik, Domenja Akoabarrena alarguna.
Perezek pleita gisa 100 kintaleko 22 dukat ordainduta. (1 dukat = Siziliako 13 "tarin", eta pisuan 1 kintal
Lehenago, 1543-X-26an, Sanlucar de Barramedan,
= 150 libra).
Domenjaren seme Frantzisko Zubiaurrek hango Pero
Fernandez eskribauaren aurrean zorra egin zion EsteBurdina haien bidaiako arriskua Joan Perezek bere ban Akertza zenari. Estebanek, berriz, Joan Arbestaigain hartu zuen. Gainera, Joan Perezek zioenez, itsa- ni eta Madalena emazteari eman zien zor hura kobrasontzian esandakoaz gain beste 13 barrek egon behar tzeko eskubidea. Hain zuzen, egun hartan Domenja
zuten kargatuta. Andres Martinezek konpromisoa hartu amak 13 dukat ordaindu zizkien senar-emazteei, eta
zuen haiek itsasontzian bazeuden balioa ordaintzeko.
hauek ordainagiria eman zioten.
Domingo Otxoa Portukoak idatzitako agirian leMadalena Sastarrainek zin egin zuen ordainagiriak
kuko hauek izan ziren: Zumaiako Joan Gartzia Villa- zioena bete egingo zuela. Lekuko zestoar hauek izan
francakoa eta Lope Ortuño?, eta Getariako Sebastian ziren: Martin Nuarbe, Domingo Aisoro eta Gaspar
Iriarte.
Arreitza (ikus [XVI. (47-XI) 2] agiria).
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31. irudia.
Akoabarrena baserriak.

- 1547-XII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domenja Akoabarrena alarguna eta
Getariako Iñigo Narbazta bildu ziren. Iñigok Domenjari hezitako idia erosi zion 8,5 dukatean, eta zorra
hurrengo Eguberrietatik urtebetera ordainduko zion.

zen, eta bi semeek tutorea behar zutenez gero, alargunak eskea egin zion alkateari, bere aginpidea erabiliz
eta lekukoen testigantzak jasota, tutore izenda zezan.
Maria Otxoak eta senar zenak ez zuten beste seme-alabarik izan.

Esteban Edarritzaga alkatearen aurrean zin egin zuIdiagatik egindako zorra alde batera utzita, Domenjak
eta Iñigok ordura arte izandako tratuen kontuak garbitu ten hiru lekukok egia aitortuko zutela. Zestoar hauek
ziren lekukoak: Pedro Altzolarats, San Joan Amezzituzten, eta Domenjak ordainagiria eman zion Iñigori.
keta eta Martin Arrona. Pedro Altzolaratsek Maria
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ibañez Zu- Otxoa eta Frantzisko senar zena ezagutzen zituen, eta
biaurrekoa, Grazian Etorraetxea eta Domingo Aisoro aipatutako bi semeak baino ez zituzten izan, Elizaren
arabera ezkonduta egonik.
(ikus [XVI. m. (47-XII) 6] agiria).

1.9. Maria Otxoa Akertzakoaren agiriak
1.9.1. Maria Otxoa Akertzakoa bi semeen tutore
izendatzeko agiriak

San Joan Amezketak gauza bera aitortu zuen. Sevillan 4 hilabete inguru lehenago hil zen Frantzisko
Olazabal. Zestoan erosta jo omen zuten, eta emazteak
ohiko hiletak eta elizkizunak eginarazi omen zituen
Zestoako elizan.

- 1547-I-15ean, Zestoan, Esteban Edarritzaga alkateaMartin Arrona lekukoak ere berdintsu erantzun
ren eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Maria
Otxoa Akertzakoa aurkeztu zen. Berekin zituen Joan zuen. Frantzisko Olazabal senarra Zestoara etortzen
Olazabal eta Frantzisko Olazabal legezko seme adin- zenean, Maria Otxoa eta biak senar-emazte moduan
bizi omen ziren.
gabeak (14 urte bete gabeak).
Ondoren alkateak agindua eman zion Blas eskriMaria Otxoaren senarra, Frantzisko Olazabal zestoarra, lau hilabete inguru lehenago Sevillan hil egin bauari, hura guztia idatzi eta Maria Otxoa Akertza- 53 -
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koari agiria eman ziezaion. Lekuko Jakobo Ipintza
eskribau zestoarra eta Kristobal Indo izan ziren.

Lekuko Jakobo Ipintza eskribaua, Kristobal Indo
eta Pedro Altzolarats izan ziren.

Jarraian Maria Otxoa Akertzakoak bere ondasunen, eta senar zenak utzitakoen, inbentarioa egin zuen
alkatearen aurrean. Zestoako hiribilduan bizi ziren
etxea zuen, ezkondu ondoren 105 dukatean erosia.
Etorragoikoa baserria ere ezkonduta erosi zuten. Zati
bat Maria Otxoa neska zela jostun moduan lan eginez aurreztutako diruaz ordaindu zuten. Etxean zituen
tresna, zilarrezko gauzak (pitxerra eta katilua), etab.
Maria Otxoak fidatzailetzat Arroako Akertza base- ere inbentarioan sartu zituen. Senar zenak Sevillan eta
rriaren jabe Martin Akertza aurkeztu zuen han bertan, beste edonon zituen agiri eta ondasunak ere, zehaztu
eta Martinek ontzat eman zuen fidatzaile izatea. Ma- ondoren inbentarioan sartuko zituen.
ria Otxoak, gainera, uko egin zion berriz ezkontzeari.
Maria Otxoak zin egin zuen inbentarioa zuzen egiLekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzola- na zela eta, beste ondasunen bat azaltzen bazen, bertan sartuko zuela.
rats, San Joan Amezketa eta Martin Arrona.
Jarraian Esteban Edarritzaga alkatearen aurrera
Joan Olazabal eta Frantzisko Olazabal semeak ekarri
zituzten. Joanek 12 urte zituen, eta Frantziskok 8 urte.
Beraz, ama Maria Otxoak zin egin zuen bere semeen
tutore-lanak zintzo eta leial beteko zituela. Ondasunak behar bezala kudeatu, auzietan babestu eta inbentarioa eginez kontuak zuzen eramango zituen.

Jarraian, Maria Otxoak bere semeentzat onartu
Gero alkateak, bere epaile-aginpidea erabiliz, tutore izendatu zuen Maria Otxoa alarguna, eta ahalordea egin zuen (inbentarioaren arabera) senar zenak utzieman zion bi semeen ondasunak kudea zitzan, behar tako herentzia.
zenean auzitara jo zezan eta gainerako izapideak egin
Gero, Esteban Edarritzaga alkateak, agindua eman
zitzan.
zuen, agiriei indar handiagoa ematearren, KontzejuaBestalde, Maria Otxoak konpromisoa hartu zuen ren zigilua erabiliz agiriak zigila zitzaten (ikus [XVI.
m. (47-I) 19] agiria).
Martin Akertza fidantza hartatik onik ateratzeko.
- 1547-I-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, Maria Otxoak ahalordea eman zien
Sevillan bankari zen Domingo Lizarrarats zestoarrari
eta Martin Lizarrarats zestoarrari. Hauek Frantzisko
Olazabal zenak Sevillan, Indietan edo beste edonon
utzi zituen urre, zilar, bitxi, arropa, diru, ordainagiri
edo beste edozein ondasun jasoko zuten Maria Otxoari bidaltzeko.

1.9.2. Etorragoikoa baserrian egindako
eraikuntza-lanak
- 1547-II-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, hauek aurkeztu ziren: batetik, Maria
Otxoa Akertzakoa, eta, bestetik, Joan Olazabal eta Elgoibarko Lope Nafarmendi harginak.

Bi harginek Maria Otxoari Etorragoikoa baserrian
Frantzisko zenak Maria Otxoaren anaia Esteban 74 “estado” neurriko azalera zuten hormak eraikiko
Edarritzagarekin izandako tratuen eta kontuen egoe- zizkioten karez eta harriz. Hormak hiru arra bete lodiraz ere arduratuko ziren, eta Maria Otxoaren izenean koak izango ziren.
kobrantzak eta ordainketak egiteko ahalmena zuten.
1542-IX-8a baino lehen eta gero Esteban AkertzareMaria Otxoak aipaturikoak baino horma gehiago
kin izandako tratu guztien kontuak aztertu, eta ordain- nahi bazituen, harginek egin egingo zizkioten, beti ere
ketak edo kobrantzak egingo zituzten.
eraikitako “estado” bakoitzagatik Gaztelako 9 errea- 54 -
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leko prezioan. Lanak hurrengo Pazko maiatzekoan
amaituta egongo ziren.
Hormak egiteko harea Etorran zegoen onena izango zen. Kareharria Etorra bertakoa izango zen. Hormetako leiho eta izkina bakoitza Maria Otxoak esanda eta planoan adierazita bezala eraikiko zuten. Gero,
ofizialek balioetsita kobratuko zuten lan hura.
Handik 20 egunera Maria Otxoak 6 dukat emango
zizkien. Gero lanen erdia egindakoan beste ordainketa bat egingo zien, eta azkena lanak amaitutakoan.
Lekuko Grazian Ezenarro, San Joan Amezketa eta
Martin Arrona izan ziren (ikus [XVI. m. (47-II) 15]
agiria).
- 1547-IV-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Maria Otxoa Akertzakoak aurreko
otsailaren 18an Etorragoikoan hormak eraikitzeko
egindako kontratuari jarraipena eman zioten. Kontratu haren baldintzak mantenduz, Lope Nafarmendik,
Joan Olasok, Pedro Altzolaratsek eta Joan Ibañez Zubiaurrekoak 52 “estadoko” azalerako hormak eraikiko
zituzten Maria Otxoarentzat, “estado” bakoitzagatik 9
erreal kobratuta.
Maria Otxoak 52 “estadoen” balio osoa ordaindu
zien egun hartan, hau da, 42 dukat eta 6 erreal. Agirian lekuko hauek izan ziren: Grazian Arzallus, Joan
Otaegi eta Joan Olazabal. Ondoren Lope Nafarmendik eta Joan Olasok konpromisoa hartu zuten Pedro
Altzolarats eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa obligazio
hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI.
m. (47-IV) 19] agiria).

32. irudia. Etorrazar baserria.

Erdia orduan ordaindu zien Maria Otxoak, eta beste erdia lanak amaitutakoan ordainduko zien. Lekuko
hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaraskoa, Joan Artzanegi eta Pedro Aginagalde (ikus [XVI. m. (47-IX)
12] agiria).

- 1547-IX-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa eta Erre- 1547-IX-11n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- zilgo Joan Zabala zurgin-maisua agertu ziren. Joan
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Maria Zabalak bere zurgin eta ofizialekin Etorragoikoa baOtxoa Akertzakoa alarguna, eta, bestetik, Lope Na- serrian zurgintzako lanak egin zizkion Maria Otxoafarmendi elgoibartarra eta Olasoko Joan Olazabal ri, eta honek prezio osoa ordaindu zion Joani. Gero
zestoarra, biak ere harginak. Karea Maria Otxoak Joanek ordainduko zion langile bakoitzari zegokiona.
emanda, harginek Etorragoikoa baserrian hurrengo
iraileko San Migel egunerako 20 “estado” azalerako
Ordainagirian lekukoetako bi zestoar hauek izan
kare-morteroa egingo zioten, “estado” bakoitzagatik ziren: Joanes Ibañeta eta Joan Perez Altzolaraskoa
3 erreal kobratuta.
(ikus [XVI. m. (47-IX) 15] agiria).
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1.9.3. Etorragoikoaren errentamendu-kontratua

Joango Ameznabarrek soroetako lurrak Domu
Santu egunerako goldatuta edukiko zituen, baina Maria Otxoak 5 erreal emango zizkion lan horregatik.
Baserriko gaztainak, intxaurrak, aranak, etab. erdi
bana izango ziren. Gaztainak Joangok hagaz jota bilduko zituen.

- 1547-IX-13an, Zestoako Etorragoikoa baserrian,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Otxoa
Akertzakoa (Fernando Olazabalen alarguna) eta Etorrazpin bizi zen Joango Ameznabar aurkeztu ziren.
Maria Otxoa jabeak bere Etorragoikoa baserria 6 urMaria Otxoak soroak itxitura eginda emango zizterako errentan eman zion Joango maizterrari. Errenta
kion. Maria Otxoak konpromisoa hartu zuen hurrengo
aldia egun hartantxe hasi zen.
ekaineko San Joan egunerako baserriko sukaldea eta
Joango Ameznabarrek urtero Maria Otxoari 10 gaineko gela ondo itxita emateko.
anega gari emango zizkion abuztuko Andre Mariaren
Errentamendu-kontratuan lekuko hauek izan ziren:
egunean. Eguberrietan urtero bi kapoi ere bai. Gainera, bere garaian, urtero 6 gaztanbera ala 6 gazta (Ma- Elgoibarko Lope Nafarmendi, Errezilgo Joan Zabala
zurgin-maisua, eta Zestoako Joan Ganbara eta Joan
ria Otxoaren aukeran) emango zizkion.
Baltzola (ikus [XVI. m. (47-IX) 16] agiria).
Joango maizterrak sagarrondoak urtero bitan aitzurtuko zituen, eta bi urtez behin simaurtuko zituen. 1.9.4. Frantzisko Olazabalen ondasunak
Sagarra erdi bana izango zen, eta maizterrak sagastian kobratzeko Pedro Akoari emandako ahalordeak
piloa eginda utziko zion nagusiari.
- 1547-VIII-4an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriBaserrian maizterrak ganadu guztiak, bai larre- bauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa alarguna
koak eta bai ukuilukoak, erdi bana haziko zituen. agertu zen. Bere senar Frantzisko Olazabal zenarekin
Ongi zaindu eta gordeko zituen, eta maizterrak falta Joan Olazabal eta Frantzisko Olazabal semeak (artean
zen ganadua ordaindu egin beharko zuen, kaltea bere adingabeak) izan zituen.
erruz sortu bazen. Maria Otxoak eskatutako bakoitzean emango zion Joangok ganaduen berri. Maria
Maria Otxoak, bere eta semeen izenean, ahalordea
Otxoak nahi zituen ganaduak (behiak, ardiak, ahun- eman zion Zestoako Pedro Akoari, senar Frantzisko
tzak eta txerriak) edukiko zituen maizterrak baserrian. Olazabal zenak Indietan, Sevillan edo beste edonon
utzitako diru, bitxi, arropa edo beste edozein ondasun
Maria Otxoak behi-aziendako 9 buru (30 dukat ba- eskura zitzan. Gordailuan zeuden haren ondasunak jalio zutenak) eta ardi-aziendako 17 buru (12 dukat ba- sotzeko eta edozein agiri Maria Otxoaren eta semeen
lio zutenak) eman zizkion Joangori. Beraz, Joangok izenean egiteko ahalmena zuen.
bere erdia (hau da, 21 dukat) ordaindu arte ganaduak
hipotekatuta geratu ziren.
Frantzisko senar zenaren ondasunak Pedrok Zestoara berak ekarri edo bidali egingo zituen. Sevillan
Saldutako ganaduaren alkabalak eta Etorragoikoa bankari zen Domingo Lizarrarats zestoarrak eta Marbaserriari zegozkion zergak erdi bana ordainduko zi- tin Lizarraratsek eduki zitzaketen ondasunak ere Pedro Akoak hartuko zituen.
tuzten nagusiak eta maizterrak.
Maria Otxoa Akertzakoak 1547-I-18an Domingo
Baserrian erreteila Joangok egingo zuen, baina latak, iltzeak eta teilak Maria Otxoak emanda. Maiz- Lizarraratsi eta Martin Lizarraratsi emandako ahaterrak egunero haur batentzako esnea emango zion lordea, Pedro Akoak deuseztatu edo baliogabetu ahal
izango zuen, komeni bazitzaion.
nagusiari.
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33. irudia. Debako
Olazabalazpikoa.

Pedro Akoak, hain zuzen Frantzisko zenak
1542-IX-8az gero Esteban Akertza zenarekin izandako tratu guztien kontuak egingo zituen, Estebanen
alaba Maria Akertzaren tutorearekin. Edozein kontratu, kobrantza, ordainketa edo agiri egiteko ahalmena
zuen Esteban Akertzaren oinordekoarekin.

(Gaspar Torresek emanda). Pedrok diru haiek hartu eta Maria Otxoari ekarriko zizkion. Domingok
koroak eman nahi ez bazituen, Pedrok auzitara eramango zuen.

Indietatik Frantziskok utzitako urrezko 500 peso
iritsi ziren Sevillara, Esteban Akertza zenaren ondaAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Al- sunekin batera. 500 peso haiek Pedrok ekarriko ziztzolarats, Grazian Arzallus eta Lope Ernataritz (ikus kion Maria Otxoari.
[XVI. m. (47-VIII) 2] agiria).
Gaspar Torresek Domingo Lizarraratsi emandako
- 1547-XI-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- 2.000 koroez gain, Martin Akertzaren eta Martin Likribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa (Fran- zarraratsen bidez bidalitako 600 koroak ere Pedrok
tzisko Olazabalen alarguna) azaldu zen. Agiria egin kobratuko zituen.
zuen Sevillan zebilen Pedro Akoa zestoarrarentzat,
Frantzisko Olazabalek utzitako diru, arropa, konFrantzisko Olazabal zenak Indietan eta Sevillan
utzi zituen ondasunak kobratu eta Maria Otxoari tu-liburu, bitxi eta gainerako ondasun guztiak Pe(eta bere bi seme adingabeei) lehenbailehen bidal dro Akoak jaso eta lehorretik (eta ez itsasoz) Maria
Otxoari eta bi semeei ekarriko zizkien. Kutxaren bat
ziezazkien.
edo artilezko arropak baino ez zituen Sevillatik itsaPedro Akoak, Sevillan, Maria Otxoaren anaia Es- soz bidaliko, lehorretik bidalita galtzeko arriskua txiteban Akertza zenarekin Frantziskok izandako tratuen kiagoa zelako.
kontuak argituko zituen. Estebanen alaba adingabeaPedro Akoak legegizonei laguntza eskatuko zien
ren tutorearekin aztertuko zituen kontu-liburuak.
behar zuenean, eta bere kobrantza-eginkizunak ahaDomingo Lizarrarats bankari zestoarrak Sevi- lik eta azkarren beteko zituen, ondasunak Zestoara
llan Frantzisko zenaren urrezko 2.000 koroa zituen lehenbailehen bidaltzeko.
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34. irudia. Zumaiako
bista.

Agirian lekuko hauek izan ziren: Joan Artiga, Joan
Martinez Larretxekoa eta Martin Ernataritz (ikus
[XVI. m. (47-XI) 8] agiria).
1.9.5. Frantzisko Olazabalen ondasunak
kobratzeko Pedro Dorrekoari emandako
ahalordeak

Estebanek utzitako alabaren tutorearekin. Frantziskok
Estebani zorra egin bazion, Pedrok ordainduko zion
tutoreari, eta hartzekodun bazen zegokiona kobratu
egingo zuen.
Pedro Dorrekoak Maria Otxoaren izenean ahalmena zuen zordunak auzitara eramateko, ordainagiriak
emateko, kontratuak egiteko eta abarretarako.

- 1547-XII-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa (Frantzisko
Olazabalen alarguna) aurkeztu zen. Bere seme Joan
Olazabal eta Frantzisko Olazabal adingabeen tutore
eta ordezkari ere izanik, ahalordea eman zion Zumaiako Pedro Dorrekoari.
Maria Otxoaren senarrak hil zenean Sevillan, Indietan edo beste edonon utzi zituen diru, urre, zilar, bitxi,
arropa eta gainerako ondasunak jaso eta kobratuko zituen Pedrok. Sevillan Domingo Lizarraratsen bankuan
edo Martin Lizarrarats zestoarraren esku zeuden ondasunak (senar zenak utzitakoak) ere bereganatuko zituen
Pedro Dorrekoak Maria Otxoarentzat.

Maria Otxoa Akertzakoak lehenago beste ahalorde
bat eman zien Domingo Lizarrarats eta Martin Lizarrarats zestoarrei Frantzisko Olazabal zenaren ondasunak kobratzeko, baina Pedro Dorrekoak ahalmena
zuen bi zestoarrei emandako ahalorde hura baliogabetzeko.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Joanes Ibañeta, Pedro Akoa eta Joan Legarda. Gogoratu beharra
dago Maria Otxoak urte hartan egun batzuk lehenago
(azaroaren 22an) antzeko ahalordea eman ziola Pedro
Akoari, baina hemen lekuko gisa agertzen denez, ez
dirudi Pedro Akoa Sevillara joan zenik (ikus [XVI. m.
(47-XII) 3] agiria).

Bestalde, Frantzisko senar zenak Esteban Akertza
zenarekin 1542-IX-8an elkarren artean izandako traHurrengo egunean, hau da, 1547-XII-14an, Zestuen kontuak garbitu zituzten, baina harrezkero izan- toan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria
dako tratuen kontuak Pedrok argituko zituen anaia Otxoa Akertzakoa (Frantzisko Olazabalen alarguna)
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aurkeztu zen. Zumaiako Pedro Dorrekoari agindua
eman zion agiri bidez, Sevillan, Indietan edo beste edonon senar zenak utzitako ondasunak jaso eta
lehenbailehen ekar zitzan. Aurreko azaroaren 22an
Pedro Akoari emandako agiriaren berdina zen.

epea beste 20 egunez, gainerako baldintzak mantenduz. Lekuko Joanes Ibañeta, Joan Perez Altzolaraskoa eta Joan Olazabal izan ziren (ikus [XVI. m. (47XII) 4] agiria).
1.9.6. Gainerako obligazio-agiri, ahalorde, etab.

Pedro Dorrekoa zumaiarrari emandako agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta, Grazian Arzallus eta Pedro Akoa.
Jarraian, Maria Otxoak eta Pedro Dorrekoak kontratua egin zuten, Pedrok Sevillako bidaian bete beharreko baldintzak zehaztuz.

- 1547-VIII-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Elgoibarko Pedro Amuskotegi eta
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa azaldu ziren. Maria Otxoak Pedrori behi-aziendako 9 buru erosi zizkion bere Etorragoikoa baserrirako 30,25 dukatean.
Bi behi 8na urtekoak ziren, beste behi bat 5 urtekoa,
beste bat 4 urtekoa, etab.

Pedro Sevillara lehorretik joango zen Maria
Otxoak emandako ahalorde eta agiriekin, aipatutako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Tomas Narruonkobrantzak egitera. Kontuak egingo zituen Esteban do, Mateo Amilibia eta San Joan Elgoibar (ikus [XVI.
Akertza anaia zenaren alabaren tutorearekin.
m. (47-VIII) 9] agiria).
Pedro Dorrekoak 60 egunean egingo zituen lanak.
Eguneko soldata 5 errealekoa zen, baina 60 egun baino gehiago ez zituen kobratuko. Egun gutxiago igarotzen bazituen, gutxiago irabaziko zuen.

- 1547-IX-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Maria
Otxoa Akertzakoa alargun zestoarra, eta, bestetik,
Azpeitiko Joan Oiartzabal (“Mosen Beltran” ezizenekoa) eta Ana Ugarte (Martin Ugarte zenaren alaba).
Pedro Dorrekoari egun hartan Maria Otxoak urrez- Lehendik Blas Artazubiagaren aurrean egindako konko 15 koroa aurreratu zizkion. Gainera mandoa bere tratuaren arabera, azpeitiarrek Maria Otxoari 10.000
bastarekin eman zion Maria Otxoak (23 dukat balio teila eta 28 teila handi eman zizkioten, eta zestoarrak
zuena) bidaiarako. Etxera heltzen zenean itzuli egingo balio osoa ordaindu zien.
zion mandoa Pedrok. Mandoa Pedroren erruz galtzen
bazen, Maria Otxoari ordaindu egin beharko zion.
Ondorioz, bi aldeek elkarri ordainagiria eman zioten, lekuko hauek izanik: Zestoako Domingo SastaMaria Otxoak zenbait agiri eman zion Pedro Do- rrain eta Martin Akoa, eta Azpeitiko Domingo Oiarrrekoari: Maria Otxoa bere bi seme adingabeen tutore tzabal (ikus [XVI. m. (47-IX) 8] agiria).
izendatuz egindako agiria; eta 1542-IX-8an Esteban
Akertzak kontuen egoera emanez egindako agiria
- 1547-IX-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri(Pedro Durango eta Gomez Albizurikoak sinatua). bauaren bidez, Frantzisko Olazabalen alargun Maria
Agiri hau Pedro Dorrekoak bidaia amaitutakoan itzuli Otxoa Akertzakoak ahalordea eman zien (seme adinegingo zion Maria Otxoa Akertzakoari.
gabeen tutore izanik) Gipuzkoako korrejimenduko
prokuradore hauei: Fernan Perez Zabalegikoari, AnLekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Ibañeta, dres Martinez Aroztegikoari, Jeronimo Atxagari, Beltran Arizmendiri eta Asentzio Zabalari.
Pedro Akoa eta Grazian Arzallus.
Ondoren, eskribau beraren aurrean, Maria Otxoak
eta Pedrok luzatu egin zuten kontratuko 60 eguneko

Ahalordea zutenek Maria Otxoa ordezkatuko zuten
Domingo Arangurenekin zuen auzian. Agirian lekuko
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35. irudia. Iruñeko
artzapezpikutegia.

honako hauek izan ziren: Joan Perez Altzolaraskoa, ahalordea eman zien Iruñeko apezpikutegiko prokueta Errezilgo Joan Artzanegi eta Pedro Aginagalde radore hauei: Martin Berrobiri, Joan Ziritzari, Migel
(ikus [XVI. m. (47-IX) 13] agiria).
Artzaleta-Lezauni eta Martin Eugiri.
- 1547-XI-6an, Iraetako oinetxe aurreko plazan,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek bildu
ziren: batetik Maria Otxoa Akertzakoa alarguna, eta,
bestetik, Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetako jauna),
Domingo Amilibia eskribaua, Joan Ondalde, Martin
Enbil eta Ibañarrietako Irure baserriaren jabe Lope
Irure (Debako auzotarra).

Zestoako parrokiako bikario eta benefiziaduek zitazioa bidali zioten Maria Otxoari Etorra baserriko
zenbait urteurreni buruz, nahiz eta, Maria Otxoak
zioenez, hark horretarako obligaziorik ez zuen. Ahalordea zutenek Aita Santuaren, Zaragozako artzapezpikuaren eta Iruñeko apezpikuaren eta bikario nagusiaren aurrean defendatuko zuten Maria Otxoa.

Maria Otxoak beste bostei maileguz, 90 kintal burdiAgirian lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan
na pletinaren balioa (1 kintal = 12,25 erreal) eman zien, Etorra, Grazian Etorraetxea eta Martin Artzubiaga
pletinak bi “ertz” pisukoak izanik. Bost lagunek zorra (ikus XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546) liburuko
hurrengo urteko ekaineko San Joan egunean ordaindu- [XVI. m. (46-XI) 7] agiria).
ko zioten Maria Otxoari, burdinak Beduan emanda.

1.10. Fernando Olazabal medikuaren tratu
Lekuko hauek izan ziren: Joan Beltran Iraeta (Niko- eta agiriak

las Martinez Egiakoaren semea), Martin Egaña (Pedro
Egañaren semea) eta Beltran Sara teilagina (Iraetako tei- 1.10.1. Gallari baserriaren errentamendu-kontratua
leriako etxean bizi zena) (ikus [XVI. m. (47-XI) 1] agiria).
- 1547-III-26an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- 1547-XI-20an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Fernando
bauaren aurrean Maria Otxoa Akertzakoa (Frantzisko Olazabal medikua (Zestoako parteko Gallari baserriaOlazabalen alarguna eta Frantzisko eta Joan Olaza- ren jabea), eta, bestetik, Aiako Petri Arezti maizterra
bal semeen tutore izanik) agertu zen. Maria Otxoak (Oiartzunen jaioa).
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Fernandok Gallari baserria bere lur, soro, sagasti,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Zigordia
gaztainadi, zuhaitz eta baratzeekin lau urterako erren- maisu zapataria, Kristobal Indo eta Joan Zuube hargitan eman zion Petri Areztiri. Errentamendu-kontratu na (ikus [XVI. m. (47-III) 15] agiria).
hartan ez zen sartu baserriko sagasti berria.
- 1547-IV-18an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriErrenta aldia Pazko zahar egunean hasiko zen. bauaren aurrean, Fernando Olazabal medikua (Gallari
Maizterrak urtero errenta gisa nagusiari 3 anega gari baserriaren nagusia) eta Oiartzungo Petri Arezti (Ga(abuztuko Andre Mariaren egunean) eta 2 anega arta- llariko maizterra) azaldu ziren. Gallari baserrian erdi
txiki (Domu Santu egunean) emango zizkion.
bana Petrik hazteko ganaduak, bai nagusiak ekarritakoak eta bai maizterrak ekarritakoak, balioetsi egin
Sagasti, gaztainadi eta fruta-arbolen fruta erdi zituzten Joan Martinez Akoakoa gazteak eta Jakobo
bana izango zen. Maizterrak bildu eta erdia pila Gesalaga gazteak.
eginda utziko zion nagusiari, eta abisua emango zion
jaso zezan.
Fernando Olazabalek ipinitako ganaduak eta prezioak hauek ziren: behi-aziendako 16 buru (44 dukat);
Petri Areztik baserrian behiak, ardiak, ahuntzak, 17 ardi eta 11 arkume (7 dukat eta 3 erreal); 30 ahuntz
txerriak eta erleak erdi bana haziko zituen, behar be- eta 8 antxume (10 dukat eta 9 erreal); eta txerrama 3
zala zaindu eta gobernatuz. Petrik bere erdia nagusiari txerrikumerekin (28,5 erreal).
ganaduaren etekinetatik ordainduko zion.
Petri Areztik ekarritako ganaduak hauek ziren: 9
Maizterraren erruz ganaduetan kalterik sortzen ba- ahuntz eta 5 antxume (3 dukat eta 7,5 erreal).
zen, Petrik ordaindu beharko zuen. Fernando nagusiak sagastiak eta soroak behar bezala itxita utzi zizHorrez gain, nagusiak Petriri Domingo Arangukion, eta Petrik ere egoera onean utzi beharko zituen renek (lehenagoko maizterrak) landutako galsoroa
itxiturak errenta aldiaren amaieran. Baserriko simau- eman zion. Beraz, Petrik Fernandori 31 dukat eta
rra ere bertan utzi beharko zuen maizterrak.
4,5 erreal zor zizkion, ganaduak bienak berdin izan
zitezen. Petrik konpromisoa hartu zuen kopuru hura
Sagarrondoak urtean bitan aitzurtuko zituen maiz- errenta aldian ganaduen etekinetatik ordaintzeko. Biterrak, eta bi urtean behin simaurtu. Petrik bere zaldia tartean ganadu guztiak hipotekaturik geratu ziren naeduki ahal izango zuen etxeko zerbitzurako. Bestalde, gusiaren alde.
maizterrak udan 4 gaztanbera emango zizkion nagusiari, eta Eguberrietan kapoi parea. Urte osoan zehar
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Amilihaur batentzako esnea ere emango zion.
bia eskribaua, Gregorio Elizalde eta Martin Ondalde
gaztea (ikus [XVI. m. (47-IV) 17] agiria).
Errenta aldia amaitu baino urtebete lehenago, elkarri asmoen berri emango zioten, baserria uzteko ala
- 1547-V-19an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribertan jarraitzeko. Urtebete lehenago abisurik eman bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Ferezean, errenta aldia beste urtebetez luzatuko zen.
nando Olazabal medikua (Gallari baserriko nagusia),
eta, bestetik, Petri Arezti maizterra.
Fernandok Petriri egun hartan maileguz 2 dukat
eman zizkion, beste 2 hamar egun barru emango zizLehenago, errentamendu-kontratua egin zutenean,
kion, eta beste 2 Gallari baserrira familiarekin etor- nagusiak maileguz 2 dukat eman zizkion Petriri, eta
tzen zenean. Petrik 6 dukateko zor osoa errenta aldia- egun hartan beste 4 dukat eman zizkion. 6 dukateko
ren amaierarako ordainduko zion nagusiari.
zor hura maizterrak 1551. urteko Pazko zahar egu- 61 -
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36. irudia.
Lizasoetaundi.

nean ordainduko zion. Zorra ordaindu arte Petrik
- 1547-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriFernandorekin erdi bana zeuzkan ganaduak eta haien bauaren aurrean Zestoako Fernando Olazabal eta Zuirabaziak hipotekaturik geratu ziren nagusiaren alde. maiako Joan Lopez Sasiolakoa elkartu ziren. Fernandok Joan Lopezi ordainagiria eman zion, 100 dukateLekuko Zestoar hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz ko zorra ordaindu egin ziolako.
batxilerra, Grazian Etorraetxea eta Andres Perez Lilikoa
(edo Idiakaizkoa) (ikus [XVI. m. (47-V) 17] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Nikolas Martinez Egiakoa (Iraetakoa jauna), Arroako Fernando Zubeltzu eta Azpeitiko Domingo Olazabal.
1.10.2. Fernandoren obligazio-agiriak, ordainagiriak, etab.
Jarraian, Joan Lopez Sasiolakoak Fernando Olaza- 1547-I-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- bali ahalordea eman zion, Zestoako Kontzejuak 1546.
ren aurrean Fernando Olazabal medikua aurkeztu zen. urtean egindako 2.000 maraiko zorra kobra zezan.
Fernando, hain zuzen, Maria Lizaso adingabearen tutore eta zaintzaile zen, hau da, Martin Lizaso zenaren
Ondoren Joan Lopez Sasiolakoak ahalordea eman
eta Madalena Zuuberen alabarena. Delako tutoretza zien Fernando Zubeltzu anaiari eta Migel Zubeltzuri,
Frantzisko Perez Idiakaizkoa eskribauaren aurrean haren izenean Martin Otxoa Ermukoari Gaztelako 10
eman zion aginpidea zuen epaileak.
errealeko zorra kobra ziezaioten. Martin Otxoak garia garaiz ez garraiatzeagatik Joan Lopezi eragindako
Fernando Olazabalek ahalordea eman zien Gipuz- kalteak ere kobratuko zizkioten.
koako korrejimenduko Joan Heredia, Beltran Arizmendi, Andres Martinez Aroztegikoa eta Jeronimo Atxaga
Lekukoetako bi Fernando Zubeltzu eta Grazian Etoprokuradoreei, Maria Lizaso auzietan ordezka zezaten. rraetxea izan ziren (ikus [XVI. m. (47-II) 19] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Ami- 1547-III-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrilibia eskribaua, Martin Esteban Makatzaga eta Pedro bauaren aurrean Fernando Olazabal eta Zumaiako
Arzallus (ikus [XVI. m. (47-I) 17] agiria).
Bernalt Aldalur elkartu ziren. Lehenago Bernaltek eta
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Ibañarrietako Lope Irurek 7 dukateko zorra egin zioten Fernandori Esteban Eztiola eskribauaren aurrean.
Zorra ordaintzen ez ziotelako, Fernandok auzitara
eraman zituen bi zordunak.
Egun hartan, ordea, Bernalt Aldalurrek 7 dukateko zorra eta auzi-gastuak ordaindu zizkion, Ondorioz,
Fernandok ordainagiria eman zion, lekuko honako
hauek izanik: Pedro Altzolarats, Martin Saustin Ezenarro eta Blas Amilibia (ikus [XVI. m. (47-III) 5] agiria).
- 1547-IV-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean bertako Fernando Olazabal medikua
eta Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoa elkartu
ziren. Joan Martinezen aita Martin Etxabek zorra egin
zion Fernandori, eta honek ondasunak exekutatu egin
zizkion.
Egun hartan Martin Etxabe oinordekoak 50 dukat eman zizkion Fernandori, eta honek ordainagiria
eman zion Martini. 50 dukatak hauek emanda osatu
zituen: 19 dobloi (1 dobloi = zilarrezko 23,75 erreal),
8 koroa eta 16,5 erreal.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: San Joan Idiakaitz batxilerra, Domingo Perez Lilikoa (edo Idiakaizkoa) eta Grazian Ezenarro (ikus [XVI. m. (47-IV)
13] agiria).

37. irudia. Lasao airetik begiratuta.

Fernandoren seme Joan Fernandez Olazabalgoa
Marinaren alaba Maria Gartzia Lasaokoarekin ezkondu zenean, kontratua egin zuten. Orduan Marina Larretxek Fernandori alabaren dote gisa 200 dukat eta
zilarrezko katilua agindu zizkion, eta agindua bete
zuelako, Fernandok ordainagiria eman zion.

- 1547-V-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin “Saustin” Ezenarro zurgina
eta Fernando Olazabal medikua bildu ziren. FernanLekuko honako zestoar hauek izan ziren: Domingo
dok Martini 7,5 dukateko mailegua eman zion, intere- Ezenarro (burdinoletako mazolari nagusia), Kristobal
sik kobratu gabe, eta Martinek zorra urtebeteko epean Artzubiaga eskribaua eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m.
ordainduko zion.
(47-VII) 6] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Pedro Akoa eta Joan Igartza maisua (ikus [XVI. m. (47V) 20] agiria).

- 1547-VII-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Fernando Olazabal medikua eta Joan
Martinez Igartuakoa elkartu ziren. Fernandoren seme
Pedro Olazabal Indietan zebilen, eta lehenago Anton
- 1547-VII-8an, Zestoan, Fernando Olazabal me- Igartuari, honek egin zizkion arropengatik, 6 dukadikuak ordainagiria eman zion bere bigarren emazte teko zorra utzi zion, txosten batean eta kontu batean
Marina Larretxeri, Esteban Eztiola eskribauaren bidez. agertzen zenez.
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Fernando Olazabalek semearen zorra Antonen aita
Joan Martinez Igartuakoari ordaindu zion, eta honek
ordainagiria eman zion medikuari. Lekuko zestoar
hauek izan ziren: Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Domingo Arrona eta Joan Akoa (ikus [XVI. m. (47-VII)
12] agiria).

1.11. Maria Perez Arronakoaren tratu eta
agiriak

likoa lizentziatuaren alarguna).
Aizarnako elizako liburuan azaltzen zenez, lizentziatuak 10 dukat zor zizkion elizari, eta zor hura
alargunak ordaindu zuen. Ondorioz, elizako administratzaileek ordainagiria eman zieten lizentziatuaren oinordekoei, lekuko hauek izanik: Joanes Ibañeta
apaiza, Pedro Iribarrena eta Joan Ezenarro.
Ondoren Maria Perezek Aizarnako elizako administratzaileei obligazio-agiria eman zien, hurrengo
iraileko San Migel egunean 10 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz (ikus [XVI. m. (47-II) 22] agiria).

- 1547-I-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa eta Zarauzko Domingo Irureta elkartu ziren.
Lehenago Domingok 5 dukateko zorra egin zion Ma- 1547-III-23an, Altzolarats jauregian, Zarauzko
ria Perezen senar San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu zenari, eta egun hartan Maria Perezi ordain- Beltran Mendia eskribauaren aurrean, bertako Madu egin zizkion 5 dukatak. Ondorioz, Maria Perezek ria Perez Arronakoa (edo Altzolaraskoa) agertu zen.
Maria Perezek zioenez, bere senar San Joan Perez
ordainagiria eman zion.
Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu zenarekin Altzolarats doLekuko hauek izan ziren: Pedro Iribarrena, Joan rretxe edo jauregiko maiorazkoa, bere herenaren eta
Ezenarro zurgina (Sustraiagako maizterra) eta Joan bostenaren hobekuntzarekin, sortu zuten Zarauzko
Beltran Mendia eskribauaren bidez 1542-X-9an.
Urdaneta (ikus [XVI. m. (47-I) 27] agiria).
- 1547-II-24an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Ana Aisoro (Migel Artazubiaga jostunaren alarguna), eta,
bestetik, Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa
(San Joan Perez-Idiakaizkoa lizentziatuaren alarguna). Maria Perezek Anari 12 dukat ordaindu zizkion
Migel zenak berari eta lizentziatu zenari egindako
arropa, zeta eta lanengatik. Ana Aisoro, hain zuzen,
Migel zenaren testamentu-betearazle zen, eta seme-alaben tutore ere bai.

Maria Perezek aitortu zuenez, alargun izanik, egun
hartan maiorazkoa sortzeko aipatutako agiria berriz
ikusi eta irakurrarazita, onetsi eta berretsi egin zuen.
Maiorazkoan Altzolarasko etxe eta dorrean bildurik
eta loturik geratu ziren bere baserri, lur, baso, eliza,
kapera, hilobi, eskubide eta sortze-agirian adierazitako ondasun guztiak.
Maria Perez alargunak zin egin zuen berresteko
agiri hartan zioen guztia bete egingo zuela.

Lekuko honako hauek izan ziren: Joan Zarautz eta
Egun hartara arte biek eta bien senar zenek izandako tratuen kontuak ere egin zituzten. Lekuko honako Frantzisko Olaso apaizak, Joan Martinez Zaldibikoa eta
hauek izan ziren: Anton Baltzola, Joan Iturralde eta Joan Lopez Olazabalgoa eskribauak, eta Joan Gonzalez
Segurolakoa (Tolosa, Orio eta Zarauzko auzotarrak).
Joan Ganbara (ikus [XVI. m. (47-II) 20] agiria).
- 1547-II-27an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Aizarnako elizako administratzaile Nikolas Lizasoeta eta
Martin Zuube (“Arotzarte” ezizenekoa), eta, bestetik,
Maria Perez Arronakoa (San Joan Perez Idiakaitz-Li-

- 1547-V-11n, Saiazko Barerainen, Zarauzko Beltran Mendia eskribauaren aurrean Maria Perez Arronakoa aurkeztu zen. Altzolarats jauregiko maiorazkoa
sortzeko agiria (1542-X-9koa) berriz onetsi zuen.
1546-VI-3an maiorazkoa sortzeko lortutako errege-
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38. irudia. Akoa
bailara.

-baimena ere bertan zuen, eta denak, zeuden bezala,
onetsi eta berretsi egin zituen.

Etorraetxeari eta Domingo Gorosarriri. Hauek ordezkatuko zuten Joan Martinez berak zituen auzietan.

Maria Perezek zin egin zuen agirian agindutakoa
Lekuko Domingo Aisoro, Joan Olazabal eta Joan
bete egingo zuela. Lekuko honako hauek izan ziren: Iturralde izan ziren (ikus [XVI. m. (47-I) 20] agiria).
Zestoako Joanes Ibañeta apaiza (Aizarna eta Zestoako elizetakoa), Jorje Goiabide zarauztarra eta Pelaio
- 1547-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaIzeta aiarra (ikus [XVI. m. (47-III) 12] agiria).
ren aurrean Arroako Joan Martinez Baltzolakoa eta
Joan Martinez Akoakoa elkartu ziren. Joan Martinez
Baltzolakoak 24 dukateko zorra egin zion zestoarrari,
1.12. Joan Martinez Akoakoaren eta Joan
eta hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean orZugastiren agiriak
daintzeko konpromisoa hartu zuen.
- 1547-I-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieaurrean Zestoako Joan Martinez Akoakoa eta Arroan
bizi zen Migel Etxaniz azpeitiarra (kaleak eta bideak ta, Jakobo Gesalaga eta Klemente Aisoro (ikus [XVI.
harriztatzen zituena) azaldu ziren. Lehenago Migelek m. (47-I) 21] agiria).
Joan Martinezi 3,5 dukateko zorra egin zion, baina
zor hura ordaindu egin zion azpeitiarrak. Ondorioz,
- 1547-II-3an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriJoan Martinezek ordainagiria eman zion.
bauaren aurrean Oikiako Domingo Goiburu eta Zestoako Joan Zugasti azaldu ziren. Lehenago Joan ZuLekuko honako hauek izan ziren: Domingo Aiso- gastik Oikiako Martin Goiburu apaiz zenari Goibururo, Joan Olazabal eta Joan Iturralde (ikus [XVI. m. ko lurretan zeuden haritz batzuk erosi zizkion, baina
Domingok Joanekin desadostasunak eta prozesuak
(47-I) 20] agiria).
zituen haritz bat moztu zuelako.
- 1547-I-16an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaJoan Zugastik Domingo Goibururi 3 dukat ordainren bidez Joan Martinez Akoakoak ahalordea eman
zien zestoar hauei: Martin Otxoa Ermukoari, Grazian du zizkion moztutako haritzagatik, eta gainerako ha- 65 -
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ritzak ebaki eta hilabeteko epean eramango zituen,
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren:
Goiburuko soro eta lurretan kalterik eragin gabe.
Joan Perez Altzolaraskoa, Joan Fernandez Arreitzakoa
eta Joan Artiga (ikus [XVI. m. (47-VII) 29] agiria).
Kontratu hartan lekuko zestoar hauek izan ziren:
San Joan Amilibia, Martin Andikano (Joan Fernandez
- 1547-VIII-22an, Zestoan, Blas Artazubiaga esArreitzakoaren morroia) eta Joan Fernandez Arreitza- kribauaren aurrean Martin Txiribogak eta Katalina
koa hauspagina (ikus [XVI. m. (47-II) 6] agiria).
Txiriboga arreba alargunak, obligazio-agiria eman
zieten Zestoako Antonio Lizararats bikarioari eta Se- 1547-V-8an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- villan bizi zen Domingo Lizarrarats anaiari. 8 kintal
ren aurrean Arroako Joan Zugasti eta Joan Baltzola burdina ordainduko zieten epeka anaiei: erdia hurrenagertu ziren. Joan Baltzolak Joan Zugastiri Beduan go Eguberrietan eta beste erdia handik urtebetera.
itsasontzi-mastatxoa egiteko haritza saldu zion 5 dukatean, eta Joan Zugastik masta txiki haren prezioa
8 kintal haietako 7, hain zuzen, Martin Txiribogak
hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko Antonio bikarioaren aita Domingo Lizarraratsi utzi
zion.
zizkion zorretan, eta zortzigarren kintala Anton bikarioari hartu zion dirutan Martinek (1 kintal = 14 erreal
Obligazio-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: izanik).
Joan Artiga, Pedro Zigorraga maisua eta Pedro Olaskoaga (ikus [XVI. m. (47-V) 4] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbieta apaiza, Martin Ondalde eta Aizarnazabalgo Beltran
Enbil (ikus [XVI. m. (47-VIII) 11] agiria).
1.13. Antonio Lizarrarats eta Domingo

Lizarraratsen agiriak

- 1547-VII-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Antonio Lizarrarats bikarioa eta Oikiako Beltran Mantzizidor azaldu ziren. Antonio bere
aita Domingo Lizarrarats zenaren eta anaia Domingo
Lizarraratsen ordezkari ere bazen. Beltranek Antoniori 12 dukat eman zizkion: 6 dukat Lasaoko andrearen
eskutik, eta beste 6 dukat Martin Lizarraratsen eskutik.

- 1547-VIII-30ean, Aizarnazabalen, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Petri Narbazta eta
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioa bildu ziren. Petri Narbaztak eta Getariako Joan Elkanok lehenago 5
dukateko zorra egin zioten Antonioren aita Domingo
Lizarrarats zenari. Egun hartan, ordea, Petrik zor osoa
ordaindu egin zion Antonio bikarioari.

Ondorioz, Antoniok, Sevillan zebilen anaia DoGainera bi aldeek ordura arte izandako harreman mingo Lizarraratsen ordezkari ere izanik, ordainagieta tratuen kontuak egin zituzten, eta elkarri ordaina- ria eta ahalordea eman zizkion Petriri, bere zatia Joan
giria eman zioten. Lekuko Martin Arzallus, Domingo Elkanori kobra ziezaion.
Garratza eta Domingo Agirre? izan ziren (ikus [XVI.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Lizarram. (47-VII) 24] agiria).
rats, Pedro Akoa eta Joan Ganbara (ikus [XVI. m.
- 1547-VII-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga (47-VIII) 19] agiria).
eskribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik,
- 1547-X-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriAntonio Lizarrarats bikarioa, eta, bestetik, Joan
Zubiaurre eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa anaiak. Bi bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Antonio
hauek zaldi zamari arrea erosi zioten bikarioari, eta Lizarrarats bikarioa, Sevillan bizi zen anaia Domingo
handik urtebetera 6 dukat ordaintzeko konpromisoa Lizarrarats ordezkatuz, eta, bestetik, Zarauzko Pedro
Olarria hargin-maisua.
hartu zuten.
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39. irudia. Lizarrarats
etxea.

Pedro, hain zuzen, Getariako Igarategin errota
eraikitzen ari zen Domingo Lizarraratsentzat, eta
Antonio anaiak guztira 40 dukat eta 237 marai ordaindu zizkion. Pedrok harria atera, landu eta garraiatu egin zuen errotara. Aldaparoak eta ubideak
ere egin zituen.

kribauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, bertako Antonio Lizarrarats bikarioa (Sevillan zebilen
Domingo Lizarrarats anaiaren izenean), eta, bestetik,
Zarauzko Pedro Olarria hargin-maisua.

Pedro, hain zuzen Getariako Igarategin, Domingo
Lizarraratsentzat errota konpontzen ari zen. HorregaHargin-maisuak 409 besoko luzera osatzerainoko tik bikarioak 62 dukat eta erreal bat ordaindu zizkion.
harria atera eta garraiatu zuen. Beso bat harri presta- Hargin-maisuak ordainduko zituen gero diru hartatik
tzea txanpona kobratu zuen, eta hormak eginda teilak bere ofizial eta langileak. Eskulanagatik 31 dukat orere ipini zituen. Horrez gain presa eta bideak ere kon- daindu beharko zituen.
pondu zituen.
Bi aldeek hargin-maisu bana izendatu zuten (Joan
Falta ziren lan guztiak handik hilabetera amaituta Aiztarria eta Domingo Arretxe-Etxenagusia) eta
edukiko zituen Pedrok, eta alde bakoitzak bere iker- hauek errotan eta errotarentzat egindako lanak balioetzailea ipinita, lan denak balioetsi egingo zituzten. tsi egin zituzten.
Falta zena orduan ordainduko zion Antoniok Pedrori.
Antonio Lizarraratsek 62 dukat eta errealaz gain
Pedrok konpromisoa hartu zuen errotan hurrengo karea, harea eta beste zenbait gauza ere ordaindu zi14 urteetan akatsen bat azaltzen bazen, bere kontura tuen. Lehenago egindako kontratuaren arabera, Pedro
konpontzeko.
Olarriak konponduko zituen errotan egon zitezkeen
akatsak.
Kontratuan lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan
Artiga, Frantzisko Artiga eta Bartolome Etxabe (ikus
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Domingo Urbieta apaiza, Frantzisko Enparan eta Frantzisko
[XVI. m. (47-X) 9] agiria).
Artiga, eta Getariako Iñigo Narbazta (ikus [XVI. m.
- 1547-XII-18an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- (47-XII) 5] agiria).
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1.14. Pedro Altzolaratsen eta Maria Nikolas
Zabala-Lasaoren tratu eta agiriak

tariari, Domingo Garai maisuari eta Lazaro Igartzari.
Hiru hauen eginkizuna eta ahalmena Arteaga lizentziatu eta inkisidorearentzat oraintxe adierazi ditugu- 1547-I-3an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola es- nak ziren (ikus [XVI. m. (47-I) 5] agiria).
kribauaren aurrean Maria Nikolas Zabala-Lasao (Martin Gartzia Lasaokoaren alarguna) azaldu zen. Maria
- 1547-II-4an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaNikolasi seme Pedro Gartzia Lasaokoa hil egin zitzaion ren aurrean hauek azaldu ziren: batetik Migel Artaeta Maria Nikolas ama zen oinordeko unibertsal.
zubiagaren Ana Aisoro alarguna, eta, bestetik, Pedro
Altzolarats. Anak Pedrori 1.865 marai maileguz hartu
Horregatik, Maria Nikolasek Valentziako Inkisi- zizkion, eta zorra hurrengo iraileko San Migel eguzioko Arteaga lizentziatu eta inkisidoreari ahalordea nean ordainduko zion.
eman zion, Pedro Gartzia semeari Valentzian edo beste edozein lekutan egin zizkioten zorrak amarentzat
Lekuko Grazian Ezenarro, Martin Gaintza eta Dokobra zitzan. Mosen Pere Roca zen zordunetako bat. mingo Aisoro izan ziren (ikus [XVI. m. (47-II) 7] agiria).
Arteaga lizentziatuak ahalmena zuen truke-letrak
- 1547-II-6an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaprotestatzeko, trukatzeko, birtrukatzeko; baita zedu- ren aurrean Pedro Altzolarats eta Martin Arano “Molak, gordailuko diruak, obligazioak, etab. erabiltzeko tza” agertu ziren. Pedrok Txiribogako presa inguruan
eta zordunak auzitara eramateko ere.
haritzak zeuzkan, eta haiek ohi bezala lepatuta (bi
adar nagusi moztu gabe utzita), bildutako egurrareAhalorde-agirian lekuko zestoar hauek izan ziren: kin ikatza egingo zuen Martinek Pedrorentzat. Gutxi
Joan Fernandez Olazabalgoa, Joan Igartza maisua eta gorabehera 80 karga ikatz egingo zituen Martinek
hurrengo Pazko garizumakorako, eta karga bakoitza
Joan Ibañez Zubiaurrekoa.
egiteagatik 26,5 marai kobratuko zion Pedrori. Egun
Ondoren, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik, hartan Pedrok hiru dukat aurreratu zizkion Martini
Maria Nikolas Zabala-Lasaok ahalordea eman zien egingo zuen lanagatik, eta gero, ikatza egin ahala,
Valentzian bizi ziren hauei: Martin Bergara merka- gainerakoa ordainduko zion.

40. irudia. Lasaoko
San Martin ermita.
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Martin Aranoren erruz Pedrok izaten zituen kalteak
- 1547-VI-19an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriMartinek ordaindu beharko zituen. Lekuko zestoar bauaren aurrean Pedro Altzolarats eta Joan Aizarnahauek izan ziren: Kristobal Indo, Domingo Aisoro eta zabal aurkeztu ziren. Joanek Pedrori idi parea erosi
Martin Ernataritz (ikus [XVI. m. (47-II) 9] agiria).
zion 12 dukatean, eta zorra bi epetan ordainduko zion:
erdia hurrengo Eguberrietan, eta beste erdia hurrengo
- 1547-IV-16an, Aizarnako Ereñon, Esteban Eztiola es- urteko Pazko maiatzekoan.
kribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako San Joan AmiliLekuko Zestoako Klemente Aisoro eta Grazian Arbia, eta, bestetik, Maria Nikolas Zabala-Lasao andrea.
zallus, eta Alkizako Martin Akertza izan ziren (ikus
[XVI. m. (47-VI) 7] agiria).
San Joanek eta Domingok Zestoako Kontzejuari
basoak hartu zizkioten 600 karga ikatz egiteko, eta 1.15. Baltzolatarren eta Pedro Arzallusen
haiekin erdi bana “burdin erdira” Maria Nikolasekin tratu eta agiriak
burdina egin nahi zuten. Maria Nikolasek burdin mea
(garraiatua) eta Lasaoko burdinola ipiniko zituen.
- 1547-I-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean Joan Martinez Baltzolakoa (Baltzola etxearen
San Joanek eta Domingok, gainera, lortutako kin- jabea) azaldu zen. Ahalordea eman zien honako hauei:
tal burdina bakoitzeko 3 txanpon ordainduko zizkio- Zandategi apaiz batxilerrari, Tolosako Joan Martinez
ten Maria Nikolasi. Domingok eta San Joanek 200 Zaldibikoari, Zestoako Domingo Arronari, Domingo
karga ikatz hurrengo abuztuaren amaierarako ekarri- Baltzola semeari, eta Iruñeko apezpikutegiko Martin
ko zituzten burdinolara, beste 200 karga Domu Santu Berrobi, Joan Ziritza, Migel Lasabe? eta Martin Eugi
egunerako, eta azken 200 kargak hurrengo martxoko prokuradoreei.
Andre Mariaren egunerako.
Arroako Joan Sorazu bikarioordeak auzitarako
Maria Nikolasek burdinola lanerako uzten ez ba- deia egin zion Joan Martinez Baltzolakoari, eta ahazien, aldiko 30 kintal burdina maileguz emango ziz- lordea zutenek ordezkatuko zuten.
kien Domingori eta San Joani, burdinola lanerako utzi
eta 30 kintal burdina egin arte.
Lekuko hauek izan ziren: Joanes Garratza eta
Klemente Aisoro apaizak, eta Domingo Aisoro (ikus
Hortik at San Joan Amilibiak eta Domingo Arretxe- [XVI. m. (47-I) 23] agiria).
-Etxenagusiak Maria Nikolasi maileguz 30 kintal burdinaren balioa (1 kintal = 12 erreal izanik) hartu zioten.
- 1547-I-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskriZor hura hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Martin
ordainduko zioten Maria Nikolas Zabala-Lasaori.
Amilibia, Santxa Aranburu emaztea, seme Blas Amilibia eta Blasen emaztea, eta, bestetik, Pedro Arzallus
Lehen bi aldietan (200 karga ikatz eta beste 200 kar- eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoa.
ga ikatz emanda) lortutako burdinak Domingo eta San
Joanentzat izango ziren, eta hirugarren aldian (azken
Martin Amilibia eta aipatutako senideak maizter
200 karga ikatzak eramanda) egindako burdinekin mai- ziren Aizarnako Pedroren eta Maria Ruizen Etxebeleguzko 30 kintal kobratuko zituen Maria Nikolasek.
rri baserrian. Bi aldeak auzitan zebiltzan, Pedrok eta
emazteak maizterrak salatu egin zituztelako. Txerri
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Igartza mai- batzuk lapurtu egin omen zituzten. Etxeberrin bertasua, Asentzio Igartza eta Joan Arano (ikus [XVI. m. ko soroetan eta Alkoztegiko soroko hormetan kalteak
(47-IV) 12] agiria).
egin omen zituzten. Gainera, bi urteko errenta (15 du- 69 -
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kat) eta beste dukat bat ordaindu ez zituztelako, onda- 1547-I-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskrisunak exekutatu egin zizkieten.
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Aiako
Domingo Olaberria gaztea eta Zestoako Joan FernanMartin Amilibiaren aldeak salaketak ukatu egiten dez Arreitzakoa fidatzailea eta hauspogilea, eta, beszituen, eta kaltetuak berak izan zirela zioten. Hitz tetik, Arroako Joan Baltzola eta Domingo Baltzola seiraingarriak esan omen zizkieten Pedrok eta emaz- mea. Joanek eta semeak Aiako Domingo Olaberriari
21,5 dukatean idi parea saldu zioten, eta 9,5 dukat utzi
teak.
zituen ordaindu gabe. Zorra hurrengo Eguberrietan
Horiek horrela, bi aldeek beren desadostasunak ar- ordaintzeko obligazio-agiria eman zieten aita-semeei
bitro epaileen esku uztea erabaki zuten. Haien epaia Domingo Olaberriak eta Joan Fernandezek.
bi aldeek beteko zuten. Bestela 20.000 maraiko isuna
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Bartolome Etxaordainduko zuen obeditzen ez zuen aldeak.
be, Tomas Olaberria eta Martin Arano (ikus [XVI. m.
Pedroren aldeak arbitro Martin Ezenarro zurgina (47-I) 31] agiria).
izendatu zuen, eta Martin Amilibiarenak Azpeitiko
- 1547-IV-29an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMartin Sagastizabal maisua. Hauek ados jartzen ez
baziren, lehen biek hirugarren arbitroa izendatuko zu- bauaren aurrean Olazabalgoikoa baserrian maizter zeten, eta horrela bi arbitro ados jartzea aski izango zen goen Domingo Otaegi eta Domingo Baltzola (Debako
auzotarra) azaldu ziren. Domingo Baltzolak Domingo
epaia emateko.
Otaegiri maileguz hantxe 3 dukat eman zizkion, eta
20 eguneko epea zuten arbitroek beren epaia ema- honek hari hurrengo Domu Santu egunean ordainduteko. Maria Ruiz Etxeberrikoak eta Santxa Aranburuk ko zion zorra. 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen
obligazio-agiriak zioena bete egingo zuela.
zin egin zuten arbitroen epaia bete egingo zutela.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, San
Joan Amilibia eta Martin Azkue (ikus [XVI. m. (47-I)
28] agiria).

Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Grazian Arzallus eta Domingo Aisoro, eta Olazabalgo maizter Sebastian Lazkano (ikus [XVI. m. (47-IV) 25] agiria).

41. irudia. Baltzola
etxea.
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42. irudia. Agiretako
errota berria.

- 1547-V-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Azpeitiko Joan Arralde (Agiretako maizterra)
eta Joan Martinez Baltzolakoa bildu ziren. Joan Arraldek
Joan Martinezi 7 dukat eta elkarren arteko tratuen zorrak
ordaindu zizkion, eta Joan Martinezek ordainagiria eman
zion. Lekuko Grazian Ezenarro, Pedro Altzolarats eta
Martin Otxoa Ermukoa izan ziren.

eta Joan Martin Aritzetari, eta Zestoako Martin Arzallus mazolariari.
Hauek prestatuko zuten gazteen ezkontza-kontratua.
Ezkontzara eraman beharreko dotea ere zehaztuko zuten,
Etxeberriko zorrak ordaintzeko izango zelako. Ondasunen gozamenaz ere baldintzak zehaztuko zituzten, eta ezkontza hausten bazen ondasunei zer egin ere bai.

Dirudienez urte hartako otsailaren 4an, beste agiri-zati
batean agertzen denez, Pedro Altzolaratsek elizaren bati
Lekuko azpeitiar hauek izan ziren: Pedro Garagarordainagiria eman zion, zorra kobratu zuelako. Lekuko tza, Domingo Egibar eta Joan Iturralde (ikus [XVI. m.
hauek izan ziren: Grazian Ezenarro, Martin Gaintza eta (47-V) 19] agiria).
Domingo Aisoro (ikus [XVI. m. (47-V) 13] agiria).
- 1547-IX-4an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- 1547-IV-24an, Azpeitiko Lokuetan?, Joan Ake- bauaren bidez Arroako Domingo Baltzolak ordainagimendi eskribauaren aurrean Aizarnako Etxeberri- ria eman zion Domingo Olideni. Elkarren artean egun
ko Pedro Arzallus mazolaria eta emazte Maria Ruiz hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituzten.
Etxeberrikoa elkartu ziren.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa,
Pedro Arzallus Gipuzkoatik kanpo joatekoa zen, eta Joango Ezenarro eta San Joan Amilibia (ikus [XVI.
bere emaztearekin seme-alabarik ez zuen izan. Senar- m. (47-IX) 6] agiria).
-emazteak adinean aurrera zihoazenez, Aizarnako Etxeberria baserriari jarraipena eman nahi zioten, senide eta 1.16. Kristobal Artzubiagaren eta Martin
lagunen seme-alaba gazteak bertara ezkonduta.
Perez Artzubiagakoaren agiriak
Ezkontza hura presta zezaten, ahalordea eman zie- 1547-II-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriten honako hauei: Errezilgo Joan Arzallus mazolariari bauaren aurrean Arroako Kristobal Artzubiaga agertu
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43. irudia. Gabiriko
udaletxea.

zen. Ahalordea eman zien Arroako Joan Etxeberria
suhiari eta Gipuzkoako korrejimenduko Fernando Perez Zabalegikoa, Jeronimo Atxaga, Joan Heredia eta
Andres Martinez Aroztegikoa prokuradoreei, Azkoitiko Pedro izeneko batekin 3 urteko zezenkoaz zuen
auzian eta beste auzietan ordezka zezaten.

zion Martin Gabiriari. Albaceteko Chinchilla hiriko
Julian Guzman alkateak Kristobali 75 dukat eta 26
kana belus beltzaren prezioa zor zizkion, eta zor hura
kobratzen saiatuko zen Martin Gabiria zestoarra.

Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Domingo
Arrona, Joan Ganbara eta Domingo Etxauzelin (ikus
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Usarraga, Joan [XVI. m. (47-IX) 14] agiria).
Artzubiaga, Fernando Artzubiaga eta Joan Etxeberria
(ikus [XVI. m. (47-II) 1] agiria).
- 1547-X-17an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik Domin- 1547-IX-11n, Arroako Artzubiagagoikoa etxean, go Arrona (Ana Lizarraratsen alarguna), eta, bestetik,
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kristobal Ar- Maria Perez Idiakaizkoa (Anaren ama eta oinordekoa,
tzubiaga eta seme Fernando Artzubiaga aurkeztu zi- eta Martin Lizarraratsen alarguna).
ren. Aitak semeari Bidaolako sagastian eta Zearsoron
zituen basoak 18 dukatean saldu zizkion. Joan ZugasAna Lizarraratsek bere testamentuan agindua eman
tik eta Domingo Arretxe-Etxenagusiak mugatu zituz- zuen, hark ezkontzara ekarritako 400 dukat Dominten basoak. Gainera, Kristobalek Fernando semea ba- gok Maria Perezi itzul ziezazkion. Gainerakoa barkasora sartu eta aiztoaz adar batzuk moztu zituen, jabea tu egin zion senarrari. Egun hartan, hain zuzen, Dozela adieraztearren.
mingo Arronak 200 dukat eman zizkion Maria Perez
amaginarrebari, eta honek haien ordainagiria eman
Salmenta hartan lekuko honako hauek izan ziren: zion. Beste 200 dukat geratu zitzaizkion Domingori
Debako Anton Arrona eta Domingo Usarraga, eta Zes- zorretan.
toako Joan Ganbara (ikus [XVI. m. (47-IX) 11] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Lizarrarats
- 1547-IX-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- (Maria Perez Idiakaizkoaren semea), San Joan Etorra
bauaren bidez Kristobal Artzubiagak ahalordea eman eta Mateo Amilibia (ikus [XVI. m. (47-XII) 8] agiria).
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1.17. Bartolome Etxaberen, Joan Fernandez
Arreitzakoaren eta Maria Liliren agiriak

ere. Maria Liliri, Domingo Ostolatza semearen bidez,
Joan Fernandezek 5 dukat zor zizkion, lehenago egindako zor handiagoaren eta auzi-gastuen azken zati
gisa. Egun hartan kobratu zizkion Maria Lilik 5 dukat
haiek Joan Fernandezi, eta ordainagiria eman zion.

- 1547-I-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Zestoako Maria Irazabal aurkeztu
zen, hau da, Joan Irazabalen eta Maria Arreitzaren
alaba. Maria Irazabal neska gaztea izanik, Zestoako
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Akoa, GraBartolome Etxabek birjintasuna galarazi egin zion, zian Arzallus eta Kristobal Indo (ikus [XVI. m. (47eta haurra izan zuten. Gainera neskame izan zen Bar- II) 11] agiria).
tolomeren etxean eta, haurraren mantenuaz gain, bere
lanaren soldatak ere zor zizkion.
- 1547-III-30ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Maria Lili agertu zen, hau da, Joan
Ondorioz, Maria Irazabalek auzia zuen Bartolo- Martinez Lilikoa apaiz zenaren alaba eta oinordekoa.
merekin, eta ahalordea eman zien honako hauei: Joan Zestoako elizako Domenja Artiga serorari aitaren
Fernandez Arreitzakoa osabari, Martin Otxoa Ermu- zenbait eliz jantzi eman zizkion: dalmatika, kasula,
koari, eta Joan Fernandez hauspogilearen Martin An- estola, manipuluak, etab.
dikano eta Domingo Goiburu ofizialei. Hauek ordezkatuko zuten auzitan Maria Irazabal.
Jantzi haiek elizari eman zizkion Mariak, Joan
Martinez ehorzteko elizari beste jantzi batzuk hartu
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Ganbara, zizkiotelako.
Fernando Zubeltzu eta Joan Zuube (ikus [XVI. m.
(47-I) 25] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Gregorio Elizalde, Martin Gaintza eta Domingo Lili (edo Idiakaitz).
- 1547-I-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Maria Irazabal, Bartolome Etxabe
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
eta Joan Fernandez Arreitzakoa agertu ziren. Barto- Domingo Asperen Katalina Lili alargunak ordainalomek obligazio-agiria eman zion Maria Irazabali, giria eman zion Maria Liliri, Joan Martinez Lilikoak
16 dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz. Hu- testamentuan agindutako bi dukatak ordaindu egin
rrengo Eguberrietan 4 dukat ordainduko zizkion, eta zizkiolako.
gero beste urtebeteko epeaz beste 4 dukat, lau ordain
alditan kopuru osoa osatu arte.
Ondoren, Maria Errezustak eman zion ordainagiria Maria Liliri; izan ere, Joan Martinez Lilikoak bere
Bartolome Etxabek dukat bat maileguz hartu zion testamentuan agindutako 6 dukatak ordaindu egin
Joan Fernandez Arreitzakoari auzi-gastuak ordaintze- zizkion.
ko, eta zor hura 7 hilabete barru ordainduko zion.
Gero Grazia Artzubiagak eman zion ordainagiria
Lekuko hauek izan ziren: Domingo Etxauzelin, Maria Liliri. Joan Martinez zenak testamentuan aginTomas Olaberria eta Domingo Baltzola (ikus [XVI. dutako 4 dukatak ordaindu zizkion: dukat 1 lehenago
m. (47-I) 30] agiria).
eta 3 dukat orduantxe.
- 1547-II-8an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriEgun hartan beste ordainagiri bat Zestoako elizako
bauaren aurrean Joan Martinez Lilikoa apaiz zenaren Pedro Altzolarats administratzaileak eman zion Maria
alaba eta oinordeko Maria Lili agertu zen. Han zen Liliri, aitak elizari testamentuan agindutako dukata
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspagina ordaindu egin ziolako.
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44. irudia. Lili jauregia.

Joan Martinez Lilikoa apaiz zenaren eta Maria kioten, eta bitartean bahituran zilarrezko katilua eman
Errezustaren alaba Grazia Lilik ere eman zion ordai- zioten zordunek Maria Liliri.
nagiria Maria Liliri (ikus [XVI. m. (47-III) 20] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Andres Perez Li- 1547-IV-30ean, Zestoan, Liliko Intxaustian, Es- likoa (edo Idiakaizkoa), Domingo Perez Lilikoa (edo
teban Eztiola eskribauaren aurrean, Bidaniko Pedro Idiakaizkoa) eta Joan Zubiaurre (ikus [XVI. m. (47Landa eta Zestoako Maria Lili (Joan Martinez Lilikoa IV) 26] agiria).
apaiz zenaren alaba) aurkeztu ziren.
- 1547-VII-23an, Zestoako, Blas Artazubiaga esLehenago Maria Liliren aitari Bidaniko Pedro kribauaren aurrean Fernando Olazabal mediku eta
Landa zenak 13,5 dukateko zorra egin zion, eta or- probestuordea, eta Joan Fernandez Arreitzakoa agertu
daintzen ez zuelako ondasunak exekutatu egin zizkio- ziren. Alonso Idiakaitz komendadoreak, enperadoreaten. Gero, ordea, zorra ordaindu egin zioten Mariari: ren mesedeaz eskubidea zuen Zestoako elizako hama8,5 dukat Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, eta 5 dukat rrenen erdia jasotzeko. Fernando Olazabalek, Alonso
Bidaniko Pedro Landak (aita zordunaren izen-deitura Idiakaitzen eta honen ama Katalina Iurramendiren
bereko semeak). Ondorioz, Maria Lilik ordainagiria izenean, Zestoan ohi bezala kandela piztuta enkaneman zien Pedro Landaren ondorengoei.
tean saldu zuen urte hartan hamarrenen erdia jasotzeko eskubidea.
Lekuko Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerra eta
Domingo Lili (edo Idiakaitz), eta Bidaniko Domingo
Eskaintzarik onena Joan Fernandez Arreitzakoak
Landa izan ziren.
egin zuen, 50,5 dukat ordainduta. Fernando Olazabalek ordainagiria eman zion Joan Fernandezi.
Egun berean, Zabaleta baserrian, zorra ordaindu
egin ziotelako, Maria Lilik bahituta zeuzkan lau idi
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arroeta behia beren jabeei (Pedro Landari, Domingo Lan- na, Pedro Akoa eta Domingo Zuube. Enkanteko agiria
da anaiari eta senideei) eman zizkien. Auzi-gastuak Esteban Eztiola eskribauak idatzi zuen (ikus [XVI. m.
hurrengo ekaineko San Joan egunean ordainduko ziz- (47-VII) 22] agiria).
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- 1547-VIII-8an, Zestoako Enekosauztegin, EsteEgun hartara arte 60 dukat eta gainerako gauzak
ban Eztiola eskribauaren aurrean Joan Martinez Li- emanak zituzten Domingo Lizasoetak eta emazteak,
likoa apaiz zenaren alaba Maria Lili aurkeztu zen. eta egun hartan beste 20 dukat ordaindu zituzten.
Alabak aita zenak testamentuan pertsonaren bati
agindutako 4 dukat ordaindu zizkion Maria alabak,
Beraz, Katalina Agotek 20 dukat haien ordainagieta ordainagiria jaso zuen.
ria eman zien, eta dotearen azken 20 dukatak geratu
zitzaizkion kobratzeko. Lekuko zestoar hauek izan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Urbie- ziren. Grazian Arzallus, Joan Fernandez Olazabalgoa
ta apaiza, Martin Arrona eta Domingo Aisoro.
eta Martin Ondalde zaharra (ikus [XVI. m. (47-III) 9]
agiria).
Jarraian Maria Aizarnateak ordainagiria eman zion
Maria Liliri. Honen aita Joan Martinez Lilikoa apai- 1547-IV-12an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskrizak bere testamentuan 5 dukat agindu zizkion Maria bauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, PoAizarnateari. Maria Lilik egun hartan 4 dukat eman tzuetako Domingo Aranburu zorduna eta Domingo
zizkion, eta bosgarrena lehendik kobratua zuen Maria Aldalur fidatzailea, eta, bestetik, Nikolas Lizasoeta
Aizarnateak.
eta Martin Zuube “Arotzarte” hartzekodunak. Domingo Arangurenek Aizarnako elizari 7 dukateko zorra
Lekuko Domingo Urbieta apaiza, Lope Nafarmendi egin zion, eta haiek ordaintzeko 7 dukat Nikolasek eta
Martinek eman zizkioten. Domingok eta fidatzaileak
elgoibartarra eta Martin Gaintza zestoarra izan ziren.
zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean orOndoren Domingo Urbieta apaizak eman zion dainduko zieten.
ordainagiria Maria Liliri. Aita zenak testamentuan 4
Lekuko Pedro Arretxe apaiz lizentziatua, Joan
erreal utzi zituen Santa Engrazia ermitarako eta Domingo hango kapilaua zenez gero, Mariak hari eman Bengoetxea eta Esteban Edarritzaga alkatea izan
zizkion 4 errealak. Zurezko itxitura egingo zuten diru ziren.
harekin.
Ondoren Domingo Arangurenek konpromisoa harLekuko Martin Gaintza eta Gregorio Elizalde izan tu zuen Domingo Aldalur fidatzailea fidantza hartatik
onik eta kalterik gabe ateratzeko. Bere gariak eta gaiziren (ikus [XVI. m. (47-VIII) 5] agiria).
nerako laboreak hipotekatu zituen horretarako (ikus
[XVI. m. (47-IV) 6] agiria).
1.18. Domingo Lizasoetaren eta Nikolas

Lizasoetaren tratu eta agiriak

- 1547-III-22an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik Saiazko Elkanobekoa baserriko Katalina Agote, eta, bestetik, Zestoako Domingo Lizasoeta eta Katalina Indo emaztea.

Egun berean, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Joan Bengoetxea, eta, bestetik, Nikolas Lizasoeta eta Martin
Zuube “Arotzarte”. Joan Bengoetxeak Aizarnako elizari 6 dukat zor zizkion, eta haiek ordaintzeko beste 6
dukat Nikolasek eta Martinek maileguz eman zizkioten. Joanek zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren
egunean ordainduko zien bi hartzekodunei.

Katalina Agoteren seme Domingo Elkano Zestoako Domingo Lizasoeta eta emazte Katalina Indoren
alaba Maria Aniza Lizasoetarekin ezkondu zenean,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe
senar-emazte zestoarrek 100 dukateko dotea agindu
zieten ezkonberriei, Elkanobekoa baserriko zorrak or- apaiz lizentziatua, Domingo Aranburu eta Domingo
Aldalur (ikus [XVI. m. (47-IV) 7] agiria).
daintzeko.
- 75 -

XIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1547)

45. irudia. Aizarnako
Aranguren baserria.

Ondoren, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren 1.19. San Joan Amilibiaren eta Martin
aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Anton Aizar- Artzuriagaren tratu eta agiriak
na, ama Grazia Apategi eta Domikutza Ondarra (Joan
Apategiren alarguna), eta, bestetik, Nikolas Lizasoeta - 1547-IV-5ean, Zestoako Gurutzeagan, Esteban Ezeta Martin Zuube “Arotzarte”.
tiola eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Amilibia
eta anaia San Joan Amilibia agertu ziren; biak ere Joan
Lehen hirurek Aizarnako elizari 3 dukat eta 2 Martinez Amilibikoa hargin-maisu zenaren semeak.
erreal zor zizkioten, eta diru hura maileguz Nikolasi
eta Martini hartu zioten, elizari ordaintzeko. Zorra huDomingok zioenez, anaia San Joanek Domingo
rrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko Garratzari 80 erreal eta 81 erreal (guztira 161 erreal)
zieten Nikolasi eta Martini.
ordaintzeko obligazio-agiriak eman zizkion, baina
zorra bi anaiek ordaindu behar zuten. Berez Domingo
Lekuko Pedro Arretxe apaiz lizentziatua, Domin- Amilibiak 56 erreal jaso zituen, eta gainerakoa San
go Aranguren eta Domingo Aldalur izan ziren (ikus Joan anaiak.
[XVI. (47-IV) 8] agiria).
Horrez gain, Domingo Amilibiak Domingo Ga- 1547-IX-4an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- rratzari egindako zorragatik 9 erreal ordaindu zituen
bauaren bidez Domingo Garratza jostunak ordaina- San Joan anaiak. Debako Martin Otxoa Etxeandikoari
giria eman zion Domingo Lizasoetari. Domingo Li- (edo Irarrazabalgoari) ere San Joan anaiak 10 dukat
zasoetak lehenago, Domingo Amilibia eskribauaren ordaindu zizkion. Berez, San Joanek Domingo anaiak
aurrean 5 dukat eta 2,5 errealeko zorra egin zion Do- egindako zorrengatik guztira 17 dukat eta 10 erreal
mingo Garratzari, eta egun hartan emaztearen eskutik ordaindu zituen.
zorra ordaindu egin zion.
Aita Joan Martinez Amilibikoa zenak Domingo
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Amilibia semeari 30 dukat agindu zizkion seniparteaMartin Enbil eta Pedro Ausoroetxea (ikus [XVI. m. gatik, eta San Joanek 17 dukat eta 10 erreal deskontatuko zizkion handik.
(47-IX) 4] agiria).
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Arzalluz, Gainerakoaren erdia San Joan egunerako ordainduko
Joan Ganbara eta Domingo Etxauzelin (ikus [XVI. m. zieten, eta azken ordainketa abuztuaren lehen egunean egingo zen.
(47-IV) 4] agiria).
San Joanek eta Domingok bi txondorretako iduria
- 1547-VI-12an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: emango zieten ikazkinei. Lekuko hauek izan ziren:
batetik, Domingo Aizpuru, Domingo Aranguren eta Joan Perez Altzolaraskoa, Kristobal Erretzabal eta
Martin Legarda ikazkinak, eta, bestetik, San Joan Joan Zubiaurre.
Amilibia eta Domingo Arretxe-Etxenagusia harginak.
Jarraian, San Joan Amilibiak eta Domingo ArretxeAzken biek Zestoako Kontzejuari basoa hartu zio- -Etxenagusiak Domingo Aranburu eta seme Andres
ten, hain zuzen Ariztain saroiaren azpikoa, eta lehe- Aranburu ikazkinekin egin zuten kontratua. Lehen
nago aipatutako hiru ikazkinek 300 karga ikatz egin- biek Zestoako Kontzejuari basoak hartu zizkioten
go zizkieten San Joani eta Domingori. Basoan egur Anatxaran aldean eta Otolabelaarra izeneko lekuan.
gehiago bazegoen, ikatz gehiago egingo zuten.
Han ikazkinek 160 karga ikatz egingo zizkieten
Lehen 100 karga ikatzak hurrengo abuztuaren ha- San Joani eta Domingori: 80 karga abuztuaren hasiesierarako egingo zituzten, beste 100 karga abuztuaren rarako, eta beste 80 hurrengo Domu Santu egunerako.
amaierarako, eta azken 100 kargak hurrengo iraileko 27 marai kobratuko zituzten karga ikatz bakoitzeko.
San Migel egunerako. Karga ikatza egiteagatik 27
Egun hartan ikazkinek prezioaren erdia kobratu
marai kobratuko zuten.
zuten, eta abuztuaren hasieran kobratuko zuten beste
Epea atzeratzeagatik Zestoako Kontzejuak basoa erdia. Basoan egur gehiago bazegoen, ikatz gehiago
kentzen bazien, hiru ikazkinek ordaindu beharko egingo zuten.
zituzten kalteak. San Joanek eta Domingo ArretxeEpeak ez betetzeagatik sortzen ziren kalteak bi
-Etxenagusiak 3 dobloi (edo 6 dukat) aurreratu zizkien hiru ikazkinei (1 dobloi = 23,75 erreal izanik). ikazkinek ordainduko zituzten. Andres Aranburuk, 25

46. irudia. Zestoako
Amilibiak.
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urte bete gabea zelako, zin egin zuen kontratuak zioe- zion (ikus [XVI. m. (47-VII) 2] agiria).
na bete egingo zuela.
- 1547-VII-14an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskriSan Joanek eta Domingok aita-semeei txondor ba- bauaren aurrean Joan Martinez Akoakoa eta Martin Arteko iduria emango zieten.
tzuriaga bildu ziren. Martinek zorra egin zion lehenago
Joan Martinezi Esteban Eztiola eskribauaren aurrean,
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Arano, eta beste tratu batzuk ere izan zituzten elkarrekin. Egun
Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Martin Nuarbe (ikus hartan Martin Artzuriagak zor osoa ordaindu ziolako,
Joan Martinezek ordainagiria eman zion Martini.
[XVI. m. (47-VI) 5] agiria).
Ondoren, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Domingo
Arrona, eta, bestetik, San Joan Amilibia eta Domingo
Arretxe-Etxenagusia harginak. Domingo Arronak bi
harginei 15 kintal burdina pletinaren (bi “ertz” pisukoen) balioa maileguz eman zien, errealak eta koroak
emanez (1 kintal = 13 errealeko prezioan). Bi harginek zorra hurrengo abuztuaren amaieran ordainduko
zioten Domingo Arronari, Beduan burdinak emanda.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxauzelin, Domingo Aranburu eta Andres Aranburu (ikus
[XVI. m. (47-VI) 6] agiria).

Lekuko Zestoar hauek izan ziren: Kristobal Artzubiaga eskribaua, Jakobo Elurra eta Martin Aizarna
(ikus [XVI. m. (47-VII) 14] agiria).

1.20. Domingo Arretxe-Etxenagusiaren eta
Grazia Gorosarriren agiriak
- 1547-V-9an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia
eta Aizarnako Martin Egaña agertu ziren. Martinek
Domingori 11 dukateko zaldi zamaria erosi zion, eta
zorra ikatzak garraiatuta ordainduko zion.

Ereñozti eta Ariztaingo basoetatik ikatza Lasaoko
- 1547-VII-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga es- burdinolara eramango zuen, kargako bi txanpon kokribauaren aurrean Zestoako Antonio Lizarrarats eta bratuta, eta Anatxaran aldetik Lasaoko burdinolara
Deba eta Zestoako auzotar Martin Artzuriaga aurkez- kargako 1,5 txanpon kobratuta. Garraio-lan guztiak
tu ziren. Sevillan bizi zen Domingo Lizarraratsen eta Domu Santu egunerako amaituta edukiko zituen MarZestoako anaia Antonio Lizarrarats bikarioaren bidez, tin Egañak.
Joan Artzuriaga semeak aita Martini urrezko 100 koroa eman zizkion. Ondorioz, Martinek Joan semeari
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Arroobligazio-agiria egin zion, zorra urtebeteko epean or- na, Martin Indo eta Martin Ondalde (ikus [XVI. m.
daintzeko konpromisoa hartuz.
(47-V) 6] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro, Martin Lizarrarats eta San Joan Etorra? (ikus
[XVI. m. (47-VII) 1] agiria).

- 1547-VII-18an, Zestoan, Esteban Edarritzaga alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Grazia Gorosarri agertu zen. Ondoan zituen bere hiru alaba
adingabeak: Maria Gorosarri (10 urtekoa), Grazia Gorosarri (7 urtekoa) eta Katalina Gorosarri (3 urtekoa).

Jarraian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
eta lekuko berak aurrean izanik, Zestoako Antonio
Lizarrarats bikarioak ordainagiria eman zion Debako
Grazia ama Joan Majado Pozakoaren alarguna zen;
eta Zestoako auzotar zen Martin Artzuriagari. Marti- izan ere, Joan senarra hogei bat hilabete lehenago Innek lehenago egindako 30 dukateko zorra ordaindu dietako Nombre de Dios herrian hil egin zen, eta ez
egin zion, eta Antonio bikarioak ordainagiria eman zuen alaben tutore inor izendatu.
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47. irudia. Aizarnako
Zabala baserria.

Grazia Gorosarrik eskea egin zion alkateari bere bestetik, Maria Joango Zabala (Zabalako Joan Arrehiru alaben tutore izenda zezan. Hain zuzen senar- giren alarguna). Lehenago Joan Arregik 10 dukateko
-emazteek ez zuten beste seme-alabarik izan.
zorra egin zion Joan Majado Pozakoari, eta egun hartan bi alargunek obligazio-agiria egin zuten: Maria
Alkateak, bere informazioa jaso ondoren, Grazia Joangok 10 dukatak urtebete barru ordainduko zizGorosarriri zin eginarazi zion alabak eta beren on- kion Graziari.
dasunak zintzo eta zuzen kudeatuko zituela. Graziak
bere fidatzaile Martin Gorosarri (Gorosarribekoa
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Esteban Edarrietxekoa) aurkeztu zuen. Gainera, ondasunen inbenta- tzaga alkatea, Martin Ezenarro eta Pedro Ausoroetxea
rioa egingo zuen eta kontu-liburua eguneratuta erabi- (ikus [XVI. m. (47-VII) 23] agiria).
liko zuen.
- 1547-VII-26an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskriGrazia amak uko egin zien bere aldeko legeei eta bauaren aurrean Grazia Gorosarri azaldu zen. Berak,
berriz ezkontzeari.
alaba adingabeen tutore izanik, ahalordea eman zien
Indietako Espainia Berrian (Mexikon eta Veracruzen)
Ondoren alkateak Grazia Gorosarri alaben tutore zebiltzan Fernando Bergarari eta Martin Aburrutzari.
izendatu zuen, bere aginpidea erabiliz, eta ahalordea Bi hauek Graziaren Joan Majado Pozakoa senar zeeman zion alabak eta haien ondasunak behar bezala nak han eta inguruetan utzitako diru, urre, zilar, bitxi,
arropa, gauza eta ondasunak bildu eta eskuratu egingo
kudea zitzan.
zituzten, Grazia Gorosarriri bidaltzeko.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Artiga, Joan
Ondasun haiek itsasontziz, errege-erregistroan
Ezenarro eta Martin Ondalde hauspagina (ikus [XVI.
erregistraturik, Sevillara bidaliko zituzten, han bizi
m. (47-VII) 17] agiria).
ziren Domingo Lizarrarats bankari publikoarentzat
- 1547-VII-24an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- eta Martin Lizarraratsentzat (biak ere zestoarrak zikribauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik, Grazia relarik). Ahalordea zutenek, nahi bazuten, ondasunak
Gorosarri (Joan Majado Pozakoaren alarguna), eta, asegurua eginda bidaliko zituzten Sevillara.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Antonio Lizarra- 1547-VIII-24an, Aizarnan, Blas Artazubiaga esrats bikarioa (bankariaren anaia), Martin Perez Artzu- kribauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, San
biagakoa eta Jose Igartza (ikus [XVI. m. (47-VII) 26] Joan Etxegarai, eta, bestetik, arreba Maria Etxegaagiria).
rai Bizente Ezenarro senarrarekin. San Joanek beste
biei 30 dukat hurrengo uztaileko Santiago egunean
- 1547-XI-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- ordaintzeko obligazio-agiria eman zien, Mariari senibauaren aurrean Martin Aranok obligazio-agiria eman parteagatik zegozkiolako.
zien Domingo Arretxe-Etxenagusia eta San Joan Amilibia harginei. Martinek beste biei Anatxaran aldeko
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artiherri-basoetan 209 karga ikatz egingo zizkien hurren- ga, Joan Zelaia eta Joan Zuube zapataria.
go zaldun-inaute egunerako. Karga ikatza egiteagatik
27,5 marai kobratu zituen Martinek.
Jarraian San Joan Etxegarai eta senar-emazteak ados
jarri ziren Maria Etxegarairi beren aita Pedro EtxegaAipatutako ikatzak Domingo Aranburuk eta se- rai (Enbilgoa) eta Maria Joango Etxegarai guraso zemeak lagunduta edo lagundu gabe egingo zituen. nek utzitako ondasunei buruz. Seniparteagatik MariaAltzerrekan geratu zen baso zatian ere ikatza egingo ri gehiago bazegokion ere, guztira 55 dukat eta 2 ohe
zuen Martinek, Zestoako Kontzejuak ezarritako az- jasoko zituen. 25 dukat eta 2 ohe hantxe eskura eman
zizkien San Joan Etxegaraik, eta gainerako 30 dukaken epemuga baino lehen.
tengatik hemen aipatutako obligazio-agiria eman zien.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo GarraHorrenbestez Bizentek eta Mariak uko egin zieten
tza, Fernando Zubeltzu eta Anton Aizarna (ikus [XVI.
beren eskubideei, San Joan Etxegarairen alde (ikus
m. (47-XI) 3] agiria).
[XVI. m. (47-VIII) 15] agiria).

1.21. San Joan Etxegarairen eta Joan
Etxeberriaren tratu eta agiriak

- 1547-IX-9an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez San Joan Etxegaraik aha- 1547-VIII-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- lordea eman zion Grazian Etorraetxeari. San Joanek
bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Domin- auzia zuen Zestoako Maria Ipintzarekin zilarrezko
go Amilibia, eta, bestetik, arreba Katalina Amilibia katilu bati buruz, eta auzian San Joanen ordezkari
eta honen senar San Joan Etxegarai. Domingok arre- izango zen.
bari 28 dukat eman zizkion, eta senar-emazteek orLekuko Joan Ereño, Esteban Edarritzaga eta Tomas
dain-agiria eman zioten.
Olaberri izan ziren (ikus [XVI. m. (47-IX) 9] agiria).
Lehenago, Katalinari Amilibia etxean zegokion se- 1547-X-7an, Arroan, Blas Artazubiaga eskriniparteaz arbitroek epaia emana zuten, eta Domingok
beste 30 dukat ere ordaindu zizkion lehenago, Do- bauaren aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Arroako
Joan Etxeberria (Artzubiagagoikoa baserriko seme
mingo Amilibia eskribauaren aurrean.
oinordekoen izenean), eta, bestetik, Fernando ArtzuSeniparte osoa jasotzeko Katalinak beste 31 dukat, biaga (Kristobal Artzubiagaren ordezkari ere izanik).
3 ohe eta kutxa hartu behar zituen.
Joan Etxeberriak eta Fernandok desadostasunak
Ordainagirian lekuko zestoar hauek izan ziren: zituzten Artzubiaga etxeko gozamenaz eta basoan
Domingo Arrona, Grazian Etorraetxea eta Pedro Al- moztu beharreko zuhaitzei buruz. Arazoa ebatz zezaten, alde bakoitzak bere arbitro epailea izendatu zuen.
tzolarats (ikus [XVI. m. (47-VIII) 12] agiria).
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48. irudia. Aizarnako
Etxegarai baserria.

Joan Etxeberriak Arroako Joan Armendia aukeratu zenbait baldintza ezarriz. Fernandok haritz batzuk
zuen, eta Fernando Artzubiagak Arroako Joan Perez bota egin zituen eta beste batzuk botatzeko zeuden.
Areitzagakoa.
Kristobal Artzubiagaren lurretan zeuden haritzak
Bi arbitroek hirugarrena ere (Aizarnazabalgo Do- (moztutakoak eta moztu beharrekoak) Joan Etxebemingo Amilibia) izendatu zuten, lehen biak ados jar- rriarentzat izango ziren. Urtebeteko epean eramantzen ez zirenerako. Hamar eguneko epea zuten arbi- go zituen Joanek. Zurgintzarako haritz onak oinetik
troek beren epaia emateko. Betetzen ez zuen aldeak moztuko ziren, eta besteak lepatu egingo zituzten;
50 dukateko isuna ordaindu beharko zuen.
bere garai egokian lepatu ere, ihar ez zitezen. Hazteko onak ziren haritz txikiak bertan utziko ziren lepatu
Lekuko hauek izan ziren: Migel Etxeberria, Joan gabe.
Sorazu apaiza eta Joanes Leizaola? (ikus [XVI. m.
(47-X) 1] agiria).
Gainerakoan, Artzubiaga etxeko ondasunen gozamenaz bi aldeak ordura arteko baldintzetan baliatu- 1547-X-16an, Arroan, Blas Artazubiaga eskri- ko ziren. Kristobalen lurretan zeuden haritzengatik
bauarengana hauek hurbildu ziren: batetik Joan Etxe- Joanek 25 dukat ordainduko zituen 4 eguneko epean.
berria (bere izenean eta semeen izenean), eta, bestetik, Ordainduko ez balitu, haritz haiek Fernandorentzat
Fernando Artzubiaga, bere aita Kristobal Artzubiaga izango ziren, honek beste 4 eguneko epean 6 dukat
ordainduta.
ere ordezkatuz.
Agirian lekuko hauek izan ziren: Arroako Migel
Bi aldeak auzitan zebiltzan Arroako Artzubiagako
basoetako haritz eta zuhaitzei buruz; baita Artzubia- Etxeberria eta Joan Egaña, eta Aizarnazabalgo Dogako ondasunen gozamenari buruz ere. Horretarako 9 mingo Amilibia (ikus [XVI. m. (47-X) 7] agiria).
egun lehenago arbitro epaileak ere izendatu zituzten.
- 1547-X-20an, Zestoako Ibañarrietan, Blas ArtaEgun hartan, ordea, bi aldeak ados jarri ziren, eta zubiaga eskribauaren aurrean Fernando Artzubiaga
lehenagoko agiriak baliogabetuz, ituna egin zuten, eta Joan Etxeberria bildu ziren. Lau egun lehenago
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Egun hartan, berriz, Artzubiagako baso eta haritzak
Arroako Joan Zugastiri saldu zizkion. Joan Zugastik 31
dukat ordaindu zizkion Fernandori: 20 dukat dobloi eta
errealetan, eta 11 dukat zilarrezko bi katilu bahituran
emanda (hilabete barru berreskuratzekotan).
Joan Zugastik haritzak kontratuaren arabera atera
behar zituen, baina ez adierazitakoa baino gehiago.
Basoen saneamenduaz Fernando Artzuriaga arduratuko zen.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Garratza,
Domingo Arrona eta Kristobal Artzubiaga eskribaua
(ikus [XVI. m. (47-X) 11] agiria).

1.22. Nikolas Martinez Egiakoaren, Domingo
Garratzaren eta aranotarren agiriak
- 1547-I-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek elkartu ziren: batetik Beizamako elizako Gartzia Legarregi apaiza eta Joan Nuarbe fidatzailea, eta, bestetik, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jauna eta emazte Maria Beltran Iraeta andrea.
49. irudia. Iraetako ermita.

Gartzia apaizak Fortun Iraeta artzapez zenari 10
anega olo, 4 dukat eta 4 erreal zor zizkion, eta zor
hura Nikolasi eta emazteari epeka ordaintzeko obligazio-agiria eman zien. Otsailaren 10ean 10 anega
olo ordainduko zizkien, eta 1548ko Eguberrietan 4
dukat eta 4 erreal.

egindako kontratuaren arabera, Artzubiagako haritzengatik Joanek 25 dukat ordaindu behar zituen 4
eguneko epean, baina ez zituen ordaindu. Itunaren
arabera Fernando Artzubiagak 4 eguneko epean 6
dukat (1 dukat = 11 erreal izanik) errealetan eskura
Gartzia Legarregi benefiziaduak Beizamako eliordaindu zizkion Joani, eta honek ordainagiria eman
zan zituen fruituak hipotekatuta geratu ziren zorra
zion. Basoak ere Fernandorentzat geratu ziren.
ordaindu arte. Gainera, Iruñeko apezpikuaren auziteAgirian lekuko hauek izan ziren: Bilboko Joan giko Martin Berrobi, Joan Ziritza eta Migel Lasabe?
Ibarra, eta Arroako Joan Zugasti eta Joan Igartza (ikus prokuradoreei ahalordea eman zien, obligazio-agiriak
zioena bete zezaten.
[XVI. m. (47-X) 10] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Grazian Eze- 1547-X-21ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Arroako Fernando Artzubiaga eta narro, Grazian Arzallus eta Tomas Narruondo (ikus
Joan Etxeberria aurkeztu ziren. Bezperan Arroako Ar- [XVI. m. (47-I) 3] agiria).
tzubiaga etxeko basoetako haritzak Fernandorentzat
- 1547-I-3an, Zestoako, Esteban Eztiola eskrigeratu ziren, kontratuaren arabera bere epean ordainbauaren aurrean Domingo Garratza eta Aizarnazabalketa egin zuelako.
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go Joan Aizarnazabal agertu ziren. Bien arteko tratu
guztien kontuak egin zituzten, eta Joanek zor osoa
ordaindu zion Domingori. Besteak beste, Domingo
Amilibia eskribauaren aurrean lehenago egindako
obligazioa ordaindu zion, eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean egindako beste bat ere bai.

senarra aurkeztu ziren. Katalinari Arano etxeko seniparteagatik eta Esteban Akertza zenarekin izandako
auzian arbitro epaileek emandako epaiagatik 9 dukat zeuzkan kobratzeko. Diru haiek eta auzi-gastuak
kobratzeko eskubidea eta ahalordea anaia Domingo
Aranori eman zizkion.

Domingo Garratzak guztiaren ordainagiria eman
zion, lekuko hauek izanik: Grazian Arzallus, Joan
Fernandez Olazabalgoa eta Martin Enbil (ikus [XVI.
m. (47-I) 6] agiria).

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Igartza, Bizente Ezenarro eta Andres Aranburu (ikus [XVI. m.
(47-VII) 3] agiria).

1.23. Maria Perez Altzolaraskoaren,
- 1547-I-23an, Aizarnan, Blas Artazubiaga eskri- zuubetarren eta legardatarren agiriak

bauaren aurrean, Grazia Arano agertu zen. Hark zioenez, Azpeitiko Maria Perez Urbietakoak 17 erreal eta - 1547-I-5ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauatxanpon bateko zorra egin zion Graziari, harizko zen- ren eta Domingo Arrona alkateordearen aurrean,
bait ehun hartu zizkiolako.
hauek elkartu ziren: Kristobal Artzubiaga eskribaua
eta arreba Madalena Artzubiaga.
Graziaren izenean zorra kobra zezaten, ahalordea
eman zien honako hauei: Martin Arano anaiari eta
Kristobal eta Madalena Maria Perez AltzolarasGipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Beltran koaren seme-alaba ziren, eta ama hiru hilabete inguru
Arizmendi, Joan Perez Zabalegikoa? eta Andres Mar- lehenago hil zitzaien. Hark utzitako ondasunen intinez Aroztegikoa prokuradoreei.
bentarioa egin zuten, alkateordearen aurrean zin egin
ondoren.
Lekukoetako bi zestoar hauek izan ziren: Frantzisko Artiga eta Martin Azkue (ikus [XVI. m. (47-I) 29]
Maria Perezek utzitako ondasunak hauek ziren: ezagiria).
tainuzko 11 plater (handi eta txiki); letoizko argimutila;
6 zur-taiel; 3 burruntzi eta 2 koilara; 2 kaxa eta 3 kutxa
- 1547-V-14an, Zestoako errebalean, Blas Artazu- (erabilitakoak); zurezko 3 aulki; sukaldeko laratzak; 2
biaga eskribauaren aurrean Pedro Etxeberria (Arza- upel txiki eta bat handiagoa sagardoarentzat; ohe oso
lluskoa) agertu zen. Ahalordea eman zien Zestoako bat; misizare bat (Maria Zuubek bahituta zeukana);
Domingo Arronari, Pedro Egañari, Martin Arzallusi ohe-burkoa (Maria Ortiz Iraetakoak bahituta zeukana);
eta Grazian Etorraetxeari. Pedro Etxeberriak auziak Flandesko harizko mahai-zapi handiak (Kristobalen
zituen Blas Amilibiarekin, eta ahalordea zutenek or- emazte Graziana Zabalak zeuzkanak), etab.
dezkatuko zuten.
Inbentario hartan ez zeuden ondasunak geroago
Lekuko Zestoako Martin Zuube eta Domingo Ami- azaltzen baziren, zerrendan sartuko zituzten. Gainera,
libia harginak, eta Elgoibarko Martin Andikano izan Maria Perezek zor batzuk ere utzi zituen, eta ondasun
ziren. Martin Andikano Zestoako Joan Fernandez haietatik ordaindu behar zituzten. Alkateordeak bere
Arreitzakoa hauspogilearen morroia zen (ikus [XVI. aginpidea erabiliz onartu egin zuen inbentarioa.
m. (47-IV) 11] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Etxau- 1547-VII-2an, Aizarnan, Blas Artazubiaga es- zelin eta Tomas Olaberria (ikus [XVI. m. (47-I) 9]
kribauaren aurrean Katalina Arano eta Joan Ezenarro agiria).
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nio Marulanda eta Azpeitiko Joan Ugarte (ikus [XVI.
m. (47-I) 36] agiria).
- 1547-X-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Zuube aurkeztu
zen. Ahalordea eman zion anaia Joan Zuuberi eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Andres
Martinez Aroztegikoari, Fernan Perez Zabalegikoari,
Joan Herediari eta Beltran Arizmendiri.
Domingo Zuubek auzia zuen Azkoitiko Maria Migel Olarrainekin, eta ahalordea zutenek ordezkatuko
zuten. Lekuko hauek izan ziren: Zestoako Domingo
Arrona eta Domingo Urbieta apaiza, eta Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia (ikus [XVI. m. (47-X)
14] agiria).
- 1547-X-27an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Aizarnako Joan Legarda, Zumaiako Maria Ibañez Arteagakoa? (San Joan Elkanoren
emaztea) eta Zumaiako Maria Akertza bildu ziren.
Joan Legarda Sevillan zebilenean, San Joanek
urrezko 10 koroa eman zizkion Maria Ibañez emazteari entregatzeko. Halaxe egin zuen Joan Legardak
egun hartan Zestoan, eta Maria Ibañezek ordainagiria
eman zion.

50. irudia. Azpeitiko Kontzeju-etxea.

- 1547-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren bidez Martin Zuubek ahalordea eman zion GraZumaiako Maria Akertzak, bestalde, 7 dukateko
zian Etorraetxeari. Martinek auzia zuen Azpeitiko
Pedro Loiolarekin, eta Grazianek ordezkatuko zuen. zorragatik ondasunak exekutatu zizkion San Joani.
Horregatik Maria Ibañezen 10 koroa haietako 6 Maria
Agirian lekuko hauek izan ziren: Domingo Goibu- Akertzak jaso zituen, eta beste 4ak Maria Ibañezek gorru, Grazian Arzallus eta Martin Arzallus (ikus [XVI. de zituen. Ondasun-exekuzioan egindako 6 errealeko
auzi-gastuak erdi bana ordainduko zituzten bi aldeek.
m. (47-I) 32] agiria).
- 1547-I-31n, Azpeitian, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Domingo Legarda eta Domingo Larra, eta Azpeitiko Katalina Arrieta azaldu ziren. Zestoarrek Katalinari maileguz 6 anega artatxiki
hartu zizkioten Gaztelako 27 errealean. Zorra hurrengo
abuztuko Andre Mariaren egunean ordainduko zioten.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Zestoako Blas Amilibia eta Domingo Arrona, Oñatiko Anto-

Maria Akertzak jasotako 6 koroen ordainagiria
eman zion San Joan Elkanori. Esan beharra dago
lehenago San Joanek eta Maria Akertzak, elikatzeko
egindako kontratuaren arabera, Mariak 24 dukat jaso
behar zituela guztira.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Akoa, Grazian Ezenarro eta Joan Legarda (ikus [XVI. m. (47-X)
16] agiria).
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1.24. Joan Errementari, Joan Ereño, Paskual arrotza kobratzeko eskubideak enkantean saldu nahi
zituzten.
Olano eta Martin Esteban Makatzagaren
agiriak
Pregoiak egin eta kandela piztuta Domingo Altzo- 1547-I-13an, Aizarnazabalen, Esteban Eztiola es- lak 41 dukat eskaini zituen, Martin Ollokik 44 dukat
kribauaren aurrean Arroako Erkisketako Pedro Elo- eta Paskual Olanok 46 dukat. Beraz, eskubideak Pasrriaga eta Joan Errementari elkartu ziren. Burdino- kuali eman zizkioten. Honek 44 dukatak hiru epetan
lako Joan Errementari ijezle edo tiratzaileari Pedrok ordainduko zituen: herena 4 hilabete barru, bigarren
lehenago zorra egin zion, eta egun hartan zati bat (8,5 herena handik 4 hilabetera eta azken herena beste 4
dukatekoa) ordaindu zion. Joanek emandako ordaina- hilabetera.
girian, lekuko hauek izan ziren: Migel Agirre apaiza,
Paskual Olanok fidatzailetzat Domingo Olano
Aizarnazabalgo Joan Esnal eta Zestoako Domingo
Amilibia eskribaua (ikus [XVI. m. (47-I) 14] agiria). aurkeztu zuen, eta alkateordeak ahalordea eman zion
Paskuali herrian arrotz ziren pertsonei herrian saltzen
- 1547-I-15ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- zituzten salgaiengatik ehuneko bat kobratzeko. Lege
bauaren bidez Joan Ereñok ahalordea eman zion Joan eta koadernoetako arauen arabera ordainaraziko zien
Zuube zapatariari. Joan Zuubek ahalmena zuen Joan Paskualek alkabala arrotza ordaindu nahi ez zutenei.
Ereñori egindako edozein zor kobratzeko eta zorduLekuko Martin Etxabe apaiza, Pedro Arriola eta
nak auzitara eramateko.
Joan Martingo Itziar izan ziren. Paskualek konpromisoa
Lekuko honako hauek izan ziren: Pedro Egaña, To- hartu zuen Domingo fidantza hartatik onik ateratzeko.
mas Olaberria eta Asentzio Gorriaran (ikus [XVI. m.
Bi egun geroago, Paskual Olanok herriko plazan
(47-I) 16] agiria).
pregoia joarazi zuen, alkabala arrotza kobratzeko es- 1547-I-20an, Deban, Sebastian Arriola eskri- kubidea zuela eta, horretarako bere etxea izendatuz.
bauaren aurrean hauek elkartu ziren: San Joan ArrioLekuko hauek izan ziren: Pablo Artzuriaga bikala alkateordea, Bizente Arriola eta Migel Zabala fielak, eta beste zenbait herritar. Urte hartako alkabala rioa eta Domingo Ortiz Lasaldekoa eskribaua.

51. irudia. Aizarnako
Egaña baserria.
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- 1547-X-14an, Donostiako Pasaian (oraingo Pasai San Pedron edo Trintxerpen), Debako Domingo
Olano eskribauaren aurrean Paskual Olano debarra
aurkeztu zen.

ko Lope Irure Leitzamendikoa agertu ziren. Martinek
Loperi lehenago egindako 15 kintaleko zorra ordaindu egin zion, eta Lopek ordainagiria eman zion.

Lekuko hauek izan ziren: Arroako Martin Azkaeta,
Ahalordea eman zien Debako Migel Igartzari eta Joan Zugasti, Lope Irure (Arroakoa) eta Debako JoaGipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Joan nes Sorazu (ikus [XVI. m. (47-II) 13] agiria).
Herediari, Beltran Arizmendiri, Jeronimo Atxagari
eta Andres Fernandez Aroztegikoari. Hauek ordezka- 1547-II-20an, Zestoan, Esteban Eztiola eskrituko zuten Paskual bere auzietan.
bauaren aurrean hauek agertu ziren: batetik, Lasturko
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa jaunaren Olano baserriLekuko hauek izan ziren: Bartolome Otatza, San ko Domingo maizterra, eta, bestetik, Katalina Arretxe
Joan Olano eta Donostiako Pasaiako Joanes Noblezia (senar Pedro Agirreren ordezkari ere izanik). Domin(ikus [XVI. m. (47-I) 24] agiria).
gok Katalinari lehendik zor zizkion 4,5 dukat eman
zizkion, eta Katalinak ordainagiria eman zion.
- 1547-I-23an, Aizarnan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Martin Esteban Makatzaga agertu
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Baltzola,
zen. Martin Esteban, hain zuzen Milia Ezenarroren Domingo Baltzola eta Martin Otxoa Ermukoa (ikus
alarguna izanik, bere seme-alaben tutore eta adminis- [XVI. m. (47-II) 16] agiria).
tratzaile gisa zegoen.
- 1547-III-2an, Zestoan, Esteban Eztiola eskriMilia Ezenarro zena Grazia Ezenarro amaginarreba- bauaren bidez Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak
ren alaba izan zen, eta Graziak, hain zuzen, Ezenarroaz- ahalordea eman zien Gipuzkoako korrejimenduko
pikoa etxean zegokion senipartea kobratu nahi omen zien prokuradore hauei: Pedro Salzedori, Jeronimo AtxaMaria Ezenarrori eta Domingo Ezenarro semeari.
gari, Joan Herediari, Beltran Arizmendiri, Pedro Zabalari eta Andres Martinez Aroztegikoari.
Hala ere, Grazia Ezenarrok bere seniparteari uko
egina zion Martin Ezenarro anaiaren alde; izan ere,
Pedro harakinak auziak zituen Zestoako Domingo
seniparte hura Milia Ezenarro alabak bizi zela, ama- Amilibia eskribauarekin eta beste zenbaitekin, eta orren oinordeko gisa, ia osorik kobratu zuen.
dura arte ahalordea zutenek egina onartuz, aipatutako
prokuradoreek ordezkatuko zuten bere auzietan.
Gainera Martin Estebani senipartearen azken zatia ordaindu zion Martin Ezenarrok, eta guztiaren
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Fernando Olaordain-agiria jasoa zuen.
zabal, San Joan Elgoibar eta Domingo Aisoro (ikus
[XVI. m. (47-III) 1] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo,
Joan Urbieta eta Klemente Aisoro (ikus [XVI. m. (47- 1547-III-13an, Zestoan, Blas Artazubiaga esI) 26] agiria).
kribauaren aurrean, Pedro Egañagoikoa azaldu zen.
Egun hartan Pedrok Katalina Akertzari 20 kintal
burdinako obligazio-agiria eman zion, eta fidatzaile
1.25. Lope Irure, Katalina Arretxe, Pedro
Eskoriatza-Agirre eta Pedro Egañaren agiriak hauek aurkeztu zituen: San Joan Egañazpi anaia eta
Domingo Egaña semea. Pedrok konpromisoa hartu
- 1547-II-14an, Zarautzen, Blas Artazubiaga eskri- zuen fidatzaileak obligazio hartatik onik eta kalterik
bauaren aurrean Arroako Martin Kortazar eta Zarauz- gabe ateratzeko.
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Lekuko hauek izan ziren: Domingo Garratza, Martin Artzubiaga, Martin Nuarbe eta Joan Iturralde (ikus
[XVI. m. (47-III) 6] agiria).

Migel Zubeltzuk konpromisoa hartu zuen Grazian
Etorraetxea fidatzailea fidantza hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko (ikus [XVI. m. (47-II) 21] agiria).

- 1547-X-23an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Egaña eta Joan Ibañez Zubiaurrekoa agertu ziren. Pedrok 19 dukat ordaindu zizkion
Joan Ibañezi erositako idi pareagatik, eta honek hari
ordainagiria eman zion.

- 1547-III-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Maria Sastarrainek ahalordea eman
zien Domingo Arronari eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore hauei: Andres Martinez Aroztegikoari, Fernan Perez Zabalegikoari, Beltran Arizmendiri, Joan Herediari, Jeronimo Atxagari eta Joan MarLekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Aizarna, tinez Untzetakoari.
Asentzio Edarritzaga eta Domingo Aizpuru (ikus
[XVI. m. (47-X) 13] agiria).
Bi egun lehenago Maria Sastarraini, Etorrasaroen
mendian zihoala, bidera Joan Ameznabarrek irten zion.
Makila handiaz kolpatu, zauritu eta aiztoa kenduta la1.26. Joan Lopez Sasiolakoaren, Maria
Sastarrainen, Katalina Olidenen eta Domingo purtu egin zion zeramana. Maria akituta zegoen eta
Joan Ameznabarrek Maria hiltzeko asmoa omen zuen.
Aranbururen agiriak
- 1547-I-27an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren
aurrean hauek azaldu ziren: batetik, Zumaiako Joan
Lopez Sasiolakoa, eta, bestetik, Migel Zubeltzu eta
Grazian Etorraetxea fidatzailea. Migelek Joan Lopezi
mandar beltza erosi zion, bere akats guztiekin, 13,5 dukatean, eta 12,5 dukat geratu zitzaizkion ordaintzeko.
Migelek Joan Lopezi obligazio-agiria eman zion, zorra
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lekuko Fernando Olazabal,
Pedro Agirre eta Grazian Arzallus izan ziren.

Maria gaixo eta ohean zegoelako, salaketak eta auziak jar zitzaten ahalordea eman zien aipatu ditugun
ahalordedunei, korrejidorearen edo zegokien epaileei
salaketak eta auziak jar ziezazkieten.
Lekuko Anton Baltzola, Martin Arrona eta Martin
Andikano izan ziren (ikus [XVI. m. (47-III) 21] agiria).
- 1547-IV-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Martin

52. irudia.
Edarritzagagoena
baserria.
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Lizasoren emazte Katalina Oliden arroarra, eta, bes- nako Potzuetako Domingo Aranburu, eta, bestetik,
tetik, ahizpa Lopeitza Oliden eta honen senar Joan Itziarko Santuru Erreten. Domingok Erleteko andre
Akertza (Olidengoa).
zaharrari idi parea erosi zion 12 dukatean, eta haietako azken bi dukatak Santururi ordaintzeko agindua
Katalina Olidenek onetsi eta berretsi egin zuen zeukan. Beraz, Domingok ordainagiria eman zion
Oliden etxean seniparteagatik zegokiona kobratuta Santururi, hurrengo abuztuaren amaieran 2 dukat oreskubide guztiak ahizpa Lopeitzari emanez egindako daintzeko konpromisoa hartuz.
agiria. 15 kintal burdina emango zizkioten guztira.
Lekuko honako hauek izan ziren: Aiako Domingo
Egun hartan 3 dukat ordaindu zizkioten, eta Katali- Aranguren hargina, Arroako Domingo Arretxe-Etxenak Maria Loietari zor zion dukata ere Joan Akertzak nagusia eta Zestoako Frantzisko Artiga (ikus [XVI.
ordainduko zuen. Katalinak guztiaren ordainagiria m. (47-IV) 10] agiria).
eman zion Joan Akertzari.

1.27. Joan Ibañetaren, Martin Perez
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Klemente Aisoro Artzubiagakoaren eta Maria Fernandez
apaiza, Joan Artiga eta Kristobal Erretzabal.
Aizarnazabalgoaren agiriak
Jarraian, leku berean eta lekuko berak hantxe izanik, Debako parteko Maria Loieta alargunak (Kristobal Etxezarreta senar zenarekin izandako seme-alaben tutore izanik), honako hau zioen: alegia, arbitroen epaiaren arabera Joan Etxezarretak ordaindu
beharreko 41 dukateko zorretik 29 artean ez zizkiela
ordaindu.

- 1547-IV-23an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Getariako Joan Ibañeta eta Zestoako
Domenja Aizarna alarguna elkartu ziren. Joanek Domenjari obligazio-agiria eman zion, 19 dukat epeka
ordaintzeko konpromisoa hartuz.

Joanek eta bere amak zor hura ogi errea hartuta
egin zioten Domenjari, eta hiru epetan ordainduko
Egun hartan, ordea, Katalina Olidenek 22 dukat zuen Joanek: 6 dukat hurrengo iraileko San Migel
eman zizkion Mariari, eta beste 7 dukat ordaintzeko egunean, beste 6 dukat handik urtebetera eta azken 4
obligazio-agiria ere eman zion. Beraz, Maria Loietak dukatak 1549ko ekaineko San Joan egunean.
Katalinari 29 dukaten ordainagiria eman zion, zorra
Aizarnazabalgo Joan Etxezarretari eta Martin EtxezaLehenbizi Joan Ibañetak 19 dukateko zorra egin
rretari kobra ziezaien.
zion Domenjari Getariako Domingo Otxoa Portukoa
eskribauaren aurrean, baina 3 dukat ordaindu zizkiolaOndoren Katalina Olidenek, senarraren baimenaz, ko, 16 dukateko zorra (aipatu duguna) geratu zitzaion.
obligazio-agiria eman zion Maria Loietari, hilabete
barru 7 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. KaLekuko zestoar hauek izan ziren: Nikolas Agirre (Getalinak zin egin zuen obligazio-agiriak zioena bete tariako apaiza), Grazian Arzallus zestoarra eta Domingo
egingo zuela.
Aisoro zestoarra (ikus [XVI. m. (47-IV) 22] agiria).
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Arretxe apaiz
- 1547-V-3an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaualizentziatua, Joan Zubiaurre, Martin Gabiria eta Joan ren aurrean Maria Martinez Baltzolakoa agertu zen.
Martinez Akoakoa (ikus [XVI. m. (47-IV) 1] agiria).
Bere seme Martin Perez Artzubiagakoaren ahalordea
zuen, eta hain zuzen Iruñeko apezpikutegiko prokura- 1547-IV-13an, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- dore hauei eman zien ahalordea: Joan Ziritzari, Marbauaren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Aizar- tin Berrobiri, Migel Lakaberi eta Martin Eugiri.
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53. irudia.
Aizarnazabalgo
udaletxea.

Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza, ko zenbait pertsona onek eskatuta, barkamena eman
Joanes Olazabal eta Esteban Edarritzaga alkatea (ikus zien Grazian Etorraetxeari, senideei eta Ana zauritzen
[XVI. m. (47-V) 2] agiria).
parte hartu zutenei. Eskea egin zien errege-erreginei
eta gainerako epaileei Grazian eta lagunak aske eta
- 1547-V-6an, Aizarnazabalen, Blas Artazubiaga es- errugabetzat utz zitzaten.
kribauaren aurrean Aizarnazabalgo Domingo Esnal eta
Zestoako Maria Fernandez Arreitzakoa alarguna elkartu
Ana Arronak, edo bere senideek, auzitara jotzen
ziren. Domingok Maria Fernandezi bi zekor erosi zizkion, bazuten, 10.000 maraiko isuna ordaindu beharko zueta 6 dukat ordainduko zizkion hurrengo Eguberrietan.
ten aldiko.
Obligazio-agirian lekuko hauek izan ziren: Joan
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joanes Garratza
Martinez Etxabekoa, Migel Agirre bikarioa eta Joan apaiza, eta Jakobo Ipintza eta Kristobal Artzubiaga
Atristain (ikus [XVI. m. (47-V) 3] agiria).
eskribauak (ikus [XVI. m. (47-V) 10] agiria).

1.28. Grazian Etorraetxearen, Pedro
Etxeberriaren, Martin Zubiaurreren eta
Joanes Potzuetaren agiriak
- 1547-V-13an, Zestoako errebalean, Esteban Eztiola
eskribauaren aurrean Ana Arronak (Domingo Arrona
zenaren alabak) aitorpena egin zuen. Grazian Etorraetxeak ukabilkadak eta ostikadak jo omen zizkion,
biek elkarrekin haserre hitz egin ondoren. Ana Arrona
hiltzeko arriskuan zegoen.
Zestoako alkateak bere ikerketa egina zuen, baina
Anak zioenez, Ana bera zen erruduna. Beraz, Zestoa-

- 1547-V-14an, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Pedro Etxeberria (Arzalluskoa) agertu zen. Ahalordea eman zien Zestoako
Domingo Arronari, Pedro Egañari, Martin Arzallusi
eta Grazian Etorraetxeari. Pedro Etxeberriak auziak
zituen Blas Amilibiarekin, eta ahalordea zutenek ordezkatuko zuten.
Lekuko Zestoako Martin Zuube eta Domingo Amilibia harginak, eta Elgoibarko Martin Andikano izan
ziren. Martin Andikano Zestoako Joan Fernandez
Arreitzakoa hauspogilearen morroia zen (ikus [XVI.
m. (47-V) 11] agiria).
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54. irudia. Aizarnako
Aizpuru baserria.

- 1547-V-15ean, Zestoako errebalean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Azkoitiko Maria Perez
Epeldekoa eta Zestoako Martin Zubiaurre, Akoabarrenekoa, azaldu ziren. Maria Perezek zioenez, 25
urteko neska ezkongabea izanik, Martinekin oheratu,
birjina izateari utzi eta haurdun zegoen.
Dena den, Martinek eta Domenja Akoabarrena
amak Maria Perezi legeak agintzen zuena ordaindu
zioten, eta azkoitiarrak ordainagiria eman zien.

beharreko hamarrenen erdia enkantean erabakitakoan
zehaztuko zen. Hala ere, Domingok Joanesi 5 dukat
aurreratu zizkion (errealetan ordainduta) egun hartan.
Joanes Potzuetak ahalordea eman zien Iruñeko apezpikuari eta bikario nagusiei kontratu hura betearaz ziezaioten. Joanes arduratuko zen fruituen saneamenduaz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzolarats, Joanes Ibañeta apaiza eta Domingo Aranguren.

Maria Perezek zin egin zuen ez ziela beste ezer
Jarraian, eskribau eta lekuko berak hantxe izanik,
eskatuko, eta ordainagiriak zioena betetzen ez zuen Joanes Potzuetak 5 dukat eman zizkion Domingo Aizbakoitzean 20.000 maraiko isuna ordainduko zion pururi. Joanesek lehenago Domingo Aizpururi 8 kintal
errege-altxortegiari.
burdinako zorra egin zion, eta zati bat zen (5 dukatekoa)
egun hartan ordaindutakoa. Gainerakoa zintzilik eta orAgirian lekuko hauek izan ziren: Errezilgo Joan daintzeko geratu zen (ikus [XVI. m. (47-V) 15] agiria).
Artzanegi eta Zestoako Joan Arbestain eta Martin
Aizpuru (ikus [XVI. m. (47-V) 14] agiria).
1.29. Domingo Ezenarroren, Ana

Amilibiaren, Lope Zelaiaren eta Joan
- 1547-V-17an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribaua- Martinez Lasaokoaren agiriak

ren aurrean hauek aurkeztu ziren: batetik, Zestoa eta
Aizarnako apaiz benefiziadu zen Joanes Potzueta, eta,
bestetik, Domingo Ezenarro mazolaria (Intzinakoa).
Domingok Joanesi errentan apaizak bere ofizioagatik zituen fruituak (opalkuntzak izan ezik) hartu zizkion. Prezioa Alonso Idiakaitz komendadoreari eman

- 1547-V-31n, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Ezenarro (Legoiagakoa) eta
San Joan Amilibia elkartu ziren. San Joanek lehenago
Domingori idi parea 14 dukatean erosi zion, eta zorra
ordaindu zuelako, ordainagiria eman zion Domingok.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Pedro Altzola- 1547-VI-30ean, Zestoan, Blas Artazubiaga esrats, Grazian Arzallus eta Pedro Iribarrena (ikus [XVI. kribauaren aurrean Azpeitiko Joan Martinez Lasaom. (47-V) 22] agiria).
koa azaldu zen. Lehenago Joan Martinezi Arroako
Joan Zubeltzu “Ezkerra” goitizenekoak zorra egin
- 1547-V-31n, Zestoan, Artiga etxeko bidean, ha- zion. Ordaintzen ez zuelako, Joan Martinezek onrrizko Gurutzearen ondoan, Esteban Eztiola eskribaua- dasunak exekutatu egin zizkion. Gero ordea, Joan
ren aurrean hauek agertu ziren: Ana Amilibia (Joan Egañak, Frantzisko Zarate merioordearen eskutik,
Amilibia hargin-maisu zenaren eta Domenja Zuube- 3,5 dukat eta 29 maraiko zorra Joan Martinezi orren alaba), Martin Aizpuru senarra, San Joan Amilibia daindu egin zion.
(Anaren anaia) eta Katalina Azkue? (Martinen ama).
Ondorioz, eta Joan Egaña hila zelako, Joan MartiEgun hartan Ana Amilibiak eta Martin Aizpuruk nez Lasaokoak ahalordea eta ordainagiria Madalena
ezkontza-kontratua egin zuten. Agiriak 1546-V-31ko Sorazabali (Joan Egañaren alargun eta oinordekoari)
data duelako, guk horren berri XII. liburuan eman eman zizkion. Horrela zorra Joan Zubeltzuri kobratu
dugu (ikus XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546) li- ahal izango zion.
buruko [XVI. m. (46-V) 58] agiria).
Lekuko honako hauek izan ziren: Arroako DoAna eta Martin ezkonberriak ziren, eta onetsi egin mingo Arretxe-Etxenagusia eta Zestoako Domingo
zuten ezkontza-kontratua. Gainera, seniparteagatik Otaegi eta Martin Nuarbe (ikus [XVI. m. (47-VI) 8]
zegozkion eskubide guztiak Ana Amilibiak anaia San agiria).
Joan Amilibiari eman zizkion. Anak 40 dukat, 2 ohe,
kutxa eta arropak jasoko zituen, ezkontza-kontratua- 1.30. Pedro Ausoroetxearen, Blas
ren arabera.
Artazubiagaren eta Maria Martinez

Baltzolakoaren agiriak

Anak urrezko 100 dukateko isuna ordaindu beharko zuen agindutakoa betetzen ez bazuen. Horrez gain, - 1547-VII-10ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskriAna eta Martin ezkonberriek zin egin zuten agiriaren bauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Pedro
aurka ez zutela ezer argudiatuko.
Ausoroetxea, eta, bestetik, Joan Kortazar eta Joango
Narruondo ikazkin zestoarrak.
Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro
Altzolaras, Joan Zuube hargina eta Aizarnazabalgo
Pedro Ausoroetxeak Zarautz etxearen jabeari baDomingo Amilibia (ikus [XVI. m. (47-V) 23] agiria). soak erosi zizkion Aiako Altzolako Zozaberro, Azkarate, Izurola eta inguruetan. Han Joan eta Joango
- 1547-VI-5ean, Zestoan, Esteban Eztiola eskri- ikazkinek Pedrori ikatza egingo zioten, karga bakoibauaren aurrean Katalina Askatsua (Martin Lopez Ze- tzagatik 3,5 txanpon kobratuta.
laikoaren alarguna) eta Lope Zelaia koinatua (zurgin-maisua) aurkeztu ziren. Katalinak lehenago idi parea
Hurrengo iraileko San Migel egunerako 300 karga
saldu zion Lope Zelaiari, eta honek prezioaren azken ikatz egingo zizkioten, eta handik aurrera urtero 1.000
7 dukatak ordaindu zizkion. Ondorioz, Katalinak or- karga ikatz prezio berean, ikatza egiteko egurra amaidainagiria eman zion Lope koinatuari.
tu arte (guztira 2.000 karga ikatz inguru egin arte).
Pedro Ausoroetxeak bi ikazkinei 21 dukat aurreratu
Lekuko Grazian Ezenarro, Frantzisko Artiga eta zizkien, eta gainerakoa ikatza egin ahala ordainduko
San Joan Amilibia izan ziren (ikus [XVI. m. (47-VI) zien. Ikazkinek lan guztia amaitu arte ez zuten etenik
2] agiria).
egingo.
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Lekuko zestoar hauek izan ziren: Domingo Aisoro,
Pedro Arretxe apaiz lizentziatua eta Joaniko Gorosarri (ikus [XVI. m. (47-VII) 8] agiria).

1.31. Joan Armendiaren, Maria Anton
Indoren, Esteban Erkiziaren eta San Joan
Etorraren agiriak

- 1547-VII-12an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: batetik, Pedro Ausoroetxea, eta, bestetik, Joan Kortazar. Joanek Blas Artazubiagari 11 dukat zor zizkion, eta zor hura Pedrok ordaindu
zion Blasi. Ondorioz, Joan Kortazarrek obligazio-agiria
eman zion Pedro Ausoroetxeari, hurrengo Eguberrietan
11 dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz.

- 1547-VIII-3an, Aizarnazabalgo elizaren ondoan,
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean hauek
agertu ziren: batetik, Arroako Joan Armendia (Bekolako olagizona), eta, bestetik, Zestoako Joango Narruondo. Joangok onartu egin zuen Joan olagizonak
Bekolako burdinola hornitzeko Aizarnazabalgo Errezustako basoetan ikatza egin zezan dirua eman ziola.

Lekuko honako zestoar hauek izan ziren: Pedro
Joan Armendiak, batetik 8 dukat eta 8 erreal eman
Arretxe lizentziatua, Domingo Aisoro eta Joaniko zizkion, eta, bestetik, urrezko koroa bat, Martin MaGorosarri (ikus [XVI. m. (47-VII) 10] agiria).
kus-en? eskutik. Gainera Joan Armendiak Aizarnazabalgo Joan Atristain gazteari eta Anton Indori 4 dukat
- 1547-VII-18an, Zestoako errebalean, Esteban eman zizkien 200 karga ikatz egin zitzaten (karga 21
Eztiola eskribauaren aurrean Martin Azkue eta Blas maraian), Joangok bere epean lana egin ez zuelako.
Artazubiaga eskribaua agertu ziren. Joan Otxoa Gorosarrikoaren oinordekoaren tutoreek onartuta, Beltran
Joango Narruondok basoan egurra moztu eta bere
Mendia eskribauaren aurrean arbitroek emandako garaian ikatza egin ez zuelako, Joan Armendiak auziepaiaren arabera, Blas Artazubiagak zituen Gorosa- tara eraman eta korrejidoreak preso eduki zuen. Gero,
rriaundiko errentak kobratzeko eskubideak. Blasek ordea, kontratua egin zuten, eta Joangok hilabetean
eman zizkion Martin Azkue maizterrari baserrian falta ziren ikatz guztiak egingo zituen, baina Joan Arhazteko ganaduak.
mendiak auzi-gastuak eta kalteak ordainarazi egingo
zizkion hurrengo Eguberrietan.
Martin Azkuek errentaren zati bat (40 dukatekoa)
ordaindu zion, eta beste 16 dukat eta 13 txanpon Blasi
Lekuko honako hauek izan ziren: Zestoako Marordaintzekotan geratu zen.
tin Artzuriaga merioordea eta Martin Ondalde zaharra, eta Aizarnazabalgo Migel Agirre erretorea (ikus
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Gorosa- [XVI. m. (47-VIII) 1] agiria).
rri, San Joan Egaña eta Joan Azkue (ikus [XVI. m.
(47-VII) 20] agiria).
- 1547-VIII-24an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean hauek elkartu ziren: Maria Anton
- 1547-VII-29an, Zestoan, Blas Artazubiaga es- Indo eta Azpeitiko Migel Etxaniz (harrizko zoladurak
kribauaren aurrean Azkoitiko Pedro Andonaegi eta ipintzen zituena). Maria Antonek Joan Martinez OloZestoako Maria Martinez Baltzolakoa aurkeztu ziren. tzagakoa kontulariak emanda zilarrezko katilu landua
Pedrok Mariari obligazio-agiria eman zion, 3 dukat eman zion Migeli. Beren arteko harreman eta tratuen
eta txanpon bateko zorra abuztuaren amaierarako or- kontuak egin zituzten, eta elkarri ordainagiria eman
zioten.
daintzeko konpromisoa hartuz.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joango Ezenarro,
Lekuko Zestoako Domingo Arrona eta Joan Fernandez Arreitzakoa, eta Azpeitiko Pedro Otxoa On- Domingo Etxauzelin eta Pedro Olaskoaga (ikus [XVI.
darkoa izan ziren (ikus [XVI. m. (47-VII) 27] agiria). m. (47-VIII) 13] agiria).
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55. irudia. Ausoroetxea
baserria.

- 1547-VIII-25ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Esteban Erkizia azpeitiarra aurkeztu zen. Ahalordea eman zien Zarauzko Domingo
Urrutiari eta Gipuzkoako korrejimenduko Andres
Martinez Aroztegikoari, Beltran Arizmendiri eta beste
hiru prokuradoreri. Azpeitiko Nikolas Saustin Elolak
eskatuta, Esteban Erkiziari ondasun-exekuzioa egingo zioten, eta ahalordea zutenek aurka egingo zuten,
Estebanen izenean.
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Joan Martinez
Akoakoa, Anton Indo eta Kristobal Artzubiaga eskribaua (ikus [XVI. m. (47-VIII) 16] agiria).
- 1547-IX-1ean, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Martin Zarautzek eta seme Grazian Arzallusek
ordainagiria eman zioten San Joan Etorrari. San Joanen
ama Margarita Lizarrarats zenak zorrak egin zizkion
Martinen emazte eta Grazianen ama Maria Joanes Artazubiagakoa zenari. San Joanek, ordea, 467 marai ordaindu zizkien Martin senarrari eta Grazian semeari. Grazian
Arzallusek, 25 urte bete gabea zelako, zin egin zuen ordainagiriak zioena bete egingo zuela.

1.32. Joan Bengoetxearen, Iñigo Goiatzen,
Pedro Akoaren eta abarren agiriak
- 1547-IX-4an, Arroan, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Grazia Urozperoetak ordainagiria eman
zion Joan Bengoetxea zestoarrari. Lehenago Joan
Bengoetxeak eta honen anaia Domingo Goiburuk
Tristan Segurola eskribauaren aurrean 5,5 dukateko
zorra egin zioten Graziari, eta egun hartan beren arteko tratu guztien kontuak garbitu zituzten.
Lekukoetako bi zestoar hauek izan ziren: Joan Urbieta eta Pedro Akoa (ikus [XVI. m. (47-IX) 5] agiria).
- 1547-X-10ean, Zestoako Bengoetxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Bengoetxea eta
emazte Ana Artazubiaga (Sebastian Artazubiaga zenaren alaba) elkartu ziren. Senar-emazteek ahalordea
eman zieten Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Fernandez Laspiurkoa, Fernan Perez Zabalegikoa, Joan
Heredia eta Beltran Arizmendi prokuradoreei.

Hernani eta Donostiako auzotar Joan Perez Berastegikoari, 45 dukateko zorragatik eta Joanes UrLekukoetako bi zestoar hauek izan ziren: Joan Gan- bieta kapitainaren eskariz, ondasunak exekutatu egin
bara eta Kristobal Indo (ikus [XVI. m. (47-IX) 1] agiria). zizkioten.
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56. irudia. Bengoetxea
baserria.

Hala ere, lehenago, Sebastian Artazubiaga zenak
- 1547-IX-21ean, Zumaian, Joan Arbestain esondasun haiek exekutatu eta bereganatu egin zituen, kribauaren aurrean Ana Martinez Narruondokoa eta
Joan Perezen aita Martin Arano Berastegikoa 36 kin- Joan Atristain (Aizarnazabalgo Atristain baserriaren
tal burdinako zorragatik auzitara eramanda.
jabea) agertu ziren. Lehenago Joanek Anari zilarrezko
txarroa (Oikiako Mantzizidor etxekoa) hartu zion, eta
Beraz, ondasun haiek Sebastianen oinordekoenak zi- egun hartan itzuli ziolako, Anak ordainagiria eman
zion.
ren, eta ahalordea zutenek jabeak ordezkatuko zituzten.
Lekukoetako bi Frantzisko Arlaureta eta Martin
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Martin Indo, Domingo Aisoro eta Joan Martinez Bengoetxekoa. Hemen Arantza izan ziren.
aipatzen den Joanes Urbieta kapitaina, 1525ean Paviako batailan Frantziako Frantzisko I.a erregea atxilotu
Jarraian, Joan Arbestain eskribauaren bidez, Maria
zuena delakoan gaude (ikus [XVI. m. (47-X) 4] agiria). Domingez Dornutegikoak ahalordea eman zion korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoa prokura- 1547-IX-6an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskri- doreari. Debako Maria Martin Zabalarekin, eta beste
bauaren aurrean hauek bildu ziren: batetik Maria zenbaitekin, zituen auzietan ordezkatuko zuen.
Otxoa Akertzakoa alargun zestoarra, eta, bestetik,
Azpeitiko Joan Oiartzabal (“Mosen Beltran” ezizeneLekukoetako bi Domingo Zabala apaiza eta Frankoa) eta Ana Ugarte (Martin Ugarte zenaren alaba). tzisko Arlaureta izan ziren (ikus [XVI. m. (47-IX) 18]
Lehendik Blas Artazubiagaren aurrean egindako kon- agiria).
tratuaren arabera, azpeitiarrek Maria Otxoari 10.000
teila eta 28 teila handi eman zizkioten, eta zestoarrak
- 1547-XII-12an, Zestoan, Blas Artazubiaga eskribalio osoa ordaindu zien.
bauaren bidez Pedro Akoak ahalordea eman zien hiru
hauei: Sevillan bankari zen Domingo Lizarrarats zesOndorioz, bi aldeek elkarri ordainagiria eman zio- toarrari, honen Pedro Durango kutxazainari eta Marten, lekuko hauek izanik: Zestoako Domingo Sasta- tin Lizarrarats zestoarrari. Zestoako Esteban Akertza
rrain eta Martin Akoa, eta Azpeitiko Domingo Oiar- zenak zorrak utzi zizkion Pedro Akoari: batetik, 110
tzabal (ikus [XVI. m. (47-IX) 7] agiria).
dukat, eta, bestetik, zenbait aseguru eta gauzagatik
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beste kopuru batzuk. Haiek denak Estebanen kontu-liburuetan zeuden adierazita.
Ahalordea zutenek ahalmena zuten zordunak auzitara
eramateko, arbitro epaileak izendatzeko, ordain-agiriak
egiteko eta abarretarako. Lekuko hauek izan ziren:
Domingo Urbieta, Joan Fernandez Arreitzakoa eta
Gaspar Arreitza (ikus [XVI. m. (47-XII) 2] agiria).
- 1547-XII-28an, Zestoan, Esteban Eztiola eskribauaren aurrean Aizarnazabalgo Beltran Enbil eta
Martin Enbil aurkeztu ziren. Lehenago Martinek Beltrani 23 dukateko obligazio-agiria eman zion Getariako Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren aurrean.
Martinek Beltrani zorra ordaindu egin zion, eta honek
ordainagiria eman zion.
Lekuko hauek izan ziren: Azpeitiko Nikolas Mendiolatza, eta Zestoako Pedro Iribarrena eta Esteban
Eztiola semea (ikus [XVI. m. (47-XII) 9] agiria).

57. irudia. Ordiziako eliz ataria.

radore Domingo Amilibia eskribaua joan zen. Domingok Batzarrei baimena eskatu zien Kontzejuarentzat
herritarrengandik 300 dukat jasotzeko, zor hori egina
1.33. Gipuzkoako Batzarrak, etab.
zutelako. Eskea ere egin zuen, Batzarretara 30 urte
1547. urtean Basarten izan ziren Batzar Bereziak baino gutxiagoko prokuradorerik etor ez zedin eta homaiatza baino lehen. Gipuzkoako korrejidore berriari rretarako araua eman zezaten.
harrera egin zioten1.
Bestalde, Domingo Amilibiak Batzarretan erreklaOndoren Batzar Nagusiak izan ziren Ordizian, apiri- mazioa egin zuen, Oikiako zubia gaizki konponduta
laren 23tik maiatzaren 3ra arte. Nafarroarekin zituzten zegoelako eta zaldiz bertan ibiltzea arriskutsua zelamerkataritza-harremanak, Bizkaiko burdin meari buruzko ko. Zestoako Esteban Eztiola eskribauak ere bere esauzia, bideen egoera eta beste zenbait gai aztertu zituzten. kea aurkeztu zuen Batzarretan.
Batzar haietan hamarren zaharra, ferra eta iltzeen
Zestoaren prokuradore Batzar haietan Pedro Altzolarats izan zen. Probintziaren gastuen kontuak ere pisua eta beste zenbait gai ikertu zituzten3.
egin zituzten2.
Urte hartan, 1547an, Trentoko kontzilioa ospatzen ari
Gero, uztailean, Bidaniko Usarragan Batzar Bereziak zela hirugarren urtea zuten, eta bertan pate hartzen ari zen
izan ziren, eta bertarako Zestoako prokuradore Pedro Joan Bernal Lukukoa apezpikuak protesta egin zuen izuAltzolarats izendatu zuten uztailaren 12an Kontzejuak rriteagatik kontzilioa Bolognara lekuz aldatu nahi zutelako.
egindako bileran (1.4.1. atalean adierazi dugunez). Batzar Berezi hauetako beste berririk ez dugu inon topatu.
Kontzilio hartan hainbat euskaldun ari zen parte
hartzen, eta jatorriz gipuzkoar zirenak ere bai: HonGipuzkoan urteko azken Batzar Nagusiak Azkoi- darribiko Kristobal Sandoval Rojas apezpikua, eta
tian izan ziren, azaroaren 14tik 24ra. Zestoatik proku- Martin Perez Arteagakoa ordiziarra, adibidez4.
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